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Chotovinská podzimní výstava je zpět
Dlouhé dva roky trvalo, než mohli členové Českého zahrádkářského svazu ZO Chotoviny uspořádat tolik oblíbenou výstavu.
Naposledy se u nás výstava konala na podzim roku 2019, ale
milovníci zahrádek a zahradničení na nás nezapomněli. Během
prosluněného víkendu ve dnech 16. a 17. října se jich do
Chotovin sjely stovky. Ač byl výstavní a prodejní prostor omezen jen na venkovní část, návštěvníci rozhodně nepřišli zkrátka.
Ke zhlédnutí a především k prodeji si přední zahradníci připravili pestrý sortiment podzimních rostlin, ovocných stromků a keřů, nechyběly podzimní dekorace a dušičkové vazby, návštěvníci
hojně nakupovali také ovoce a zeleninu určenou k uskladnění.
Své zahradnické přebytky zde prodávali členové ČZS, včelaři opět
nabízeli med a chutnou medovinu, bohaté občerstvení vonělo
široko daleko.
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Je dobře, že jsme opět mohli navázat na úspěšnou tradici
výstav. Věřme, že ani té jarní
nebude nic stát v cestě a my
se tak v květnu 2022 všichni
opět sejdeme v Chotovinách
před kulturním domem na výstavě.
Členové ČZS děkují svému
spolupořadateli obci Chotoviny, místním hasičům a všem

Foto M. Pěkný
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Kolik jídla vyhodí české domácnosti?
Plýtvání jídlem je celosvětový
problém. Podle FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství) se na světě ročně vyhodí
až 1/3 - tedy zhruba 1,2 miliardy
tun - vyprodukovaných potravin.
V Evropě se podle dat EU ročně nevyužije asi 20 % jídla. Ke
ztrátám jídla může docházet na
všech úrovních dodavatelského
řetězce (od získání základní suroviny, přes její zpracování až
po užití spotřebitelem). Základní zjištění proběhlého výzkumu
ukázalo, že každý Čech v průměru ročně vyhodí 57 kg jídla.

Pro celou republiku se pak tedy
jedná o zhruba 605 500 tun potravinového odpadu za rok. Na
základě dalších údajů byl potravinový odpad rozdělen do 2 základních kategorií podle toho,
zda se vyhození potraviny dalo
či nedalo předejít.
Tzv. nevyhnutelný odpad tvořily části potravin, které člověk
běžně nekonzumuje. To jsou především nejedlé části ovoce a zeleniny (slupky, pecky apod.),
kosti nebo čajové sáčky. Tento
druh odpadu se na celkovém
množství vyhozeného jídla podílel 41 %.

Nejstarší chotovinskou . . . (dokončení v tajence).

Zbylých 59 % tvořil odpad, kterému bylo možné se vyhnout.
Tedy potraviny, které byly vyhozeny, ačkoli mohly být (při
vhodném zacházení) snědeny.
Jednoduše - plýtvání. Nejčastějším důvodem k vyhození bylo
zkažení potraviny (především zeleniny a pečiva). Jako další příčinu pak respondenti uváděli, že
si jídla připravili příliš mnoho.
Dohromady takto lidé v Česku
proplýtvají 355 000 tun potravin ročně. Pro názornost vědci
popisují, že „takové množství
by naplnilo 100 000 malých nákladních aut. Pokud by se tyto
vozy seřadily za sebe, vytvořily

by zhruba 650 kilometrů dlouhou kolonu, která by se táhla z
Prahy až do německého Hamburku”.
Z dat studie vyplývá, že čím
početnější rodina byla, tím menší bylo množství vyhozeného
jídla na osobu. Zatímco člověk
žijící v domácnosti sám vyhodil
v průměru 1,4 kg za týden, člen
čtyřčlenné rodiny za stejnou dobu vyhodil jen 0,83 kg potravin.
Přes polovinu potravin se podle analýzy vyhodí do komunálního směsného odpadu (51 %)
nebo do kanalizace (8 %). A právě zde vidí autoři výzkumu největší slabinu českých domácností, potažmo státního systému
nakládání s odpadem obecně.
Téměř polovina komunálního
odpadu v Česku totiž končí na
skládkách. Na nich se vyhozené
potraviny rozkládají, čímž přispívají k vyšší produkci methanu
(významného skleníkového plynu). V kanalizaci pak mohou
zbytky jídel negativně ovlivnit
funkci odpadního systému a ztěžovat čištění vody.
Oba způsoby výrazně zatěžují
životní prostředí. A je proto nutné hledat ekologičtější řešení.
Autoři navrhují například svážení potravinového odpadu do
bioplynových stanic, kde by se
uvolněná energie využila na výrobu elektrického proudu. Samotné domácnosti mohou nespotřebované jídlo buď třídit do
bioodpadu, kompostovat, nebo
jím nakrmit svá zvířata.
Analýza tedy přinesla detailní
vhled do českých domácností a
jejich nakládání s potravinovým
odpadem. Kromě surových dat
v sobě však nese i silný morální
imperativ. Pokud jste si položili
některé etické otázky (ať už ve
spojení s chudobou a podvýživou ve světě, nebo s klimatickou krizí), odhalili jste, o jak
komplexní problém se jedná.
Jeho efektivní řešení závisí jak
na vládách a mezinárodních organizacích, tak na jednotlivcích.
Co (pokud něco) a kam vyhodíte příště Vy?
H. Heřmánková

11/2021

LISTY CHOTOVINSKA

3

S T Ř Í P KY Z O B C E
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního proV říjnu jsme vysadili další
středí rozhodl ve věci „Průmyslový park Chotoviny“. I přes stromy – lípy. A to u mateřpřipomínky naší obce a občanů nebude projekt posu- ské školy, u kostela sv. Petra
zován dle zákona – nebude provedena tzv. velká EIA a Pavla (foto), v Zámecké ulici
(důslednější posouzení vlivu stavby na životní prostředí). a na Polánce.
Proti rozhodnutí připravujeme odvolání.
Přípravy na připojení našeho vodovodu na Jihočeskou vodárenskou soustavu (JVS)
pokračují. Stále řešíme část trasy vodovodního přivaděče a jednáme s vedením JVS
o podmínkách připojení Chotovin. Například o majetkových vztazích, množství odebírané vody, množství vody, které budeme moci použít z vlastních zdrojů atd.
V říjnu byla dokončena druhá fáze oprav místních komunikací. Opravena byla
komunikace v Lomené, Průběžné, ve Rzavé a Moravči. Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce

Rzavá

ulice Lomená

Moraveč

ulice Průběžná

Druhé setkání našich seniorů

naposled, bude na Vás čekat dobrá večeře.
A to bych to nebyla já, kdybych Vám nenachystala nějakou
sladkou tečku na závěr.
Tím jsem chtěla oslovit ty, kteří váhají zda přijít. Neváhejte a
přijďte, určitě budete odcházet s příjemným pocitem, že jste
strávili hezké chvilky se svými známými a kamarády.
Zima bude dlouhá a spousta z Vás nebude mít příležitost se
setkat a popovídat si.
Moc se na Vás těším.
Věra Marešová

