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Hokejbalovou bitvu znovu ovládlo Èervené Záhoøí!

Sportovní akce, která se v Chotovinách stala tradicí. Letos se konal ji estý roèník hokejbalového
derby pod irým nebem. A znovu to
bylo velmi povedené odpoledne, ve
kterém nic nechybìlo. Poèasí sice
nebylo tak teplé, jako tomu bylo
v minulém roèníku, avak na prostranství pøed kulturním domem si
nalo cestu mnoho pøíznivcù a to
nejenom z Chotovinska. Program
byl nabitý, ji ve 12:30 se na provizorním høiti selo mnoho dìtí, aby
se mohly zúèastnit dovednostních
soutìí. Tradiènì se o hudební doprovod postaral DJ Kohout, nechybìl ani stánek s obèerstvením a bohatá tombola, která mìla více ne
50 cen!

Z obsahu
listù
Historie Kampelièek
kolní slavnost
se vydaøila

Celý zápas doprovázel i skvìlý
komentáø Duana Mendela, role rozhodèího se ujal ji osvìdèený Jaroslav Nìmec. K úvodnímu buly se
postavily ikony obou týmù, starosta
Zdenìk Turek za Chotoviny a místostarosta Jan Jordák za tým Èerveného Záhoøí. Brankáøem Èerveného
Záhoøí se pro tento rok stal J. Málek,
který jinak chytá za florbalový tým
Chotovin. Sestavy se jinak vcelku
moc neliily. Dalím rozdílem oproti minulým roèníkùm byl poèet hráèù - tentokrát se hrálo 3+1 a bylo to
znát! Více pohledných akcí, kombinací a dost gólù, to se prostì muselo kadému divákovi líbit.
V první tøetinì lépe zaèalo Záhoøí, na které vak Chotoviny dokázaly
odpovìdìt. Ke konci tohoto dìjství
si Záhoøí vytvoøilo klíèový náskok.
V dalích dìjstvích Záhoøí kontrolovalo hru, kdy dokázalo pøidat jetì
dva góly, a tak sebrat Chotovinám
nadìji na výhru. ancí vak bylo
k vidìní na obou stranách. Nájezdy
pak skonèily nerozhodnì. Nejlepím
hráèem zápasu se nakonec stal nováèek v brance Èerveného Záhoøí
Málek, dalími hvìzdami zápasu byli
vyhláeni Zdenìk Turek a Frantiek
Chalupský.

Knihovna slaví
150 let
Fotbalová mláde
na turnajích
úspìná
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Fotografie té na esté stranì

Velký dík patøí organizátorùm, pøedevím Duanu Mendelovi, který se
opìt postaral o bezchybný prùbìh celého odpoledne, a sponzorùm, kteøí
dodali mnoho cen do tomboly.
Pøítí rok se tìte znovu - tentokrát ji na sedmý roèník této akce.

Èervené Záhoøí  Chotoviny 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Góly: Hruka 2, Bartoò, Chalupský, Jordák  Vycpálek
Èervené Záhoøí tak znovu navýilo své vedení v sérii.

Sestavy:
Èervené Záhoøí: J. Málek - P. Hruka, J. Pecka, F. Chalupský, M. Moos,
M. Vylít, L. Plachý, M. Malenický, J. Jordák, J. Bartoò
Chotoviny: P. Køemen - M. Carva, P. Havlík, R. Stiebler, J. Vycpálek, M. Jinda,
Z. Turek, P. Luke, M. Klejna, V. Praák ml.
Foto a text D. Pìkný
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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 dù-vodu výjezdù ze stavby,
budování nových komunikací a budování nových stavebních objektù
v blízkosti stávajících komunikací.
â V období od 29. 2. do 15. 6. 2016
ádáme o zvýenou pozornost pøi
prùchodu/prùjezdu obecní komunikace Moraveè  Chotoviny z dùvodu bezpeènosti. V tomto období
bude probíhat zvýený provoz nákladních vozidel a následná rekonstrukce komunikace.
â Od 4. 4. do 15. 4. 2016 bude
omezen provoz na ulici Táborská
v obci Chotoviny, z dùvodu výmìny
labovek, provoz bude øízen semafory.
â Od 14. 4. do 15. 4. 2016 bude
uzavøena køiovatka ulic Prùbìná
 Táborská z dùvodu opravy nerovnosti (uzavírka úplná).
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INFORMACE PRO OBÈANY OD VEDENÍ STAVBY NA MÌSÍC DUBEN 2016
Foto M. Pìkný

Od 18. 4. do 19. 4. 2016 bude uzavøena místní komunikace nad nádraím v obci Sudomìøice u Tábora, prùjezd smìr Nemyl z dùvodu
opravy povrchu vozovky.
â Od 20. 4. do 21. 4. 2016 bude

uzavøena místní komunikace od
Jednoty smìrem ke kolejím v obci
Sudomìøice u Tábora z dùvodu
opravy povrchu vozovky.
â Dne 21. 4. 2016 probìhne omezení provozu na komunikaci II/20

v úseku Borotín  Sychrov  køiovatka Libìnice z dùvodu frézování.
Provoz bude øízen pracovníky stavby. Od 22. 4. do 29. 4. 2016 probìhne úplná uzávìrka z dùvodu pokládky ivièných povrchù. Objízdná
trasa bude vedena pøes Støezimíø.
Seznam èinností a informací za 4/
2016 na stavbì Tábor  Sudomìøice
u Tábora:
â Úsek Chotoviny  Sudomìøice
 odvoz zeminy ze skládky
 demolice skladu v Sudomìøicích
u Tábora
 montá PHS v Sudomìøicích
u Tábora
Dodavatel upozoròuje, e pøedloené informace mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.
Dalí informace budou dány v Informacích pro obèany na období
5/2016.
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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STØÍPKY Z OBCE

❖ Výstavba chodníkù ve støedu Chotovin si od 4. 4. 2016

vyádá èásteèné uzavøení silnice v ulici Táborská. Od pásovny smìrem k Jednotì bude postupnì po cca 50 m
uzavírán jeden jízdní pruh.
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❖ Ve ètvrtek 14. 4. a v pátek 15. 4. 2016 bude uzavøena

ulice Prùbìná. Dùvodem je oprava nájezdu na silnici III/
00341 v zatáèce u hotelu GOLD.

