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Chotovinské slavnosti 2021
Každoročně naše obec připravuje na počest všech svých
obyvatel Chotovinské slavnosti plné hudby a zábavy. Ty letošní připadly na vskutku prosluněnou sobotu 14. srpna a
organizátoři akce si pro nás
připravili pestrý program, jehož celodenním průvodcem
byl osvědčený moderátor Jan
Pavlíček.
Po úvodním slovu pana starosty Zdeňka Turka a pana senátora Jaroslava Větrovského

patřilo pódium prvním účinkujícím – hudební skupině MIX.
Přízeň všech diváků si tato skvělá kapela získala nejen díky
frontmanovi, chotovinskému
rodáku Františku Vaňkovi, ale
především díky svému umu,
vždyť MIX skvěle zahraje všechny hudební žánry!
vy rekordy patří např. pokořeJedna z historických
pohlednic
Chotovin.
ní Dračí věže
v čínském
Har-

binu, kde na svém kole zdolal
40 pater s 800 schody za pouhých 31 minut. Jistě si tedy
dovedete představit, že když
v Chotovinách přeskakoval na
kole několik diváků najednou,
provedl to s lehkostí a úsměvem na tváři. Po skončení svého vystoupení pak učil přítomné holky i kluky nejrůznější triky na kole. /pokračování na str. 2/
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Slavnosti si během let vydobyly zaslouženou popularitu
také pro svůj bohatý doprovodný program, který myslí na
všechny generace. Nejen mladí s obdivem a zatajeným dechem hleděli na vystoupení
Vaška Koláře, známého spíše
pod přezdívkou Vasha. Jedenáctinásobný mistr světa, osminásobný mistr Evropy a devatenáctinásobný mistr ČR se již
přes 20 let věnuje biketrialu,
adrenalinové jízdě na speciálním kole, při které musí jezdec
zdolat nejrůznější přírodní či
umělé překážky. Mezi Vasho-
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Menší děti rovněž nepřišly
zkrátka. Na prostranství před
kostelem měly stanoviště HAFFO
dílničky, kde si děti mohly vyrobit z papíru zvířátka, skřítky,
stojánky na tužky, ale také si
zahrát mnoho her nebo se vyřádit na skákacím hradu a projet na elektrokoloběžkách.
Během dne jsme si mohli
prohlédnout hasičskou techniku nebo si zakoulet v chotovinské kuželně.

LISTY CHOTOVINSKA

Později odpoledne na pódiu
kapelu MIX vystřídal Štěpán
Kojan, který svým akustickým
vystoupením potěšil nejen fanoušky kapely Keks. Všichni
pak s napětím očekávali 18. hodinu, kdy moderátor Jan Pavlíček konečně zahájil losování
tomboly. Ta letošní byla opravdu bohatá. Kromě aromadifuséru, parní žehličky, bezolejového kompresoru, zdravotních
polštářů, mohli návštěvníci vyhrát také poukaz na pelety a
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pohodlné křeslo. První cenou
byl wellness pobyt v Karlových
Varech pro dvě osoby. Ceny do
tomboly věnovali místní sponzoři a obec Chotoviny jim za
jejich štědrost velmi děkuje.
Po tombole byl program už
ryze hudební. Nejprve vystoupila legendární zoopunková kapela Peshata, pro některé možná trochu divočejší hudební
styl, svými hravými a vtipnými
písněmi si však své příznivce
jednoznačně získala. Závěr pro-

Vážení občané, dovolte mi, abych Vás informovala
o volbách, které v naší obci připravujeme.
Jak jistě víte, čekají nás volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
Datum voleb stanovil prezident republiky
na 8. a 9. října 2021.
Volební místnosti budou otevřeny
v pátek od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Volební místnosti budou připraveny v přízemí nové budovy Základní školy v Chotovinách. Zde budou moci volit občané všech vesnic naší obce, kromě Jeníčkovy
a Broučkovy Lhoty. Pro ty bude připravena volební místnost v budově osadního
výboru v Jeníčkově Lhotě. Občany, kteří chtějí volit, ale nemohou se do volební
místnosti dostavit, na požádání navštíví volební komisaři s přenosnou volební
schránkou.
Volební lístky Vám budou doručeny do poštovních schránek nejpozději tři dny přede dnem voleb, ale když je s sebou k volbám nepřinesete, budou vám vydány nové.
Na závěr ještě připomínám, že voličem do Poslanecké sněmovny je státní občan
České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a není
omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Uvedené skutečnosti prokážete platným občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem.
S ohledem na prevenci a nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 bude
umožněn vstup do volebních místností pouze s rouškou. Zuzana Sumerauerová