V úterý 5. 10. se ve fotbalové klubovně na hřišti uskutečnilo
druhé letošní setkání našich seniorů. Opět, stejně jako minule,
zde vládla úžasná nálada a příjemná zábava.
Sešlo se snad ještě více lidiček a muzikanti hráli snad ještě
lépe. Zpívalo se, povídalo, smálo se, a těch pár hodin uteklo
jako voda.
Následné letošní setkání se koná 9. 11. v 18.00 hodin
opět na hřišti, opět s muzikou, a tentokrát, protože je to letos
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8. 10. – 9. 10. 2021. Výsledky hlasování v obci Chotoviny.
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

Platné hlasy
v % hlasů

1 408

1 036

73,58

1 036

1 034

99,81

Kandidátní listina
číslo název

Platné hlasy
celkem

v%

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo název

celkem

v%

44

4,25

329

31,81

1

Strana zelených

9

0,87

12

Přísaha Roberta Šlachty

2

Švýcarská demokracie

1

0,09

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

3

Volný blok

10

0,96

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

2

0,19

4

Svoboda a př. demokracie (SPD)

90

8,70

16

Koruna Česká (monarch. strana)

2

0,19

5

Česká str. sociálně demokratická

49

4,73

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

135

13,05

7

Aliance národních sil

1

0,09

18

Komunistická strana Čech a Moravy

27

2,61

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

32

3,09

20

ANO 2011

294

28,43

9

Aliance pro budoucnost

1

0,09

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

5

0,48

Hnutí Prameny

2

0,19

22

Moravané

1

0,09

10

Ukončení soutěže pro luštitele křížovek
Po celý rok jste si v každém čísle Listů Chotovinska mohli vyluštit zajímavou křížovku
a správné znění jednotlivých tajenek zaznamenat.
Nyní nastává ten správný okamžik pro Vás, kteří jste vyluštili alespoň deset křížovek
a máte chuť se zapojit do soutěže. Poznamenané tajenky doručte na Obecní úřad Chotoviny,
vhoďte je do poštovní schránky obecního úřadu nebo odešlete mailem na referent.ou@chotoviny.cz
do 19. listopadu 2021.
Nezapomeňte uvést své jméno, příjmení a telefonní číslo, ať Vás, šťastné výherce,
můžeme kontaktovat a předat zajímavé ceny.
V prosincovém čísle Listů Chotovinska se dozvíte řešení tajenek a jména tří výherců.
Zuzana Sumerauerová

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK

Jméno a příjmení: .........................................................................................

leden . . . . . . .
únor Chotoviny mají . . .
březen Panská láska, ženská chuť a . . .
duben Aprílové počasí . . .
květen Optimista se pozná, podle toho, že . . .
červen Dominantou Chotovin je . . .
červenec V Liderovicích se narodil . . .
srpen Srpen je . . .
září Po teplém září . . .
říjen Říjen a březen . . .
listopad Nejstarší chotovinskou. . .

tel. číslo:
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V říjnu už je škola tradičně
v plném proudu. Prozatím nás
jednotlivá opatření příliš neomezují, věnujeme se tedy naplno především výuce. Učitelé v rámci Národního programu doučování dohánějí s některými žáky nezvládnuté
učivo snad každou volnou chvilku. Někdy
už jsou vidět pokroky, jindy je patrné, že ani
opakované nabídky nebo přání rodičů s dětmi nehnou. Opravdu pomoci můžeme jen
tomu, kdo o pomoc stojí.
Třeťáci a čtvrťáci si každou středu užívají
v táborském bazénu. Mají už polovinu svých
výukových lekcí za sebou, a tak jsou již nyní
z mnohých plavci. Čtvrťáci se kromě plavání
procvičili navíc ještě v jízdě na kole a v dopravních předpisech, protože v říjnu absolvovali podzimní část povinné dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti v Táboře.
Celkem třikrát k nám do školy v říjnu
přijeli zástupci Centra ekologické výchovy
Ochrany fauny ČR o. p. s., aby představili
našim dětem z I. stupně své výukové programy. 2. třída se seznamovala s vydrou a
jejím způsobem života. Čtvrťáci se věnovali
včele a včelařství. Díky panu včelaři se tak
mohli seznámit s tím, jak se včela rodí, roste a co vše se musí za svůj krátký život naučit. Pro 5. třídu jsme vybrali program nazvaný Naše smysly. Kromě toho, že si páťáci
měli uvědomit pomocí jednoduchých her,
které smysly vůbec máme, prožili si také na
vlastní kůži, jaké je to být nevidomým, jak se
nevidomí asi cítí nebo jaké nástrahy jim
každodenní život přináší.

Říjen ve školní družině

5

Na konci měsíce nás čekaly podzimní prázdniny, které se prodloužily ještě o ředitelské
volno. Vedení Jihočeského kraje na základě
posouzení současného stavu epidemiologické situace v našem kraji v souvislosti s
onemocněním COVID 19 a po projednání
s vedením KHS doporučilo všem školám
podzimní prázdniny prodloužit. Ač jsme to
původně neměli v plánu, rostoucí počet nachlazení a jiných respiračních onemocnění
v naší škole nás přiměl k uzavření školy,
neboť jakkoli podcenit situaci v této době se
rozhodně nevyplácí. Shodou okolností první den ředitelského volna jsme dostali prostřednictvím KHS nařízeno uzavřít jednu ze
tříd do karantény. Žáci této třídy museli podstoupit PCR testy, kdy negativní výsledek
jim ukončil karanténu na začátku podzimních prázdnin, děti bez testu pak zůstaly
v izolaci o týden déle.
Na konci měsíce se tedy i u nás znovu
objevil strašák Covidu a s ním spojené uzavření škol. Co jsme dříve viděli jako přítěž –
testování nebo nošení roušek a respirátorů
– se nám nyní zdá jako maličkost, kterou
všichni rádi podstoupíme, jen když škola
zůstane otevřená. Proto si přejme, ať nastupující novou vlnu pandemie zvládneme lépe
než v loňském roce a děti se mohou učit ze
školních lavic a nikoli od počítačů a tabletů.
A nejen dětem, ale nám všem přeji pevné
zdraví a pohodové podzimní dny.
Martina Sochůrková

Začátkem měsíce jsme v družině oslavili Mezinárodní den zvířat.
Na návštěvu u Korsů se vydala 2. a 3. třída. Pan Korsa poutavě
vyprávěl o domácích zvířatech, a dokonce ukázal dětem rodokmen
jednoho z králíků. Naopak 1., 4. a 5. třídu navštívila paní učitelka
Irena Miloschewitschová a obohatila nás o zajímavosti ze světa
zvířat. Ukázala nám exponáty hmyzu, plazů, obojživelníků a mikroskop, kterým jsme pronikli do mikrosvěta přírody.

začali plnit svou novou „challenge" – 50 anglických slovíček, 30 x
sedy lehy nebo 20 minut ležet na gauči:-) a čtvrťáci malovali
podzim na sklo.
Den stromů pro nás byl inspirací pro sběr kaštanů a žaludů, které
už druhým rokem sbíráme pro jeleny v Košíně.
Les ve škole, škola v lese byl název pro sobotní pobyt v družině.
Ráno si děti vyrobily KPZtku a vyrazily na celé dopoledne do přírody. Zjistily, co se děje kolem stromu, zahrály si na brhlíky, pozorovaly hmyz, který si následně vyráběly z přírodnin. Oběd si děti
uvařily samy, a kdo chtěl, mohl si opéci buřty.