❖ V prùbìhu dubna 2016 obec opraví místní komunikace

v Èerveném Záhoøí (Ovocná), Chotovinách (podél zámeckého parku) a Moravèi (støed obce). O zpùsobu provádìných prací budou obèané dotèených nemovitostí informování pøed zahájením akce.
❖ Dále od pondìlí 4. 4. do pátku 15. 4. 2016 dojde k uza- ❖ Zaèátkem mìsíce kvìtna zaènou opravy silnice I/3 ze
vírce jednoho jízdního pruhu v ulici Táborská pod pneu- Sudomìøic u Tábora do Chotovin. Je domluveno, e v dobì
servisem pana Janeckého. Dùvodem je oprava odvodòo- konání tradièní zahrádkáøské výstavy nepovedou obcí Chotoviny objízdné trasy vyvolané tìmito pracemi.
vacího labu. Doprava bude øízena semafory.
❖ V Øevnovì pokraèuje rekonstrukce vedení NN a veøejného osvìtlení. Práce provádí firma První táborské elektromontáe a skonèí nejpozdìji do konce èervna 2016.
❖ Proti rozhodnutí Obecního úøadu Chotoviny, e se na
pozemcích parc. è. 51/2 a 51/5 v k.ú. Chotoviny nenachází veøejnì pøístupná úèelová komunikace, bylo podáno odvolání. Celou záleitost nyní pøezkoumá krajský úøad.
❖ Vítìzem výbìrového øízení na zakázku Obnova kanalizace v ulici Pod pejcharem je firma CHALI s r. o. s nabídkovou cenou 758 815, Kè bez DPH.
❖ Obec Chotoviny poádala Úøad práce v Táboøe o pøíspìvek na vytvoøení 3 pracovních míst v rámci veøejnì prospìných prací.
❖ Jihoèeský kraj poskytne obecním hasièùm na jejich èinnost dotaci ve výi 25 000, Kè.
❖ Od ètvrtka 5. 5. (cca18:00 hod.) do nedìle 8. 5. 2016
(cca do 15:00 hod.) bude z dùvodu zahrádkáøské výstavy
uzavøen prùchod od sportovní haly smìrem ke kole.
Mgr. Zdenìk Turek

NABÍDKA PRODEJE

NABÍDNÌTE CENU
PØÍVÌS ZA TRAKTOR 7 t
KÁRA ZA TRAKTOR

na døevo

SVÁØEÈKA TRIODYN
typ: UTA 2001
KOMPRESOR ORLÍK
typ: PKS 35
NABÍDKY ZASÍLEJTE na adresu:
T-SERVIS CHOTOVINY s.r.o.
Hlinická 250, Chotoviny 391 37
tel.: 739 036 290

Husité, aneb zda u je v Èechách nejhùøe
V bøeznu jsme se seli naposledy v této sezónì v divadle a nelitovali jsme.
Èlenové a herci divadelního sdruení KAPOTA Tábor nás opìt mile pøekvapili
a pobavili. Leontýnka èekala, kdo jí podá kopretinu a myslela si na historika
Radka Táborského a nakonec se doèkala. Skøítkové a tesaøi vylezli z mechu
a mìli úkol nelehký - budovat a stavìt bez dotací, které
se ztratily Bùh ví kam. Husitské páe Unìj Leh z Rozkoe
mìl velmi dùleitý úkol, kterým jej povìøili Blaniètí rytíøi, a to zjistit, zda u je v Èechách opravdu nejhùøe. Jan
ika zdìen dìním v naí
zemi se rozhodl vzít ve do
vlastních rukou, odvolal Blanické rytíøe a dál je nechal
spáti v hoøe a po neúspìném jednání se starostou
mìsta Tábora a hejtmanem
Jihoèeského kraje se rozhodl kandidovat na prezidenta...
tìpánka Petrásková
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KAMPELIÈKY
V denním tisku se v poslední
dobì vedou diskuze na téma
o poslání a uiteènosti Kampelièek. Nechci rozebírat otázku
zda Kampelièky ano èi ne, ale
protoe se domnívám, e plný
význam tohoto slova je zejména pro mladí generaci dosti mlhavý, nebude kodit, kdy se
pokusím vysvìtlit, co vlastnì
kampelièky byly a jak vznikly. U
proto, e pøed druhou svìtovou
válkou je znal snad kadý, ale
urèitì vichni lidé ijící na venkovì. Vdy v té dobì jich v Èeskoslovenské republice bylo pøes
est tisíc. Jedna z poboèek byla
po jistou dobu i v Chotovinách.
Jméno jejich zaníceného propagátora dnes ji vìtinì lidí nic
neøíká, a to i navzdory tomu, e
tyto drustevní záloní a spoøitelní organizace dostaly jeho
jméno.
Vánivým iøitelem této formy svépomocných pokladen
byl èeský lékaø a úspìný literát
Frantiek Cyril Kampelík, rodák
ze Siøenova u Lomnice nad Popelkou. Narodil se v roce 1805
a vysledovat jeho ivot je toté,
jako èíst zajímavý a poutavý román.
Frantiek pocházel z chudièké rodiny. Ji v obecné kole
projevoval mimoøádnou duevní vyspìlost a nadprùmìrnou
inteligenci, èím vynikal nad
ostatní áky. To neulo pozor-
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nosti proslulého profesora jièínského gymnasia Frantika
íra, který mu vtípil pevné buditelské uvìdomìní. Vìdychtivý Kampelík pak odeel do Vídnì, kde zaèal studovat filozofii,
ale studia musel brzy zanechat,
protoe k nìmu nemìl dostatek
finanèních prostøedkù. Proto
v Plaòanech nastoupil místo
soukromého uèitele a kdy si
naetøil trochu penìz, vrátil se
do Vídnì, aby dokonèil studia.
Ale opìt to byla veliká nouze, která Kampelíka donutila,
aby vstoupil do semináøe, kde
mezi ostatními bohoslovci pùsobil jako uvìdomìlý Èech. Není
bez zajímavosti, e tato jeho èinnost neula pozornosti Jana
Kollára, který se o Kampelíkovi
pochvalnì zmiòuje ve své slavné Slávy dceøi.
Nadené vlastenectví pøineslo Kampelíkovi mnohé osoèování, zakusil i èetná pøíkoøí a
dokonce byl i vyetøován. Proto ze semináøe vystoupil a po
zralé úvaze si za svoje definitivní povolání zvolil medicínu. Výbornì studoval a po promoci se
stal v Mìlníku praktickým lékaøem. Bouølivý rok 1948 Kampelík samozøejmì proil v Praze.
Jako lékaø pak pùsobil na nìkolika místech, a koneènì zakotvil v Kuklenech u Hradce Králové, kde také 8. èervna 1872 zemøel.
Kampelík byl po celý ivot literárnì èinný a ve vech svých

BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM

Svá významná ivotní jubilea oslavili nebo v nejbliích dnech oslaví tito nai obèané:
60 let Hana Skalická, Chotoviny
Jana Nováková, Èervené Záhoøí
Pavel Smr, Chotoviny
Frantiek Spilka, Chotoviny
Libor Krouek, Chotoviny
65 let PaedDr. Jaroslav Nìmec, Chotoviny
Miloslava Hrochová, Chotoviny
70 let Ing. Václav Korsa, Chotoviny
75 let Ing. Milena Bláhová, Chotoviny
80 let Rudolf Barvíø, Èervené Záhoøí
Danue Èechtická, Chotoviny
85 let Bedøich Ficenc, Chotoviny
90 let Jiøina Tilingerová, Rzavá
Vem jubilantùm pøejeme do dalích let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
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spisech pøedevím pøihlíel
k potøebám prostého lidu. Vude, kde pùsobil jako lékaø, byl
velice oblíben a to nejen pro
svùj neobyèejnì citlivý pøístup
k pacientùm, ale také proto, e
lidem dovedl poradit v nemocech hospodáøských zvíøat a pøi
starostech v hospodaøení dovedl být nápomocen nejednou
dobrou radou. Sluí se pøipomenout, e Alois Jirásek se ve
svých Pamìtech zmiòuje o vánosti, jaké se Kampelík tìil vude, kde pùsobil.
Kampelík ji ve svém prvním
spisku nazvaném Spoøitelny po
farských kolaturách orbì, øemeslu od svízele pomohou,
který vydal v roce 1861, doporuèoval sdruování drobných sil
v jeden celek, a u tehdy poprvé
vyslovil mylenku Kampelièek.
Byl v tomto smìru první a pøedeel svého mladího vrstevníka, nìmeckého národohospodáøe a finanèníka Fr. W. Raiffeisena, který se v nìmecku zabýval otázkou pomoci drobnému
rolnictvu. Jeho mylenka se ale
zaèala íøit mnohem pozdìji, kdy
zaèaly vznikat i dnes známé Reiffeisenky.
Pùvodní mylenku o zøízení
tìchto malých ústavù ji Kampelík neopustil a neustále ji propracovával. Poukazoval na výhody laciného úvìru, nákupu
osiva, dobytka, hnojiva i prodeje polních plodin. K tomu úèelu vydával drobné broury, které i pøes osobní finanèní ztrátu
nechal rozdávat drobným rolníkùm. Psal snad do vech teh-

dejích èasopisù i novin. Protoe sám vyel z vesnické chudiny, dovedl k ní sugestivnì promlouvat její øeèí.
Doktor Kampelík se v posledních letech také zaèal zabývat
i dìlnickou otázkou, ale stáøí se
hlásilo a ubývalo sil. O osobním
kouzlu dr. Kampelíka jako lékaøe el a do jeho skonu mezi
lidmi jeden pochvalný hlas. Rozumìl prostým lidem a jak èasto a s oblibou øíkal  chudák je
závislý na vechny strany, svobodné vùle nemaje.
MUDr. F. C. Kampelík miloval
národ, jeho byl pøísluníkem,
a zdá se být a neuvìøitelné, e
pøi tak velkém pracovním zatíení si jetì nael èas pro svou
ivotní zálibu  sbìr lidových
pohádek a bájí.
Jaroslav Wimmer

II. roèník soutìe o nejlepí gulá

GULÁOVÁNÍ
sobota 16. dubna 2016
od 16 hodin

Kulturní dùm Chotoviny
K dobré náladì zahraje

DUO FAMILY KABE Boøetín.
Vstupné dobrovolné.
Pøihláky do soutìe

do 10. dubna 2016

u Jany Lorencové
tel.: 606 383 696
pechacovaj@centrum.cz
Akci poøádá
Spolek pøátel koly Chotoviny.
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KOLNÍ SLAVNOST SE OPÌT VYDAØILA
Závìr plesové sezóny patøí
v Chotovinách tradiènì kolní
slavnosti. A ani letos tomu nebylo jinak. V sobotu 12. bøezna
obsadili sál kulturního domu
pøíznivci dobré zábavy, tance
a pøedevím chotovinské koly.
Poøadatelé, Spolek pøátel koly
Chotoviny a Základní kola a Mateøská kola Chotoviny, vybrali
pro slavnost téma láska. Tomu
také odpovídala vkusná výzdoba ve vínovì støíbrné kombinaci, kterou pøipravili áci a uèitelé základní koly. Spolek pro
vechny pøíchozí pøipravil u vchodu malé sladké pøekvapení.
Zpestøením programu slavnosti byla nepochybnì pøedtanèení dìtí ze základní koly. áci
druhé a páté tøídy pøipravili pod
vedením paní uèitelek Yvony
Kaòové a Jany Nìmeèkové dvì
vystoupení. Nejprve dívky zatanèily na písnièku Rùová od
Ilony Csákové. Jejich vystoupení vtipnì doplnil vstup krále rokenrolu Elvise Presleyho v podání Ondry Mráèka. Druhé, tentokrát muzikálové pøedtanèení,

bylo na skladbu Touha od Daniela Landy. Choreografii tohoto pøedtanèení vymyslela Anièka Borová z páté tøídy. Ta se sice
nemohla slavnosti zúèastnit, ale
celý sál jí alespoò na dálku bouølivì zatleskal. Obì vystoupení se
dìtem povedla na jednièku a byla ocenìna nejen zasloueným
neutuchajícím potleskem, ale
i sladkou èokoládou.
Po pøedtanèení u patøil sál
vem taneèníkùm. Hudební skupina MIX Frantika Vaòka opìt
vytvoøila skvìlou atmosféru. Na
starí i novìjí hudební hity se
tanèilo a do brzkých ranních
hodin. Ke kolní slavnosti té
neodmyslitelnì patøí pùlnoèní
pøekvapení. A tak nemohlo chybìt ani v letoním roce. Z útrkù odevzdaných vstupenek vylosoval øeditel koly Mgr. Petr
Havlík astného výherce, který
má monost vrátit se opìt do
kolní lavice a na jeden den se
stát kolákem. Necháme se pøekvapit, zda astný vylosovaný
svou výhru plnì vyuije.
Závìrem bych ráda jménem

NOVÉ KNIHY
Nora Roberts  RUDÝ ÁL. Fiona
jediná pøeila útok sériového vraha,
který napadené eny ukrtil a pohøbil
s rudým álem kolem krku. Z dìsivého záitku se jen pomalu vzpamatovává, navenek to vypadá, e u zase
povede idylický ivot, jene ve skuteènosti je vechno jinak. Údìsná
noèní mùra se vrací. Pøestoe pachatel je za møíemi, nìkomu je trnem v oku ta jediná, která smrti unikla...
Jiøí Navrátil  SIROTCI Z VÁLKY. Pøíbìh o hledání domova a citového
útoèitì dvou èerstvì dospìlých
chlapcù v kulisách Èeskoslovenska
padesátých a edesátých let. Rukopis byl dopsán zaèátkem let sedmdesátých, ale autor se tehdy o vydání u nepokusil.