gramu patřil táborské skupině
Big Papa, která bravurně zahrála nejznámější rockové skladby
a roztančila zcela zaplněný parket.
Ano, letošní Chotovinské slavnosti se opět vydařily. Velké poděkování patří všem organizátorům, účinkujícím i návštěvníkům. Už nyní se všichni můžeme těšit na další skvěle strávený den na Chotovinských
slavnostech 13. srpna 2022.
Martina Sochůrková

OD 14. ZÁŘÍ JE KNIHOVNA
OTEVŘENA
V BĚŽNÉ
OTEVÍRACÍ
DOBĚ

ÚTERÝ

12.00 – 17.00 hod.

STŘEDA

8.00 – 13.00 hod.

ČTVRTEK

10.00 – 15.00 hod.
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STŘÍPKY Z OBCE
28. 7. byly ošetřeny zbývající lípy na Polánce, které byly
poškozeny červencovými bouřkami a poryvy větru. Na
podzim tohoto roku budou v této lokalitě vysazeny po
domluvě s občany stromy nové. Výsadba bude provedena i v Chotovinách v ulici Zámecká, u kostela a v ulici
Lipová.
V srpnu byla dokončena výstavba chodníku a veřejného
osvětlení v ulici Hlinická (viz. foto), v Jeníčkově Lhotě byla
opravena střecha kulturního zařízení a v ulici Průběžná
obnovena kanalizace.

V Chotovinách přibyla tři sběrná místa na odložení tříděného odpadu. Nachází se v ulici Široká, Lomená a Kaštanová. Cílem je odlehčit kontejnerům u Jednoty a nádraží, která jsou často přeplněna.

Kaštanová
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Pokračují práce na dokončení opravy kulturního domu
v Chotovinách a úpravy prostranství kolem prodejny
Jednoty.

V září budou rozšířena sběrná místa v Broučkově Lhotě,
na Polánce, v Moravči, Sedlečku a Vrážné o kontejner na
sběr papíru.
Na základě připomínek občanů ke studii víceúčelového
hřiště rozhodla rada obce o vypracování další varianty.
Prostřednictvím zastupitelů a zástupců osadních rad
bylo osloveno cca 70 občanů k vyplnění dotazníku, který
se týkal všech oblastí života naší obce. Na základě tohoto dotazníkového šetření bude vypracován návrh dalšího rozvoje – strategický plán obce. Návrh strategického plánu bude uveřejněn na stránkách obce a všichni se
k němu budou moci vyjádřit, vznést své připomínky.
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí zaslal naší obci oznámení záměru „Průmyslový park
Chotoviny“. Záměrem společnosti RotaGroup je vystavět
v lokalitě západně od silnic E55 tři průmyslové haly.

Umístění záměru – fotomapa

Široká

Lomená

Se záměrem se můžete seznámit v úředních hodinách
na obecním úřadě nebo na informačním systému EIA.
Písemné připomínky k záměru lze zasílat na adresu:
Krajský úřad Jihočeského kraje,
odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví,
U Zimního stadionu1952/2, 370 76 České Budějovice.
Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce
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Novinky z odpadového hospodářství
Naše obec se stále rozrůstá
a proto bylo potřeba rozšířit
síť stanovišť kontejnerů na tříděné odpady. Koncem loňského roku jsme zažádali o dotaci
na menší i větší kontejnery,
kterou jsme získali a pomohla
nám toto rozšíření odpadové
sítě financovat.
Výběrové řízení na zhotovitele všech kontejnerů vyhrála
firma ELKOPLAST CZ, která do
konce června kontejnery dodala. Velice náročné bylo vy-

Po teplém září . . .
(dokončení v tajence).

brat vhodná stanoviště pro
umístění kontejnerů na tříděný odpad s ohledem na splnění důležitých požadavků. Vybrané místo muselo být na pozemku ve vlastnictví obce, v okolí
muselo být dostatek místa pro
svozovou firmu, v bezprostřední blízkosti nesměly vadit vzrostlé stromy a museli jsme brát
ohled na blízkost trvale obydlených nemovitostí a vzdálenost stávajících stanovišť. Během srpna byly připraveny zpevněné plochy, na které se kontejnery umístily.