Prvňáčci si osladili odpoledne při zdobení hnětýnek, druháčci
kouzlili s barvami podzimu a vyrobili krásně zbarvené růže, třeťáci

V knihovně jsme zahájili výstavu našich prací, kterou si můžete
prohlédnout až do konce listopadu.
vychovatelé ŠD
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Měsíc říjen byl v naší mateřské škole ve znamení podzimních
radovánek. Počasí nám hlavně na začátku přálo, přišlo ještě několik
letních dnů, a tak jsme mohli využívat naši zahradu a oblíbené herní
prvky v ní. Krásné podzimní počasí vyzývalo k procházkám, pozorovali jsme listy stromů, které se zbarvily do podzimních barev,
pozorovali jsme také další proměny přírody, sbírali kaštany, žaludy,
listy a šípky. Všechny tyto podzimní plody jsme pak využili při
výtvarných a pracovních činnostech, ale i třeba při počítání.
I v říjnu nastoupily do naší školky do oddělení Sluníček (nejmladší děti) další nováčci. Pro tyto děti to znamená, že se musí vyrovnat
s prvním velkým krokem v životě, kdy se poprvé odloučí na delší
dobu od svého nejbližšího člověka, od své maminky. Samozřejmě,
že se to mnohdy neobejde bez trochy slziček, děti si musí zvyknout
na nové prostředí, kamarády, paní učitelky a v neposlední řadě i na
nový režim, ale společně to určitě časem zvládneme.
Pro děti, které jsou ve školce už delší dobu, se v říjnu rozběhly
také zájmové kroužky. Tradiční a oblíbená keramika, angličtina, Šikovné ruce a kroužek nápravy řeči Brousek pro tvůj jazýček.
Dalším zpestřením naší každodenní práce bylo divadlo, které k
nám pravidelně přijíždí každý měsíc. Tentokrát to bylo divadlo
DIVOLOĎ s pohádkou O perníkové chaloupce. Krásné loutky, veselé písničky a vtipné vyprávění se dětem velmi líbily. Nejvíc nadšené byly, když mohly vstupovat do děje zpěvem, tleskáním, dupáním, a nakonec si mohly dřevěné herce prohlédnout zblízka a dokonce si na ně sáhnout.
Začátek školního roku uběhl jako voda, čekají nás sychravé podzimní dny a budeme se pomalu připravovat na zimu a na nejkrásnější svátky v roce.
Jana Svačinová, Irena Žilková

NOVÉ KNIHY
PRO DOSPĚLÉ
Anne Jacobsová – Nebe nad Kilimandžárem. Charlotta Harmsesenová sní o dalekém světě a cestách do exotických zemí a nijak
nepospíchá s manželským svazkem. Je jí dvaadvacet let, když
dostane nabídku k sňatku od
mnohem staršího Christiana
Ohlsena. Jeho obchod, kde se
prodává exotické koření, tabák
a zboží ze zámoří, ji fascinuje
natolik, že nabídku přijme. Ale
zanedlouho toho trpce lituje.
Christian ji podvádí, a navíc stojí před finančním krachem. Charlotta si uvědomuje, že mají jen
jedinou šanci na budoucnost –
opustit rodnou zemi a kdesi daleko začít nový život.

Markéta Harasimová – Doktorka Viktorie. Viktorie obětovala
soukromý život poslání lékařky,
které pro ni znamená víc než
rodina. Kvůli práci se dokonce
vzdala i vlastního syna a po
krachu manželství věnuje čas
výhradně kariéře. Když je však
za záhadných okolností brutálně zavražděna její kolegyně,
otřese se Viktoriin svět v základech. Policie totiž přichází s hypotézou, že pachatel zaměnil oběti a mrtvá měla být právě ona.
Motiv? Neznámý. Situaci přiostří bomba instalovaná v autě
dalšího lékaře z nemocnice, ve
které je Viktorie zaměstnaná. Dvě
zdánlivě nesouvisející vraždy způsobí mezi personálem kliniky po-
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Představujeme vám kroužek angličtiny
Na kroužku angličtiny pro předškoláky jsme se už naučili
anglicky pozdravit a rozloučit se, umíme počítat do deseti a začínáme se učit barvy. Některé děti už pár slovíček znají od rodičů, starších sourozenců, z televize nebo z počítačových her.
V kroužku obohatí svou slovní zásobu, naučí se několik anglických písniček a básniček, snažíme se o správnou výslovnost.
Každou hodinu si také překládáme anglické nápisy, které mají
děti často na oblečení. Hrajeme hry, např. „pan čáp ztratil čepičku“, skládáme puzzle s číslovkami a každou hodinu vybarvujeme a vyplňujeme pracovní listy, které odpovídají danému
tématu. V průběhu školního roku na nás čekají ještě témata jako
rodina, zvířata, oblečení nebo části těla.
Adéla Drtinová

plach a mladá lékařka začíná navzdory své tvrdé povaze propadat panice. Tragické události ale
nekončí. Umírá další mladá žena a následně se obětí útoku stává také hlavní hrdinka. V přímém ohrožení života Viktorie pochopí, že honba za kariérou a
věhlasem ji připravila o to nejcennější – lásku a dítě. Bohužel
jí však zbývají pouhé minuty a
ona už své chyby možná nikdy
nenapraví.
Michaela Klevisová – Kroky vraha.
V pražském lesoparku byla v noci uškrcena mladá žena. Novinářka Julie Kellerová je zřejmě
poslední, kdo s ní před vraždou
mluvil. Oběť se navíc nápadně
podobala její dceři Kláře. Byla to
náhoda nebo měl vrah spadeno
na někoho jiného? Sympatický
inspektor Josef Bergman rozkrý-

vá složitý hlavolam a odhaluje
tajemství zahalující minulost.
Jaromír Jindra – Válka královen.
Historický román nás zavádí do
doby tzv. války královen – Elišky
Přemyslovny a její nevlastní matky Rejčky Polské. Jako každý
boj, tak i tento se vede všemi
dostupnými prostředky včetně
intrik, jedu či zrady. Nepřehledné situace využívá české panstvo ke vzpouře proti králi Janovi
z Lucemburku; ten však v rozhodující chvíli opouští nejen Elišku,
ale i svou zemi, kterou zanechává napospas hrabivosti místní
šlechty. Po bok královny se tak
staví zbrojnoš Matouš Rozoumek, který nejenže zachrání život malého kralevice Václava,
ale vyvede Elišku z mnohých
nebezpečných situací.
/pokračování na str. 7/
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Šárka Váchová – Chaloupka PRO DĚTI
na vršku. Život na venkově v dobách našich
předků harmonicky plynul v souladu s koloběhem roku. Střídání ročních období s sebou přinášelo různé zvyky a tradice. Do vyprávění o dětech z malé podhorské vesničky se promítá prostota, laskavost a moudrost lidových obyčejů a dokreslují ho pořekadla, přísloví a lidové písničky. Příhody
Andulky, Honzíka, Martínka a Apolenky
jsou však tak živé, jako by se staly dnes.
Komiksové zpracování 8 vybraných dílů
televizního večerníčku, který se umístil na
prvních příčkách v rámci ankety oblíbenosti
z Večerníčkova pohádkového špalíčku.
Dav Pilkey – Dogman: Pán blech. Nejlepší
psolicajt na světě a obránce bezbranných
musí opět do akce. Ve městě totiž řádí nová
banda zloduchů, s kterými je potřeba udělat
krátký proces. Naštěstí Dogman není sám –
do boje se zlem se spolu s ním vydává jeho
parťák Superkotě a robot RETARD. Ale co
to? Že se spojí dokonce i s největším padouchem Péťou? To svět neviděl! Sledujte
nová dobrodružství hrdiny s psí hlavou!
Marie Knotková