Ester Fischerová  ALE CO
KDYBY. Vere sbírky Ale co kdyby
nejsou ádné juvenilní miniatury,
právì naopak: svým rozsahem, kompozicí a rytmickou gradací svìdèí
o zdravém autorském sebevìdomí,
které nepokukuje po tom, co by kde
mohla z cizí poezie vstøebat, ale jasnì øíká: Tady jsem já, toto je mùj
názor, takto svìt vidím já.
Zdenìk Vybíral  JAN IKA.
O táborském hejtmanu a husitském
vojevùdci. Øada etap ívotní pouti
jihoèeského zemana z trocnovského dvorce do èela husitských vojsk
zùstává opøedena tajemstvím a domìnkami. Kniha Jan ika: O táborském hejtmanu a husitském vojevùdci nabízí celý sled námìtù
a skuteèností pro zamylení na tím,

150 let od zaloení

knihovny v Chotovinách.
Milí obèané Chotovinska.
Srdeènì Vás zvu na slavnost
poøádanou u pøíleitosti
výroèí zaloení knihovny
v naí obci. Pøijïte si spoleènì pøipomenout historii
naí knihovny a její promìny. V pátek 15. 4. od 16 hod.
v ulici Lipová. Èeká nás malé obèerstvení, zápis nových ètenáøù bez poplatku, amnestie dluníkù, kteøí
s námi pøijdou výroèí oslavit, ocenìní nejpilnìjích
ètenáøù. Pøijïte s námi zasadit stromek, který nám
bude pøipomínat toto výroèí.
Za obecní knihovnu tìpánka Petrásková

Slavnost se stále tìí velké
poøadatelù podìkovala vem
rodièùm, uèitelùm a naim part- oblibì, co nám dìlá radost.
nerùm za pomoc pøi organizaci Zároveò vak je to i závazek stákolní slavnosti. Díky Vaí pod- le na pøípravì slavnosti pracopoøe dopadla na výbornou. Dále vat a vymýlet nové vìci. Take
dìkuji vem návtìvníkùm ple- vem, kteøí nás podpoøili a podsu za to, e koupí vstupenky porují, jetì jednou moc dìkuji.
pøispìli na aktivity, které pro dìti A nezapomeòte, v roce 2017 se
bìhem roku poøádáme. A hlav- sejdeme v sobotu 11. bøezna!
nì dìkuji vem za to, e se dob- Tìíme se na Vás.
øe bavili a pøispìli k pohodové
Ing. Jana Lorencová
atmosféøe celé slavnosti.
pøedseda Spolku pøátel koly Chotoviny
jaký byl vlastnì ika èlovìk. Co zapøíèinilo, e se
z chudého venkovského
sídla dostal do královských
slueb, odtud k ivotu lapky a loupeivého rytíøe, zpìt do královských
slueb a do role husitského vojevùdce. Jak a pøípadnì vùbec ho formovala Husova kázání, která se
k nìmu dostala zprostøedkovanì,
protoe k osobnímu setkání mezi
obìma mui s nejvìtí pravdìpodobností nikdy nedolo. Dobrat se objektivní pravdy naráí dnes na nedostatek svìdectví, pramenù ale také
vzdálenost doby a nemonosti jejího pochopení z dneního hlediska.
Leo Rosten  JIDI PRO RADOST.
Jidi, dnes u témìø zaniklý jazyk
východoevropských chasidských
tetlù, zanechal v dnení èetinì jen
malou stopu: chucpe, mipoche,
koer a moná i èurbes, kibic, ksindl.
Proè tedy otevírat takovou pøíruèku? - A proè ne? odpovìdìl by Leo
Rosten (Pan Kaplan má tøídu rád)
obligátní idovskou otázkou, na kterou nevíme, co øíct. Tøeba proto, e
kadé to podivné slovo, které nám
pøedvádí, má mrnc, sedí uprostøed
vtipu na nìkterý lidský a boský paradox - lásku, spravedlnost, peníze.
Jazyk zaniká, ale idovský vtip je
vìèný, protoe se posmívá a pøitom
laskavì a moudøe pokyvuje hlavou.
Vdy ve je jinak. Není snad èlovìk
komický i tragický zároveò, nepøipadá nám svìt nìkdy absurdní a nepotøebujeme se zasmát i pøes slzy?
Reinhold Messner  EVEREST
SÓLO, BOUØE NA MANASLU. Nesmím se zastavit, to je má jediná

mylenka. Tak beznadìjnì jsem se
jetì v ivotì necítil. S tyrolskou
expedicí se Reinhold Messner v roce
1972 vydal poprvé na jihozápadní
stìnu Manaslu, v jeho dobì jeden
z nejvìtích nevyøeených problémù
Himálaje. Po dosaení vrcholu se pøi
sestupu náhle zkazilo poèasí. Rozpoutala se snìhová bouøe o síle orkánu a pro Messnera a jeho kamarády zaèíná dramatický závod o ivot...
V srpnu 1980 si Reinhold Messner
splnil svùj velký sen a jako první
uskuteènil výstup na nejvyí horu
svìta zcela sám a bez kysliku. I kdy
se od té doby stal Mount Everest témìø turistickou horou, na kterou vystoupilo mnostvi zkuených i ménì
zkuených horolezcù a byl na nìj
vynesen i olympijský oheò, neztratil
Messnerùv výkon nic na své pøitalivosti ani po témìø tøiceti letech.
Everest sólo, kniha doplnìná mnostvím barevných i èernobílých fotografií, je strhujícím vyprávìním
o pravdìpodobnì nejsenzaènìjím
dobrodruství slavného horolezce
v Himálaji.
Iris Johansen  NA ÚTÌKU. Tajemství, láska, napìtíto ve v novém strhujícím románu oblíbené Iris Johansenové. V marockém El Tariqu se
prohání nádherný pár - høebec a klisna, bìloui s modrýma oèima, rarita. Právì odtamtud uhání Kilmer se
sametovým váèkem, který skrývá tajemství. Ví, e musí ochránit svoji
dávnou lásku Grace a její dcerku
Frankie pøed brutálním zabijákem
Marvotem, jen se obì snaí unést.
Dokonèení na dalí stranì
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Petr krla  O AFRICE S HUMOREM, ANEB, PØÍHODY STREJÈKA
KRLY. Pøíhody èeského lékaøe v Africe. Lehké, vtipné a humorné
povídkové ètení do vlaku, èekárny u lékaøe èi na dovolenou. Nelze
zapomenout na balík syreèkù zaslaný do Afriky kvùli úspoøe lodí,
místo rychlé dopravy letadlem.
Ladislav Moulis  S BRÁCHOU NA ALJACE-SEVERNÍ ØEKA. Vìtina dospívajících klukù proívá svá nejvìtí dobrodruství doma
za humny. Hrdinové kníky Ladislava Moulise díky svému tátovi
proili prázdniny uprostøed aljaské divoèiny.
Jan Cimický  MAIGRETOVO PAØÍSKÉ LÉTO. Pokraèování pøíbìhù mladého paøíského kriminalisty Paula Maigreta, který se jmenuje shodnì jako literární hrdina. Zdá se, e léto nebude nièím
výjimeèné, ani kdy se objeví podivná vrada v domku jinì od
Paøíe, v La Vérriere. Budoucí øeditel psychiatrického ústavu odhalí
v suterénu krátce po svém nastìhování podivnou èerstvou stavbu
a v ní se najde mrtvý mu.
Henry Denker  LÉKAØI. Mladý lékaø dìtského oddìlení je zcela
zapálený pro svou práci, ale pøesto se neèekanì ocitá pøed soudem.
Je alován pro neodborný postup pøi léèbì novorozence, který
vedl k trvalému pokození mozku dítìte. Je opravdu vinen?
CJ Lyons  URGENTNÍ PÉÈE. Vrchní sestra nemocnice U milosrdných andìlù Nora Halloranová ije dlouhé dva roky s trýznivým
tajemstvím v nitru. Ale jakmile po brutálním napadení zemøe její
kolegynì, sestra z anesteziologie, ví, e nemùe déle mlèet.
CJ Lyons  VAROVNÉ PØÍZNAKY. Studentka lékaøské fakulty Amanda
Masonová vykonává zároveò praxi v nemocnici Andìlù milosrdenství a svou práci dìlá velmi svìdomitì. Ví, e se nesmí dopustit
chyb, a ocitá se ve velmi obtíné situaci, jakmile narazí na pøípady
se záhadnými symptomy, které neodpovídají diagnóze.
Zdenìk Mahler  MU, KTERÝ PØEIL LIDICE. Frantiek íma zabil
v hádce vlastního syna. Byl za to odsouzen do vìzení. Kdy se vrátil
domù, zjistil, e Lidice byly vypáleny. V krátkých poetických obrazech je naèrtnuta rodinná tragédie Frantika ímy, obyvatele obce
Lidice, která se prolíná s netìstím èeského národa v èase nìmecké
okupace. Pøíbìh inspirovaný skuteènou událostí je velkou metaforou lidského osudu, v nìm spoutìcím mechanismem se stala
tragická náhoda.
Ann Patchett  ZEMÌ DIVÙ. Doktorka Marina Singhová sdílela malou laboratoø ve farmaceutické spoleènosti Vogel se svým spolupracovníkem Andersem Eckmanem celých sedm let. Kdy ovem
pøijde zpráva, e Eckman zahynul, zmìní se ivot nejenom jeho
manelce Karen a tøem malým potomkùm, ale i Marinì. Je tøeba se
vydat do tajemných brazilských pralesù a zjistit, co se Andersi
Eckmanovi vlastnì stalo.
Eva Dreyer  BYLINKY DO KUCHYNÌ A JEJICH JEDOVATÍ DVOJNÍCI. Tato kniha nabízí monost, jak spolehlivì poznat 90 veobecnì
rozíøených poivatelných planých rostlin a jak je odliit od podobných jedovatých nebo nepoivatelných druhù. Kniha Vás tímto úskalím vede srozumitelnì a s pøehledem.
Anna ídková  NEDÁM SVÉ DÌTI. Kníka je sice urèena pøedevím
ètenáøkám, ale vymyká se bìným románùm pro eny. I kdy v ní jde
o lásku, avak nikoli partnerskou, nýbr takøka výhradnì mateøskou. Hovoøí se v ní o samotì, meditacích a moná hlavnì o poslání
eny v moderním svìtì. A to ve na pozadí dramatických událostí
druhé svìtové války. Hlavní hrdinkou je zde idovka Ester a dìj
knihy zaèíná na Slovensku, brzy po získání pochybné samostatnosti. Esteøin osud je vak mimoøádný.
Otomar Dvoøák  KAMENNÉ OTAZNÍKY ÈESKÉ HISTORIE. Kadého fascinují záhadné stavby jako Stonehenge èi Carnac. Ménì se
ví, e i v èeských zemích existují podobná mystická místa. Aèkoliv
se na nich podepsal zub èasu a lidská lhostejnost, pøesto mají
dodnes svou sílu a jsou nositeli dávných tajemství. Pokusíme se

odhalit tajemství kníecího stolce Pøemyslovcù, emíkova kamene v Neumìtelích, podivných Kounovských øad,
nebo mohutných pravìkých mohyl,
v nich lze objevit podobné konstrukèní prvky jako v egyptských èi mayských
pyramidách.
Petr Kukal  DENÍK MUE VE STØEDNÍCH LETECH. Autentický deník zachycuje rok ivota èlovìka, který je prototypem èeského Adriana Molea - má pocit,
e mu ivot protéká mezi prsty, ozývají
se první pøíznaky stáøí, cítí nenaplnìnost v letitém svazku s vìènì nespokojenou manelkou, ale zároveò má jetì
dost síly na flirtování s jinými. S hlavním hrdinou proíváme trable s dospí-

6

váním dìtí, boj s mladím, ale o to víc
arogantním éfem, i jeho snahy o prosazení na literárním poli. Velmi pravdivá
a vtipná kniha, která musí oslovit kadého, komu je pøes tøicet.
Otomar Dvoøák  PAST NA KRÁLOVNU.
Pro malou vévodkyni ofii trpící na
zchudlém hradì neláskou rodièù si jednoho dne pøijede protøelý strýc, aby z ní
vychoval dámu a výhodnì ji provdal. Ani
na mysl by mu nepøilo, e se do ní zamiluje sám èeský král! Ale dvorské intriky a výbuná Václavova povaha hrozí
udusit poèáteèní okouzlení. Proto bude
muset mladièká královna vyuít vechen
svùj diplomatický um, aby si své postavení i lásku udrela.
. Petrásková
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Pøehled výsledkù pravidelných kuelkáøských soutìí 2015/2016
Drustvo A  Divize Jih

KK Slavoj irovnice  Chotoviny 3241 - 3091  6,5 : 1,5 Bartoò 550,
Vacko + Bervida 454, Køemen 525, Hein 522, Hrstka 541, Foøter 499.
Na toto utkání jsme se docela tìili, protoe v loòském roce byla v irovnici kuelna zrekonstruována z dvoudráhy na ètyødráhu. Výsledek moc
neodpovídá prùbìhu hry. Hra byla docela vyrovnaná, ale nìjak jsme
nenali tu hrací pohodu srovnat se s novými drahami. Remíza byla na
dosah, ale tìsné prohry Petra, Zbyòka a remíza Honzy B. nás stála bod.
Bohuel nová kuelna moc nenadchnula. Je velmi hluèná a ovládání
stavìní také nic moc.
Chotoviny  TJ Slovan Kamenice 2503 - 2398  5 : 3
Bartoò 450,
Køemen 399, Foøter 400, Hrstka 417, Bervida 395, Hein 442.
Vstup do tohoto utkání nám opìt nevyel. Po prvních dvou dvojicích
prohráváme 0 : 2 o 57. Libor vyhrává nad soupeøem, kterému se nedaøí,
a výraznì stahuje skóre. Lubo prohrává tìsnì v samém závìru. Ale
máme tady poslední dva koncové hráèe, kteøí u nenechávají nic náhodì. Zbynìk i Honza B. pøedvádìjí pìkné výkony a skoro povinné body
jsou doma.
KK Loko Tábor  Chotoviny
3257 - 3158  6 : 2
Hein 572,
Køemen 503, Bartoò 524, Bervida 526, Vacko 516, Foøter 517.
V okresním derby s Táborem jsme si pøáli podat sluné výkony. Bohuel
domácí hrají opravdu dobøe a Kuèera se Zemanem svými výkony rozhodují zápas ve svùj prospìch. Z nás si zahrál pìkný výkon jen Zbynìk.
Chotoviny  TJ Start Jihlava
2559 - 2455  6 : 2
Hrstka 460,
Køemen 428, Vacko 394, Bervida 387, Hein 434, Bartoò 456.
Utkání s Jihlavou bylo jako na houpaèce. Petr vítìzí, Míra prohrává tìsnì
v samém závìru, Libor u potvrzuje svým výkonem návrat po operaci
kolene, kdy takováto èísla byly pro nìj standardem. Opakem je trochu
Lubo, který svou formu poslední dobou spíe hledá, a pøed posledními
dvìma dvojicemi je stav 2 : 2. Zbynìk si svùj výkon pohlídal a soupeøe
porazil o 9 kuelek. Honza B. u nepøipustil ádné drama a svou hrou
dovril vítìzství.
CHJK Jihlava  Chotoviny
2617 - 2484  5 : 3
Hein 444,
Køemen 439, Foøter 355, Hrstka 437, Vacko 386, Bartoò 423.
V Jihlavì se nám dlouhodobì nedaøí, pokusíme se to zmìnit. Úvod
vychází výbornì, Petr i Zbynìk vyhrávají, vedeme 2 : 0. Bohuel se krutì
nedaøí Honzovi F. a prohrává 106. Libor napravuje zakolísání a znovu
vyhrává, stav 3 : 1 a nadìjný prùbìh. Zázrak se nekoná, domácí suverénnì ovládli poslední duely, kdy Míra ani Honza B. je nedokázali potrápit.
Tak zase nic, i kdy remíza dlouho slibovala alespoò èásteèný úspìch.
Poslední domácí utkání:
8. 4. pátek 17:30 Chotoviny A  TJ Nová Vèelnice
22. 4. pátek 17:30 Chotoviny A  TJ Jiskra Nová Bystøice