Florbal je zpět!
Dohrávka sezóny 2019/2020
Po zhruba roce a půl se odehrály první zápasy Táborské florbalové ligy. Draci Chotoviny
před sebou měli nejdříve dohrávku posledního kola nedohrané sezóny 2019/2020. Jaká
byla vlastně situace před posledním kolem?
Draci s jedenácti body na sedmém místě, které rozhodně chtěli vylepšit. Nicméně plán posunout se vpřed dostal velmi zásadní trhliny
ještě před samotným hvizdem prvního zápasu, jelikož mnoho hráčů nemohlo ať už z důvodu pracovních, studentských či jiných povinností. Nakonec se k dohrávce sešlo sedm
statečných – Václav Pražák st., Václav Pražák
ml., Petr Lukeš, Petr Havlík, Ondřej Mládek,
Štěpán Mládek a Tomáš Tlustý. V kabině se
nejprve řešila pozice brankáře, jelikož Jaroslav Málek, neochvějná stálice v brankovém
prostoru, se zařadil do dlouhého seznamu
hráčů, kteří nemohli dorazit. Nakonec se do
branky poroučel Václav Pražák st., pro kterého se jednalo o ostrou premiéru mezi třemi
tyčemi.
První utkání sehrál chotovinský výběr s papírovými favority – Delfíni Tábor. Ačkoliv měli
chotovinští pouze jednoho hráče na střídání,
soupeře se nezalekli, a dokonce šli i do vedení
po velice přesném zásahu Tomáše Tlustého – 1:0.

7

Tlak soupeře se neustále stupňoval a ani
chvílemi magický Václav Pražák st. nedokázal zabránit tomu, že po polovině utkání
se nakonec soupeř dostal do vedení o jednu
branku – 1:2. Ve druhé polovině Delfíni ještě
vylepšili svou střeleckou přesnost a zápas dotáhli do vítězného konce – 1:6. Nutno podotknout, že Draci měli především v první polovině zápasu mnoho šancí, které ale zůstaly
nevyužité. Ve druhé části se možná už i z části
projevila únava z nedostatku hráčů na střídačce. S celkovým výkonem ale i tak mohli být
chotovinští hráči i přes prohru spokojeni.
Fyzicky značně zdecimovaný tým Draků čekala ve druhém utkání nelehká zkouška s nepříjemným soupeřem z Plané n. Lužnicí, který
navíc přijel takřka v plné sestavě a před dohrávkou sezóny se pohyboval na třetím místě
s myšlenkami ještě na možný posun tabulkou
vzhůru. Chotoviny naordinovaly defenzivní taktiku v hlubokém bloku s cílem vyčkávat na
možné brejkové situace. Nakonec se do poločasové přestávky šlo možná s trochu nečekaným průběžným výsledkem 1:0 pro Draky,
když vedoucí gól vstřelila nestárnoucí legenda
a kapitán mužstva Petr Havlík. Po pauze hráči
Plané přidali v tempu a snažili se donutit k
chybám chotovinské obránce při rozehrávce.
/pokračování na str. 8/

Na svatého Martina bývá dobrá peřina
Nic naplat, je tu listopad a
s ním doba plískanic a nepohody. Ne nadarmo se říká, že když
o Všech svatých (1. 11.) ještě
zima nemá moci, tak určitě o
sv. Martině (11. 11.) o půlnoci.
Obecně je známo, že tento sympatický světec, původně voják
a pak tourský biskup, „rád přijíždí na brůně”, je-li v tento den
náhodou slunečno a teplo, neklamně to znamená, že bude

dlouhá zima. Spolehlivým prorokem povětrnosti prý je tradiční martinská husa, respektive
její kobylka. Je-li světlá, bude
mírná zima, ale když je černá,
zima ukáže, co umí.
Také ostatní pranostiky vážící se k listopadovým světcům
vesměs hovoří o příchodu zimy.
Jen namátkou: na s. Josafata
(14. 11.) lepší kožich nežli vesta, sv. Cecilie (23. 11.) hroudy v

Dne 9. listopadu 2021 uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček
pan Antonín Bouček.
Stále vzpomínají
manželka Marie a dcery s rodinami.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši občané:
60 let Petr Bukvaj, Sedlečko
7 5 let František Kadavý, Chotoviny
Věra Dvořáková, Chotoviny
Helena Krejčová, Červené Záhoří
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody.

přežívalo přesvědčení, že kýchnutí je okamžikem, kdy do lidpoli sněhem kryje, na sv. pannu ského těla vniká, nebo naopak z
Kateřinu lépe vlézti pod peřinu něj odchází, nějaký dobrý nebo
(25. 11.) a podobně. Pro listo- zlý duch, čemuž v obou přípapad jinak bývá příznačné, že je dech mělo zabránit zakrytí úst
obdobím chřipek, v lepším pří- rukou.
padě nachlazení, spojeného s neKýchajícímu obyvateli Nopříjemným kašlem a rýmou.
vého Zélandu dodnes přítomní
Rýma, jak známo, se proje- říkají „život pro tebe!”, v Indii
vuje kýcháním, které kultivova- „žij dlouho!”, v Itálii „všechno nejný člověk se snaží ve společ- lepší”. Muslimové praví „chvánosti tlumit, ale není to tak dáv- la Alláhovi” a Židé „dobré zdrano, co hodně hlasité kýchnutí ví”. pokud ale kýchne dítě, pravobylo považováno za prospěšné věrní Židé mu popřejí „zdraví,
zdraví, protože se při něm v těle život, štěstí, růst!”
otřásly a tím i prokrvily vnitřní
Naskýtá se tedy otázka, odorgány. Od nepaměti také plati- kud se tento obyčej dostal až
lo, že i zcela neznámému člově- k nám. „Vševěd snesitedlný” seku, který kýchl, bylo slušné po- psaný roku 1697 Leopoldem Bepřát „podrav pánbůh”, nebo ale- nediktem Červenkou uvádí, že
spoň neutrální „zdravíčko”, za za časů papeže Řehoře Velikého
což oslovený poděkoval a přání
postihla lidi hrozná morová ráopětoval.
na. Projevovala se kýcháním a zíTento starobylý obyčej udržováním, po kterém zpravidla brzy
vaný po staletí i u nás má hlubonásledovala
rychlá smrt. Mor
ké kořeny a nebyl samoúčelný.
prý
nabyl
takového
rozsahu, že
Už Homér se například ve své
lidé
rozmlouvající
spolu
na ulici
Odyssee zmiňuje o Penelopině
náhle
padali
mrtví
k
zemi.
Proto
nelíčené radosti nad Telemachovým kýcháním, protože to teh- jakmile pobožní lidé viděli nědy byl „zjevný příznak rychle se koho kýchnout, ihned k němu
blížící smrti”. Řecký historik přispěchali a přáli mu od boha
Xenofón žijící ve 3. století před zdraví. Někteří takovému člověKristem zaznamenal, jak hlasité ku navíc udělali přes ústa a nos
kýchnutí vojáka před bojovým křížek. Z toho se tak ustálil zvyk
tažením proti nepříteli bylo pro přát kýchajícím lidem zdraví a
ostatní dobrou věštbou a jeho boží přízeň. Jeho nedodržovádruhové je oslavili sborovým vo- ní bývalo považováno téměř za
láním na počest bohů. Dlouho těžký hřích.
- wimmer -
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/pokračování ze str. 7/

Jejich snažení však nebylo příliš efektivní, naopak Draci se dostali do další šance, kterou
chladnokrevně vyřešil Tomáš Tlustý – 2:0.
Planá však dokázala postupně dvougólový náskok smazat. Při jedné z mála akcí Draků se
Ondřej Mládek dokázala šikovně uvolnit a tváří v tvář brankáři byl faulován a rozhodčí měli
jasno, trestné střílení. Toho se ujal Tomáš
Tlustý a šikovnou kličkou dostal míček za bezmocného brankáře soupeře. Vedení ovšem
dlouho nevydrželo a po závaru před brankou
dokázali útočníci Plané dotlačit míček za brankovou čáru – 3:3. Ve veliké pohodě hrající
Tomáš Tlustý ovšem odmítal veškeré myšlenky na možné zlomení zápasu na stranu soupeře a po chytrém obtočení kolem soupeřovy
branky znovu poslal chotovinský tým do vedení, čímž zároveň zkompletoval hattrick – 4:3.

LISTY CHOTOVINSKA

Posledních osm minut bylo pro všechny hráče Draků zkouškou odhodlání a vůle. Planá
spustila finální nápor, ale stále ne a ne překonat Václava Pražáka st., kterému vydatně
pomáhali obránci i útočníci, kteří zblokovali
opravdu nespočet nebezpečných střel. Těsně
před koncem přišlo vyloučení na straně Draků, které nabídlo Plané jedinečnou šanci minimálně vyrovnat, ovšem obětavost všech
chotovinských hráčů jako by byla nekonečná,
oslabení přečkali a i následná hra bez brankáře v šesti hráči v poli Plané nakonec nebyla nic
platná. Velice vydřené a ubojované vítězství
zaručilo Drakům nakonec konečnou pátou
příčku, jedná se o nejlepší konečný výsledek
v celé jejich historii. Pochvalu si zaslouží opravdu všichni, od nečekaného brankáře Václav
Pražáka st., přes obranné a výborně blokující
duo Petra Lukeše a Václava Pražák ml., až po
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neúnavné útočné snažení i bránění Ondřeje
Mládka, Štěpána Mládka, Petra Havlíka a hvězdu utkání Tomáše Tlustého.

Nová sezóna 2021/2022
Za další 2 dny proběhlo první kolo nové sezóny, které díky losu svedlo k sobě do skupiny
A oba chotovinské celky, tedy jak Draky, tak
také Predators. Oba celky si to rozdaly hned v
prvním zápasu. Do zápasu vstupovali v pozici
papírového favorita Draci, avšak první minuty
naznačily, že Predátoři nebudou chtít dát svou
kůži lacino. Hned od úvodu totiž na svého soupeře vletěli a vypracovali si několik slibných
střeleckých pokusů. Gólman Draků Petr Vandrovec, nová akvizice z rozpadlého týmu Expendables Tábor, byl však pozorný a chytal s
velikým klidem a jistotou. Nakonec jako první
udeřili Draci, kteří se postupem času dostávali
do herního tempa.
/pokračování na str. 9/

Přehled výsledků pravidelných kuželkářských soutěží 2021 – 2022
Družstvo A – Divize Jih
TJ Sp. Pelhřimov – TJ Sokol Chotoviny 3064 – 3012 - 5 : 3 Hrstka 523,
Dvořáková 508, Makovec 514, Křemen 494, Hein 515, Fořter 458.
Po třech domácích zápasech jedeme ven do Pelhřimova, kde se dříve dost dařilo. Poslední zápas jsme ale prohráli o 4 kuželky, tak byla
namístě opatrnost. Bohužel černý scénář se začal naplňovat a po
slabých náhozech opět prohráváme. Soupeř nehrál nic a my jsme
toho nedokázali využít. Velká škoda, tyto body mohou chybět.
Nové Město na Moravě – Chotoviny
2579 – 2619 - 2 : 6 Hrstka 460,
Makovec 457, Křemen 398, Bartoň 419, Dvořáková 448, Hein 437.
Původní termín, polovina prosince, jsme domluvili předehrát v dlouhé pauze z důvodu MS družstev v Polsku. Daleký výjezd do nejvzdálenějšího místa divize býval pro nás úspěšný, tak jsme určitě mysleli
na bodový zisk. Úvod utkání nebyl nijak přesvědčivý, Pavel pěknou
hrou vyhrává, ale jen o 4 kuželky, Petr dostává 82 a Honza 10 dřev.
Potom ale ve druhé polovině nastává obrat, který domácí již nezachytili. Kamila, Zbyněk a Libor dohrávají na bodech. Výlet do Vysočina Arény se vyplatil.
Podzimní domácí utkání:
12. 11. pátek 18:00 Chotoviny A – TJ Slovan Jindřichův Hradec
19. 11. pátek 18:00 Chotoviny A – TJ Jiskra Nová Bystřice
3. 12. pátek 18:00 Chotoviny A – TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí
Družstvo B – Krajský přebor I.
TJ Kunžak A – Chotoviny B 2578 – 2532 - 6 : 2
D. Bartoň 454,
Makovcová 418, L. Křemenová ml. 439, Svačina 421, Kučerová 413,
Křemenová 387.
V Kunžaku proběhla rekonstrukce drah od stejného dodavatele jako
u nás, tak jsme se mohli cítit jako doma. I přes dobré výkony ale v závěru utkání prohráváme a odjíždíme s prázdnou. Tak snad příště.
Chotoviny B – TJ Dynamo České Budějovice
2605 – 2556 - 7 : 1
Vacko 434, Makovcová 463, D. Bartoň 440,
L. Křemenová ml. 407, Svačina 455, Křemenová 406.
První domácí zápas jsme pohlídali a pěknými čísly šli od začátku pro
body. Úvod patřil Aleně, dobrým výkonem nastartovala celé družstvo.
Chotoviny B – KK Hilton Sezimovo Ústí A
2591 – 2684 - 1 : 7
Makovcová 427, D. Bartoň 467, L. Křemenová 437,
Svačina 439, L. Křemenová ml. 435, Kučerová 386.
Utkání proti vážnému adeptu na postup do divize probíhalo celkem
poklidně a jasně. Naše dobré výkony nestačily na více jak pomocný
bod a jasně prohráváme.
Lokomotiva České Budějovice – Chotoviny B
2558 – 2431 - 7 : 1
D. Bartoň 406, Makovcová 407, Kučerová 398,
L. Křemenová ml. 395, Křemenová 411, Svačina 414.
Stará dobrá Lokotka. Člověk se hned vrátí o hodně let dozadu. I když
jsme často na drahách se saduritem bodovali, letos se to nepovedlo.
Chotoviny B – TJ Sokol Nové Hrady
2585 – 2701 - 2 : 6
D. Bartoň 441, L. Křemenová ml. 451, Kučerová 428,
Makovcová 428, Křemenová 432, Svačina 405.