Drustvo B  Krajský pøebor
Nová Ves u È.B.  Chotoviny B 2530 - 2494  6 : 2 Chobotský 457,
Makovcová 421, Køemenová L. 382, Svatoová 410, Kuèerová 407, Svaèina 417.
Venkovní zápas v Nové Vsi dohráváme v úterý. Aèkoli v úterý podáváme
vìtinou tréninkové výkony, tentokrát Honza s Ájou na soupeøe vlétli
a po dvou dvojicích vedeme 2 : 0 +48 kuelek. Pak ale ztratila Lenka a za
ní pomalu a jistì vichni ostatní. Nevyuili jsme slibný zaèátek a opìt
jedeme domù s prázdnou.
Chotoviny B  Nová Bystøice B 2544 - 2408  7 : 1 Chobotský 440,
Makovcová 406, Køemenová L. 401, Svatoová 434, Kuèerová 424, Svaèina 439.
Domácí zápasy nás letos drí v tabulce nahoøe a na ty se zatím umíme
soustøedit. Bystøice pøijela s cílem pøeruit nai domácí neporazitelnost.
Opìt zaèíná Honza s Ájou a opìt se jim daøí uhrát své body. Vedeme
2 : 0 +44 kuelek. Lence vítìzství utíká a v samotném závìru o pár
kuelek. A vichni ostatní? Ti u neponechali nic náhodì. Vichni super
èísla. Soupeøe poráíme vysoko 7 : 1 o hodnì!
Spartak Sobìslav  Chotoviny B 2378 - 2265  6 : 2 Chobotský 407,
Makovcová 386, Filip 375, Køemenová L. 367, Svaèina 398, Svatoová 332.
Domácím se poslední dobou na své kuelnì moc nedaøí a to je dùvod,
proè si myslíme na zisk bodù. Bohuel, tak jak jsme se vystøídali na
plánech, zùstalo jen u mylenek, nae výkony staèily pouze na pomocné
dva body. Take ani v Sobìslavi to nevylo. Venku se letos prostì nedaøí.
Chotoviny B  Sokol Nové Hrady 2460 - 2359  6 : 2 Køemenová L. 436,
Makovcová 429, Svatoová 392, Kuèerová 401, Filip 386, Svaèina 416.
Nové Hrady se letos zachraòují, a tak jsme oèekávali vyrovnanìjí utkání. Bohuel nìkteré opory zùstali doma, a tím jsme mìli pozici výraznì
usnadnìnou. Na naí stranì chybí Honza, ten bude bojovat doma

s chøipkou. Na jeho místo se posouvá Ája a pìkným výkonem
vedeme 1 : 0. Iva prohrává, ale Lenka s Gábinou berou své body. Milo hraje se soupeøem, který odhazuje
koule nevídanou rychlostí a 49 km/h. I kdy Milo je také ranaø,
tentokrát na soupeøe nestaèí a prohrává. Pro srovnání: nae rychlosti se
pohybují od 20 do max. 33 km/h. Vedeme 3 : 2 a obrovských 90 kuelek
a Jirka u jen drí stav pro koneèné vítìzství.
Loko È. Budìjovice  Chotoviny B 2491 - 2380  7 : 1
Kuèerová 433,
Makovcová 404, Makovec 368, Chobotský 420,
Køemenová L. 378, Svatoová 377.
Jedeme ven do Budìjovic a opìt se zmìnou v sestavì. Tentokrát Jirka
bude bojovat doma s bolavým kolenem a naskoèí mladí generace Pavel Makovec. Ale ani toto posílení nám nepomohlo k zisku bodù
z venkovní kuelny a jen díky Gábinì nevezeme domù kanára. Letos
nám venku nepomùe u asi nic.
Chotoviny B - TJ Sokol Sobìnov 2488 - 2481  5 : 3
Kuèerová 435,
Chobotský 422, Makovcová 414, Makovec 393,
Svatoová 418, Køemenová L. 406.
Poslední domácí zápas této sezóny hrajeme s lídrem soutìe Sobìnovem. U jenom ten mùe ohrozit nai letoní domácí neporazitelnost.
Zaèínáme lépe, Honza a v závìru zabere a vedeme 1 : 0. Ája s Pavlem
prohrávají a soupeø obrací na 2 : 1. Iva s Gábinou ale stav opìt otáèí v ná
prospìch na 3 : 2. Poslední Lenka má za úkol udret 11 nahraných
kuelek. Duel je vyrovnaný a do samotného konce, nic pro slabí povahy. Nakonec sice Lenka prohrává, ale jen o ètyøi. Zbylých sedm nám
bohatì staèí na celkové vítìzství.

Drustvo D  Okresní pøebor
Vyøazovací èást OP Tábor  play-off: 1. kolo

Chotoviny D  TJ Sokol Chýnov 2410 - 2185  6 : 2
Otradovec 448,
Kubeová 394, Dìd 372, mejkal 377, Nový 418, Filip 401.
V prvním zápase play-off opìt naráíme na Chýnov. Vyhráváme celkem
s pøehledem o 225 kuelek, ale mohlo to být i lepí. Anièka s Láïou
prohrávají o pár kuelek a tím soupeø odvrací nepopulárního kanára. Tak
hurá na odvetu do Chýnova!
TJ Sokol Chýnov  Chotoviny D 2299 - 2421  2 : 6
Otradovec 437,
Nový 405, Kubeová 359, mejkal 430, Makovec 407, Filip 383.
Také odveta se odehrála v naí reii, postupujeme bezpeènì do semifinále.