V tomto zápase se odehrál stejný scénář
jako s Hiltonem, výkony dobré, ale nestačí to…
TJ Nová Ves u Č.B. – Chotoviny B
2456 – 2352 - 7 : 1
D. Bartoň 409, M. Křemenová 356, Kučerová 394,
L. Křemenová ml. 412, Makovcová 389, L. Křemenová 392.
Nová Ves, další z retro kuželen, kde se málokomu daří. Ani není co
dodávat…
Poslední podzimní domácí utkání:
5. 11. pátek 18:00 Chotoviny B – KK Hilton Sezimovo Ústí B
Družstvo D – Okresní přebor
KK Lokomotiva C – Chotoviny D
1662 – 1462 - 6 : 0
M. Křemenová 380, Lišková 359, Filip 409, Šmejkal 314.
Vstup do soutěže se příliš nepovedl, pro většinu to bylo poprvé na
kuželně.
Chotoviny D – Spartak Soběslav B
1558 – 1554 - 5 : 1
Vacko 413, Šmejkal 300, M. Křemenová 419, Šmejkalová 426.
Velice cenná, šťastná a vydřená domácí výhra. Závěr utkání Martina
a Klára výborně zvládly a první body jsou doma.
KK Lokomotiva D – Chotoviny D
1415 – 1697 - 0 : 6
Nohejlová 424, Lišková 434, Filip 416, Vacko 423.
Opět na Lokotce, tentokrát s jasným cílem a vítězstvím. Vyrovnané
a pěkné výkony přinesly dva body.
Chotoviny D – KK Hilton Sezimovo Ústí C
1623 – 1556 - 5 : 1
Filip 398, Nohejlová 413, Vacko 434, Lišková 378.
I napodruhé domácí výhra…
Podzimní domácí utkání:
16. 11. středa 17:00 Chotoviny D – Loko Tábor C
1. 12. středa 17:00 Chotoviny D – Loko Tábor D
15. 12. středa 17:00 Chotoviny D – Sokol Chýnov B
PMN, ČPD,PJ
Pokračování turnajů mládeže, tentokrát v Pelhřimově a Jihlavě.
Kategorie mladší žáci/žákyně 10-12 let,
starší 13-14 let / Pohár mladých nadějí (PMN).
Dorost (15-18 let) Český poháru dorostu (ČPD).
Junioři / juniorky Pohár juniorů (PJ)
Je vidět zlepšení, snad to tak půjde dál.
PMN Pelhřimov 60 hs:
Mladší žákyně – Kamila Bartoňová 218 poražených kuželek a třetí místo.
Mladší žáci – premiérově hrají Daniel Klika výborných 238/ 3. místo
a Vojtěch Vacko 190/ 6. místo.
Starší žákyně – Kateřina Křemenová 3. místo za pěkných 233.
Starší žáci – Filip Vylít 3./ 225, Matěj Poula 4./ 224, Vít Vacko 6./ 217.
ČPD Jihlava 120 hs:
Josef Poula 452, Michal Pavlíček 419 kuželek.
Následující turnaje 17. listopadu 2021:
PMN/ KK Lokomotiva Tábor; ČPD/ TJ Blatná; PJ/ SC Olympia Radotín
Popřejeme všem, ať se hodně daří a kuželky je baví.
M. Vacko
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Václav Kotrlík převzal za polovinou palubovky míček, nijak se nerozpakoval, vystřelil a výsledkem bylo vedení 1:0. Lukáš Fryč, další nová akvizice Draků, v průběhu první poloviny
utkání nastřelil dvakrát brankovou konstrukci.
Po dalších neúspěšných pokusech na jedné
či druhé straně se nakonec ještě do poločasu
prosadil z před brankového prostoru Václav
Pražák ml., který si šikovně naběhl na rozehrávku od rohového křížku – 2:0. Kdo čekal,
že Draci budou druhé dějství kontrolovat, tak
byl na omylu. Vedoucímu celku se přestalo
dařit prakticky cokoliv, naopak Predátoři vy-
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cítili šanci na možné vyrovnání a hnali se dopředu. Po jedné z mnoha špatných rozehrávek Draků nakonec dokázali dát tolik kýžený
kontaktní gól – 2:1. Více se toho ale nakonec
nestalo a dva góly se ukázaly být jako dostačující. Na jedné straně úleva z výhry, na té druhé viditelné zklamání z neproměněných šancí
a prohraného zápasu.
Draky Chotoviny čekal po náročném špílu hned
další zápas, a to opět proti Delfínům Tábor.
Trochu překvapivě šli do vedené chotovinští
hráči, a znovu se prosadil Václav Kotrlík, který
tak naplno plnil pozici střelce číslo jedna ve
svém týmu. Co ovšem následovalo, jako by
bylo ze špatného snu. Špatné bránění a ob-
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sazování hráčů soupeře mělo za následek, že
se do přestávky šlo za poměrně hrozivého
stavu 1:5. Zlepšení nepřicházelo ani ve druhém dějství, síly ubývaly a s tím se začaly
hromadit i individuální chyby. Přesto dokázali
Draci zásluhou Tomáše Tlustého snížit na 2:5.
Poté góly stříleli už pouze Delfíni, kteří do
konce utkání přidali ještě další 3 zářezy a celkem v pohodě si dokráčeli pro vítězství – 2:8.
Chotoviny Predators následně čekal nevyzpytatelný soupeř Sokol Sudoměřice. Bojovnost
se chotovinským Predátorům upřít nedala,
ale soupeř dokázal proměnit své šance a vzal
si do tabulky všechny 3 body za výhru 6:1.
Václav Pražák ml.