Vyøazovací èást OP Tábor  play-off: SEMIFINÁLE

Chotoviny D  KK Loko Tábor E 2374 - 2237  6 : 2 (9:3)
Filip 422
Kubeová 384, Otradovec 406, Dìd 399, mejkal 365, Nový 398.
Doma jsme pøivítali ambiciózní a stále se lepící èistì enský tým Tábora.
Neèekanì jsme ztratili dva duely, ale máme dost pomocných bodù, tak
snad to bude staèit.
KK Loko Tábor E  Chotoviny D 2553 - 2428  2 : 6 (8:4)
Filip 453,
Kubeová 438, Makovec 412, mejkal 330, Nový 381, Otradovec 414.
Na úvod jsme nasadili zkuenost s mládím a vyplatilo se. Anièka i Pavel
hrají výbornì, vyhrávají svoje zápasy a máme i vìtí poèet dílèích bodù,
co znamená postup. Ji není tøeba ani rozebírat co kdyby, zbývající hry
prohráváme. Soupeøky hrály výbornì, ale pozdì...

Vyøazovací èást OP Tábor  play-off: FINÁLE

Chotoviny D  KK Loko Tábor D 2369 - 2380  3 : 5
Otradovec 426,
Kubeová 368, mejkalová 366, Dìd 432, Nový 366, Filip 411.
Finále a obhajoba loòského titulu je zde! Soupeø je hodnì tìký, ale ne
neporazitelný. Bohuel po prvních dvou duelech prohráváme 2 : 0 o 41
kuelek. Nejdøíve Petr Otradovec a následnì i Dìd svoje soupeøe poráí,
stav je tedy 2 : 2 a vedeme o 25. Nastupuje Michal, ale nedaøí se mu
a prohrává 44 klacíkù. Do boje jde Milo a i pøestoe vyhrává o 8, tak to
staèí pouze na výsledek 3 : 5 o 11 kuelek. Pro odvetu v Táboøe nedobrá
konstelace.
KK Loko Tábor D  Chotoviny D 2589 - 2529  6 : 2
Makovec 451,
mejkalová 421, Kubeová 393, Filip 431, mejkal 382, Otradovec 451.
Odveta je tu. I pøes výborné výkony Páji Makovce, Petra Otradovce,
Miloe Filipa a Kláry mejkalové, sluných náhozù Anièky Kubeové
i Ládi mejkala nám tentokrát titul uniká. Soupeø byl prostì lepí a je
nutno mu pogratulovat.
Co dodat, dalí roèník okresního pøeboru je za námi. Letos je to krásné
druhé místo. Takový je systém a vìtinou drustvo vyhrávající základní èást
titul bohuel nezíská.
Na závìr dovolte vem zúèastnìným podìkovat za vzornou reprezentaci
s pøáním dalích takto úspìných soutìních roèníkù. Gratulujeme! Tak
jsme druhý, no a cooo...
M. Vacko
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Fotbalový klub mìní pùsobitì, moèál støídá svah
Dalo by se øíct, e padesátá
a edesátá léta byla moná tím
nejdùleitìjím obdobím fotbalových dìjin v Chotovinách. Vedle
hlavního muského týmu vytvoøili funkcionáøi dorostenecký i ákovský výbìr, hráèi se zaèali zapojovat do dìní v obci, dávali
o sobì fotbalovì vìdìt a u rakouských hranic.
Ale je tady jedna událost, která pøevyuje vechny
ostatní  otevøení chotovinského fotbalového
areálu u kostela.
150 000 korun. Èástka, za kterou bylo vystavìno fotbalové høitì. Z dneního pohledu je to
smìná èástka na to, co vechno høitì potøebovalo k ideálu. Hlavní osobou fotbalu byl Petr
Pekárek. Tomu rozhodnì nebylo do zpìvu, kdy
se díval na doslova kopanou na høiti U Jezera.
Proto zaèal krouit kolem nevyuívané louky
u kostela, která patøila k církevnímu majetku. Církev nechtìla jednat o prodeji. Po druhé svìtové
válce ale byly církevní pozemky zkonfiskovány,
take se naskytla ance.

Plac u lesa byl spíe velký svah. Chotovinskému fotbalu pøálo tìstí. Sehnal se toti buldozer
z továrny v Sudomìøicích, který mìl celý svah
srovnat. Jene nastala komplikace. Stroj se hned
první den práce porouchal a zùstal viset na
høiti. Tím práce na dlouhou dobu ustaly. Natìstí si dokázali fotbalisté poradit. V Èerveném
Záhoøí bydlel pracovník stavebního podniku, který vlastnil buldozer a za dva dny celý svah srovnal. Høitì bylo na svìtì, byly také vybudovány
moderní atny. V roce 1956 byl chotovinský stadion otevøen. O tom, jak bylo høitì skvìlé, vypovídalo to, e ho vyuívala k tréninkùm i táborská
Dukla, èasnì z jara, kdy mìla svoje høitì po detích nezpùsobilé.
Postupnì byl fotbalový klub reorganizován. Ji
na novém høiti se hrálo pøevánì v okresní soutìi. S výkonností hráèù to bylo jako na houpaèce. Jeden rok skvìlý, ten druhý mizérie, jak u to
ve fotbale nìkdy bývá. Mezi roky 1956 - 1960
okupoval chotovinský tým vìtinou støed tabulky
okresu a válèil napøíklad s Jistebnicí, Opaøany,
Duklou a Jiskrou Bechynì, Mladou Voicí, Mai-

cemi nebo pozdìji veleúspìným Spartakem Sezimovo Ústí.
Zlom nastal o rok pozdìji. Z klubu odelo nìkolik klíèových hráèù a naplnila se hrozivá pøedpovìï. Mui po obrovské krizi sestoupili do tøetí
tøídy okresního pøeboru, a to donutilo vechny
k zamylení. Èasem la hra zase nahoru, postupovalo se. Výbornì hrál i dorostenecký tým, který
dokonce v roce 1964 postoupil mezi krajskou
elitu. Jednosezónní záleitost, ale stála za to Èeské Budìjovice, Humpolec, Pelhøimov, Tábor
nebo Sobìslav. Po první a poslední sezónì tým
soutì opustil, protoe vìtina hráèù dovrila
osmnácti let a náhrada za nì nebyla. Nepouitelní pro dorost, ale neskuteèná vzpruha pro mue.
I díky nim ovládly Chotoviny dalí rok okres
a postup do 1. B. tøídy je neminul. áci hráli také
kvalitnì, 2. místo ve své okresní lize rozhodnì
nebylo k zahození.
Makarní prùvody jsou kadým rokem souèástí
obecních tradic. Zapoèaly také v tomto období,
pøesnìji to byl rok 1967. Chotovinský fotbal tak
získal finanèní prostøedky na nakoupení lepího
vybavení, které pak vyuil v krajské soutìi.

Pøítì se zamìøíme na 70. a 80. léta.

Bez obìtavých nadencù se fotbal neobejde!