CHOTOVINSKÝ FOTBAL
ÁČKO VEZE DŮLEŽITOU VÝHRU Z PLANÉ NAD LUŽNICÍ
Nejsledovanější chotovinský tým dokázal vyhrát 2:1 na horké půdě v Plané nad Lužnicí
a potvrdil, že patří mezi elitní týmy letošního podzimu I. B třídy. Áčko má zajímavou
bilanci, vyhrává totiž hlavně na hřištích soupeřů. Doma porazilo jen Mladou Vožici,
další čtyři výhry slavilo venku.
Druhý poločas domácí Planá zabrala a hosNaposledy A tým naplno bodoval v sobotu ty z Chotovin zatlačila. Byla tam spousta
v Plané nad Lužnicí. Předtím dokázal vyple- rohů a závarů, na víc než jeden gól už se
nit Chyšky, Kluky a Soběslav B. V Plané to ale domácí nezmohli. Hosté mohou děkobyl zápas rozdílných poločasů, v tom prv- vat hlavně brankáři, Jiří Bánský byl pozorný
ním domácí nestíhali a dvakrát je potrestal a divákům, z nichž byla jako vždy i početná
kanonýr Volodymyr Bondarev. Týden před- skupina z Chotovin, nabídl několik skvělých
tím chyběl, protože se byl podívat na El Cla- zákroků.
sico, slavný souboj Barcelona – Real Madrid.
„Zatrnulo mi hlavně ke
A možná něco odkoukal, první krásný gól konci, šel tam jeden centr
dal z dálky, pak šikovně zakroutil míč z pří- za druhým, ale naštěstí
mého kopu.
mi kluci pomohli. Pochva„Byli jsme důraznější,
ly od diváků jsou příjemchtěli jsme hrát a bojoné, ale od toho tam jsem,
vat. První gól, to mi to
abych tým podržel. Už
pěkně sedlo z vápna.
jsem málem končil, ale přitáhla mě zpátky
A druhý gól by přímádobrá parta, to je hlavní, proč chodím na fotček, gólman neměl šanbal. A když se k tomu přidávají i dobré výsledci. Jsem rád, že jsme to
ky, tak je to ještě lepší,“ hodnotí Jiří Bánský.
ubojovali, opravdu jsem to nečekal a mám
Áčko čeká ještě poslední zápas
teď pěkný víkend. Celý podzim kluci bojují,
podzimu,
v sobotu 6. 11. ve 14 hodin
i když máme úzký kádr, tak body sbíráme,
doma proti Hradišti.
což je paráda,“ říká Volodymyr Bondarev.

BÉČKO PŘEZIMUJE NA TŘETÍM MÍSTĚ TABULKY
Fotbalisté záložního týmu mužů už mají podzimní část sezony za sebou. Přezimují na
bedně, na solidní třetí pozici. V sedmi zápasech béčko posbíralo 13 bodů a pouze
dvakrát za celý podzim odcházelo se svěšenými hlavami po porážce.
„S podzimní částí se„Byli jsme taková pojistka pro áčko, za ktezony musíme být spoko- ré nastoupilo asi osm hráčů B týmu. A jsem
jeni. Když nám pomohli šťastný, že se povedlo do týmu zapracovat
kluci z áčka, tak jsme sko- mladé kluky, chodili Nikolas Smažík, Kuba
ro vždycky vyhráli, mrzí Horňák, David Čech, Vojta Křemen… Už janás vlastně jen remíza ko stálice beru Vaška Kotrlíka nebo Viktora
s Olympem Tábor. Celý Voborského. Podržel nás v brance i Vojta
zápas jsme tlačili, ale na- Šimko a povedené výkony předváděl Adam
konec to skončilo bez branek,“ říká vedoucí Cetlovský, který už je dnes oporou i v áčku.
Poděkování patří i dorostencům, naši mlatýmu a zároveň jeden z hráčů Václav Pražák
díčci nám taky ochotně pomohli, když bylo
starší.
potřeba. Zkrátka jsem rád, že béčko plní svůj
On sám ještě v 47 letech válí na hřišti a do- účel, že není jen pro staré pány, ale rozehrákonce zasáhl i do zápasů A týmu v I. B třídě. vají se tady mladí kluci,“ hodnotí podzim
I další matadoři se objevili v áčku – třeba Václav Pražák.
Jakub Jordák nebo Miloslav Klejna. Zkrátka
Zápas, na který chce béčko rychle zaposrdcaři.
menout, je prohra 0:3 v Řepči. Naopak nej-

První letošní dokopná
Se začátkem podzimu končí nejen teplé
slunečné dny, ale také venkovní fotbalové tréninky a zápasy. Naši mladí sportovci postupně zakončí sezónu fotbalovou
dokopnou, na které se zhodnotí úspěchy
a neúspěchy týmu, přednesou se očekávání v příští sezóně a celé setkání se zakončí zábavou a dobrým jídlem. První
letošní dokopná patřila našim nejmenším, nadějím z fotbalové minipřípravky.

V pondělí 18. 10. se v klubovně na hřišti
sešla parta dětí a jejich rodičů, aby se všichni společně pobavili a užili si odměny za
svoji snahu a píli. Děti si s radostí rozebraly připravené balónky a s nadšením se
vrhly na výbornou šunkovou pizzu. Přítomní rodiče samozřejmě také mohli ochutnat, a tak byly spokojené obě strany.
Po jídle už se naši fotbalisté rozprchli všemi směry a věnovali se volné zábavě, což
byla chvilka klidu pro jejich doprovod,
který tak měl prostor pro popovídání.
Myslím si, že všichni odcházeli domů
spokojeni a už teď se těší na následující
tréninky ve sportovní hale.
A já se, vážení rodiče a milé děti, už moc
těším, až Vás opět budu potkávat příští
rok na našem krásném chotovinském fotbalovém hřišti.
Věra Marešová
hezčí vzpomínky má záložní tým na výhru
2:1 proti Borotínu. „To bylo derby jako hrom,
přišli diváci, atmosféra byla skvělá. Posílil
nás Martin Kromka, pro kterého to byl speciální zápas proti bratranci a navíc pět minut
před koncem právě Martin rozhodl o výhře,“
dodává vedoucí B týmu.
Ani v zimě nechce béčko zahálet, chystá
se na pravidelné čtvrteční fotbálky v chotovinské hale.
Dušan Mendel
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CHOTOVINSKÝ FOTBAL
FOTBALOVÉ VZPOMÍNKY: JAN FOŘTER
Jan Fořter je legendární chotovinský brankář, kterého si
pamatují generace fanoušků.
S místním fotbalem je spjatý
celý život. Začínal jako žáček,
prošel dorostem, muži a válel
i za staré pány. Po konci kariéry dělal ještě vedoucího A týmu. A k tomu hrával i kuželky.
Musel skončit kvůli problémům
s koleny, kuželkářům i fotbalistům ale chodí fandit dodnes.
Odmalička vás to táhlo
do brány?
To ani ne, jako žák jsem spíš
hrál v poli. Jako kluci jsme hodně mastili fotbal mezi stromky
u nás v Záhoří, za žáky tehdy
chytával Karel Trojanů. Ale pomalu mě to táhlo do branky a
když jsme končili v žácích, už
jsem byl nastartovaný na brankáře. To mě chytlo, jako hráč
jsem toho moc nedovedl a taky
jsem nebyl žádná tyčka.
V dorostu už jste ale byl
jednička v bráně… je to tak?
To je pravda, za dorost už jsem
chytal, vyhráli jsme okres a pak
přišla krajská soutěž, kde byly
silné mančafty jako Budějovice,
Milevsko nebo Písek. Na toto
období mám spoustu krásných
vzpomínek. Třeba jsme doma
porazili Budějovice 4:0 a když
jsme hráli u soupeře, vedli jsme
už 4:0, pak se to ale nějak zvrtlo
a horko těžko jsme ubránili výhru 4:3. U hřiště měli stráň dolů a Ivan Kučerů křičel na Pepu
Kučerů: kopej to dolů, než přinesou míč, uteče spoustu času
(smích).
Nebo jsme jednou jeli do Milevska a zjistili jsme, že nám chybí
bílý dres. Naštěstí Pepík Kučerů
měl bílou košili, tak si ji někdo
vzal a rozhodčí ji uznal jako dres.
Hodně legrace jsme si užili. Když
jsme odešli do mužů, tak kraj
skončil, protože za nás nebyla
náhrada.
Úspěchy jste ale slavili
i v mužích, ne?
Celá naše parta dorostenců se
přesunula do mužského týmu
a hned první rok jsme vyhráli
okresní přebor. Vedl nás Tonda
Vorlů, my jsme byli mladí kluci,
takoví loupežníci. Už jsme cho-