Okresní pohár
 znovu ten Lom!
Na podzim Chotovintí dokázali jako jediní obrat Lom v okresním pøeboru. Bohuel, v okresním poháru se tato senzace neopakovala a Chotoviny znovu vypadly v semifinále, stejnì jako minulý rok, s týmem
Lomu, který vévodí tabulce táborského okresu a pomýlí na postup do kraje.
První pùle zápasu byla plná emocí a vyostøených soubojù, jak u tomu v zápasech s Lomem bývá zvykem. Po poloèasové pøestávce trenéøi své svìøence uklidnili
a zápas se tedy dohrával bez tìchto zbyteèných nebezpeèných soubojù, které hrozily
zranìním. Nutno dodat, e Lom vyhrál naprosto oprávnìnì, kdy dokázal promìnit
ètyøi ze svých mnoha ancí.
Na jaøe Èestmíra Køíku zastupuje v roli
trenéra Duan Mendel, je zápas hodnotil
tìmito slovy: Stále to beru jako pøípravu
a zápas proti okresnímu lídrovi byl pro tým
dobrou provìrkou. Bohuel jsme toho moc
neukázali, nìkteøí kluci mìli zbyteèný respekt a hráli pod svoje monosti. Bylo tam
málo pohybu, málo chuti a spousta taktických chyb. Doufám, e za týden v jarní premiéøe to bude úplnì jiný záitek pro hráèe,
trenéry i diváky.

Rozhovor s trenérem ákù
 Miloem Filipem

l Pojïme si trochu zabilancovat, jak dopadl tým
ákù v podzimní èásti?
Po podzimu jsme na prvním místì tabulky, pøièem
jediné body jsme ztratili za prohru v domácím zápase se spojeným týmem Èernovic a Táborska. Byl to
jediný zápas, ve kterém nám z úzkého kádru chybìli
dva hráèi, ostatní zápasy jsme dokázali vyhrát.
V tìsném závìsu jsou za námi týmy Èernovic/Táborska a Chýnova/Meteoru. Myslím si, e tyto jediné
dva týmy mají anci nás na jaøe z prvního místa
sesadit.
l Na co jsou momentálnì hlavnì zamìøeny tréninky?
Trénujeme od nového roku dvakrát týdnì v hale a pøed
páteèním tréninkem je výbìh. Tréninky jsou tak
v tomto pøípravném období zamìøeny na rozvoj síly
a vytrvalosti. Druhou èást tréninkù vìnujeme udrování technických dovedností a herní praxe prùpravnými hrami a fotbálkem.
l Odehráli jste nìjaké pøípravné zápasy?
Zatím jsme hráli jen doma v hale s Jistebnicí (vítìzství 19:2), na malé umìlé trávì na Vìtrovech (vítìzství 13:4) a na turnaji v Sobìslavi. Na 2. 4. máme
domluvený pøípravný zápas s týmem Vìtrov a na
dalí termín se snaíme soupeøe domluvit, ale je to
problém, protoe po pøídìlech v soutìi s námi nikdo nechce hrát.

l Kdy vás èeká první mistrovský zápas?
Zaèínáme doma v nedìli 17. 4. od 11:00 pøedehrávkou posledního kola s Jistebnicí.
l S jakým cílem vstupujete do jara?
Vítìzství v okresním pøeboru roèníku 2015/2016.
Cokoliv jiného pro nás nebude úspìch.
l Jak si myslíte, e bude chotovinský fotbal vypadat za pár let?
Od roèníku 1997 do roèníku 2007 máme irokou
základnu 50 a 60 dìtí, které se dokázaly úspìnì
prát s konkurencí v krajských soutìích. Vìøím, e
tato dekáda hráèù dokáe pozvednout chotovinský
fotbal o patro, moná i o dvì výe. Doufám, e do tøí
a pìti let postoupíme do I.B tøídy, èasem moná i do
vyí I.A a dalích mnoho let budeme setrvávat
v tìchto niích krajských soutìích. Vyí soutì je
dle mého u pro Chotoviny ekonomicky i hráèsky
nereálná. Nicménì pokud na krajské soutìe výkonnost nebude, tak je lepí hrát okresní pøebor, ale pouze s vlastními odchovanci. Tento pozitivní trend
v rozvoji chotovinské mládee a dotaením ákù a
do krajského pøeboru rozjelo pár klukù v èele s Èendou Køíkou, který je duí souèasného fotbalu v Chotovinách, a to u více jak 10 let! Pøeji Èendovi pøekonání stávajících zdravotních problémù, a se mùe ke
své rozdìlané a nikdy nekonèící práci co nejdøíve
vrátit. Bez takových obìtavých nadencù by se nic
kupøedu nepohnulo.

Mláde na zimních turnajích OFS excelovala!

OFS Tábor poøádal tuto zimu pouze ètyøi turnaje, pro kadou kategorii
jeden, a týmy Chotovin v nich dokázaly získat dvì zlata, jeden bronz
a také 4. místo! ádný z okresních
rivalù nebyl i pøes úèast nìkterých týmù z krajského pøeboru úspìnìjí.
První vyrazil na turnaj tým mladí
pøípravky, pøesnìji kluci roèníku 2007
doplnìní o dva kluky z roèníku 2008.
Po pìti vítìzstvích a dvou remízách
se skóre 11:1 získali zlato pøed týmy
Plané n/L èi Táborska. Nejlepím støelcem byl Tobiá Filip se esti góly.

Dalím týmem, který se vydal na
turnaj, byla starí pøípravka sloená
z hráèù roèníkù 2005, 2006 a 2007.
Klukùm nevyel jediný zápas s týmem Borotína, kdy za remízu brali
jediný bod, co je v koneèném souètu stálo medaile! Naopak jako jediní
dokázali porazit vítìze - tým Draic
výsledkem 4:0! Nejlepím hráèem
byl Petr Mare, nejlepím støelcem
pak obránce Krytof Novák s osmi
góly.
Turnaje dalí týden pokraèovaly kategorií mladích ákù. Chotoviny si

vedly dobøe celý turnaj a v posledním zápase hrály o celkové vítìzství.
Kýenou výhru kluci dreli prakticky celý zápas, bohuel se jim nepodaøilo dát druhý, rozhodující gól,
a tak pøiel trest v podobì inkasované branky v poslední minutì. Tento
gól stál mladí áky v konkurenci
dalích sedmi týmù vítìzství a odsunul je na bronzovou pozici. Mladí
áci mìli poèetnì vyrovnané støelce,
ale ve spojení s poètem asistencí byl
jejich nejplatnìjím hráèem Adam
Cetlovský.

Nakonec jeli na turnaj OFS i starí
áci. Jako jediní vak nehráli v hale,
nýbr na umìlé trávì. Turnaj se hrál
na høiti 40x60 m, co bylo neastné rozhodnutí. Trpìla tím pohlednost hry a zùstal vìtinou jen boj.
Pøes tyto podmínky nahrávající slabím týmùm dokázali starí áci (roèníky 2001, 2002 a jeden dokonce
2003) zvítìzit ve vech zápasech
vèetnì nejkvalitnìjího zápasu s týmem Sobìslavi, je je úèastníkem
KP (2:0). Nejlepím støelcem týmu
se stal Marek erpán s pìti góly.
Stránku pøipravili
D. Pìkný a D. Mendel ml.