dívali i na pivo a to pak Tonda
obhlížel chotovinské hospody a
vyháněl nás domů, protože druhý
den jsme měli zápas. I. B třída
se pak hrála asi 13 let, myslím.
Já ale musel brzy po postupu na
vojnu. Ale i tam jsem se dostal
do brány. Kapitán Řeháček mi
zařídil místo v Kunraticích, taky
hrály I. B třídu, zrovna sháněly
gólmana. Jezdil jsem tam z Pohořelce přes celou Prahu. Odchytal jsem pár zápasů, ale potom
jsem si při fotbálku v kasárnách
po službě přetrhl achilovku a bylo po fotbale. Hned operace ve
Střešovicích a dlouhá pauza.
Pak už si Kunratice našly jiného
brankáře a měl jsem smůlu.
Po vojně jste se vrátil
a zase chytal za Chotoviny?
B třída byla už rozjetá a dlouho
jsem čekal na registraci, pan
Pekárek psal do Prahy dopisy a
někde se to zaseklo. Když se vše
vyřídilo, tak jsem naskočil do
brány. Vzpomínám, že premiéru
jsem měl v Tučapech. Já byl vyplašený, bylo mi 21 a stopera
hrál Jarda Vorlů, tomu bylo 45.
Říkal mi: neboj se, kluku, hlavou ťuk a už na mě volal ber si
to, ber si to. Dirigoval si mě parádně. Tehdy jsme se střídali v
brance se Standou Matyšů, víc
jsem možná chytal já… Pak
Standa odešel, dlouho jsem byl
sám a pak chytával i Petr Švehlů.
První zápas ho čekal na Rudé
Hvězdě Písek a dostal 9 gólů,
mně ho bylo tenkrát tak líto…
I když já jednou v Budějovicích
taky dostal 9 gólů, což je můj
rekord, deset gólů jsem naštěstí
nikdy nedostal.
Brankáři jsou často v ohrožení. Měl jste ještě nějaké
vážnější zranění?
Ještě jedno jo, to už mi bylo asi
31. Hráli jsme zimní pohár, v březnu proti Měšicím. Chytil jsem míč
a šel jsem s ním na velké vápno. V
tom se ke mně z boku přiřítil
soupeř, šlápnul do mě a skončil
jsem na zemi se zlomenou nohou. Ivan Kučerů po tom zápase
dokonce ukončil kariéru, už nechtěl riskovat zranění a tenhle
moment jeho rozhodnutí urychlil.
Ale jinak mám na fotbal jen ty
nejhezčí vzpomínky. Naši diváci
byli vždycky vynikající a parta v

Jan Fořter ve spodní řadě první zprava
tovin bych stejně nikdy nešel.
Tady jsem byl doma. Chytal jsem
do 40 let, asi dva roky jsem dělal
hrajícího trenéra, když zrovna nikdo jiný nebyl. Pak jsem ještě
do 45 let chytal za staré pány,
pak se ale ozvala kolena a už to
nešlo. Ale dělal jsem ještě vedoucího áčka, asi do 49 let, zažil
jsem všechny ty postupy až do
krajského přeboru. To byla taky
zajímavá éra.
Taky jste hrával kuželky,
to jste všechno stíhal?
Jo, začal jsem až v 26 letech, chyběli hráči a oslovili mě, tak jsem
začal. Hráli i další kluci z fotbalu.
I tam byla moc fajn parta. Já to
tmelil všude, na kuželkách i na
fotbale (smích). Spoustu času
jsme společně trávili na brigádách, dělali jsme plesy, maškary, hned po vojně jsem šel za
medvěda, pak za turka, legrace
to byla vždycky velká…
Ve fotbalové tradici pokračoval i syn, teď vnuci… chodíte jim fandit?
No samozřejmě. Syn chytal i hrál
za žáky, v dorostu byl brankářem, pak okusil v mužích i I. A
třídu. Ale přišlo zranění kolena... Chytal výborně, pak ještě
odehrál spoustu zápasů v béčku a zažil taky hezké časy, když
béčko vyhrálo okres.
Dneska se věnují fotbalu vnuci.
Filip už začal hrát za dorost, ale
je to spíš oťukávání. Má to těžké, je mu 13 a ve stejné kategorii hrají i devatenáctiletí kluci.
Kryštof se podědil víc, taky je
brankář. Ale myslím, že radši hraje v poli. Je to takový buldog.
Samozřejmě držím palce oběma.
A chotovinskému fotbalu taky,
chodím na domácí zápasy áčka
i béčka a všem přeji, ať se daří.

kabině to ještě předčila. Hrávali
jsme v neděli, pak se vždycky šlo
ke Slunečkům všechno rozebrat.
Fanoušci chodili s námi, občas
někdo šoupnul týmu metr piv.
Vybírali jsme tam i pokuty, za neproměněnou penaltu nebo vyloženou šanci, deset piv. Hospoda končila v deset hodin, občas
se to protáhlo (smích).
Vzpomínáte si na nějaký zápas, který vám skvěle vyšel?
Ale jo, asi ten na Lokomotivě za
muže. Byli jsme večer předtím
na zábavě, ráno jsme ale museli vlakem už v půl deváté do Tábora. Začátek zápasu a buch –
penalta proti nám. A já ji chytil.
Pak jsme dali dva góly a buch –
další penalta a já ji znovu chytil.
Vyhráli jsme tehdy, myslím, 3:1.
Penalty mi docela šly, dost jsem
jich pochytal. Taky jsem hrával
dost vysoko, na velkém vápně,
pomáhal jsem s rozehrávkou, už
jsme tak byli naučení s Ivanem
Kučerů a Vaškem Jehnětů. Výšku jsem moc neměl, ale nikdo
mě nikdy nepřehodil, balony taky tehdy tolik nelítaly. Rohy jsem
hlavně boxoval, do soubojů jsem
se nikdy nebál. A přímáky jsem
něco pochytal, něco dostal. Už
jsme se za ta léta znali a věděl
jsem, kdo jak kope a tak. V Lokomotivě měli pár drsných hráčů, Tučapy, to byli rychlíci, Rudá
Hvězda Písek zase drsňáci. Spartak a Sokol Sezimovo Ústí, Planá,
to byli velcí rivalové, dávali jsme
do toho vždycky všechno…
Nelákal vás někdy někdo
k přestupu?
Jednou, ale to bylo z legrace.
V práci se mnou dělal Jirka Máslů,
který vedl Meteor Čekanice. Tak
jako na oko, že mě chce na přestup. V Chotovinách se trochu
lekli, ale bylo to ze srandy, z Cho-

Dušan Mendel