Na všech nových stanovištích můžete odkládat tříděné odpady do kontejnerů na plast,
papír a sklo. Kontejnery na tetrapaky jsou na základních stanovištích v obci, tedy u nádraží, u Jednoty, u sportovní haly,
u zámku a u hasičárny v Červeném Záhoří.
Z poskytnuté dotace jsme zakoupili také kontejnery na tříděný papír do našich osad, kde
většinou chyběly. I v menších
vesnicích se již v mnoha nemo-

vitostech netopí v kamnech či
v kotlích a jejich obyvatelé potřebují papír někam odkládat.
Dále byly z této dotace zakoupeny velké kontejnery na
bioodpad, používané především na trávu či větve. I v této
oblasti jsme potřebovali počet
kontejnerů navýšit, aby se kontejnery mohly rozmístit do všech
našich osad.
Věříme, že rozšířením sítě
stanovišť na tříděný odpad ulevíme nejvíce navštěvovaným
místům u nádraží, u sportovní
haly a u zámku. Samozřejmostí pro každého občana by mělo být udržování pořádku na
všech stanovištích. Nikdo by
neměl odkládat jakýkoliv odpad vedle kontejnerů. Pro tyto
případy máme sběrný dvůr, kde
je místa zatím dostatek a kam
můžete odvézt roztříděný odpad v jakémkoliv množství kromě odpadu stavebního. Tímto
opět připomínám, že odpad na
sběrný dvůr je potřeba předem
roztřídit. Obsluha sběrného dvora má občanům pomoci s odložením vytříděných odpadů na
správné místo, nikoliv za ně
odpad třídit.
Za OÚ Chotoviny
Hana Heřmánková

Katastrální úřad
v Táboře
oznamuje,
že v souvislosti
se zjišťováním průběhu
hranic, které probíhalo
v k.ú. Řevnov v květnu
letošního roku, začne
s podrobným měřením
zjištěných prvků polohopisu.
Měření bude probíhat
v měsících září a říjen.
Pracovnice katastrálního
úřadu žádají o umožnění
v nezbytném rozsahu
vstupovat na pozemky,
dle domluvy zabezpečit
odemknutí uzavřených dvorů
(není nutná účast vlastníka,
klíče od dvorů mohou svěřit
sousedům nebo osobě ve vsi).

WWW.ZAHRADYTABOR.CZ

Široká 159, 391 37 Chotoviny

Ing. Jiří Slepička
Beranova Lhota 10
391 37 Chotoviny
mobil: 606 744 745
e-mail: slepicka@zahradytabor.cz

České ZAHRADNÍ TRAKTORY,

Seco Jičín.

www.merxbauer.cz

výrobce

Více informací na tel.: 603 163 856,
381 284 209 prodejna, servis Vožická 255, Chotoviny

3D NÁVRHY

KOUPELNY
OBKLADY
DLAŽBY

U Čápova dvora 2762, 390 05 Tábor

tel.: 733 747 944 • www.latop.cz

POKRÝVAČSKÉ, KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
PŮDNÍ VESTAVBY, SÁDROKARTONY,
ZATEPLOVÁNÍ BUDOV
Stanislav Domkář, tel.: 724 982 909, e-mail: Sdomik2@seznam.cz
Prostřední 216, Červené Záhoří, 391 37 Chotoviny

www.stavby-domek.cz
PORADENSTVÍ - ZAMĚŘENÍ - CENOVÉ NABÍDKY - NEZÁVAZNĚ - ZDARMA
Nemáte dostatečné finanční prostředky? Nově nabízíme možnost částečného profinancování !!!

Dále nabízíme:
- pronájem systémového fasádního lešení (možno včetně montáže, demontáže)
- půjčovna nářadí

Uhelné sklady

MILIČÍN

ČERNÉ UHLÍ, OŘECH 1, OŘECH 2, KOSTKA, KOKS
BRIKETY, ŠTĚRKY, PÍSEK - betonářský, omítkový

SUCHÉ, KATROVANÉ
BEZ MOURU ! !! ANCE

Doprava ZDARMA
Halové uskladnění
Rozvážíme každý den včetně sobot
Skládání dopravníkem až do sklepa

GAR IŽŠÍCH
NEJN EN !
C

INFO + OBJEDNÁVKY NA TEL.: 606 159 166, 603 928 390

osmarek@seznam.cz

Mobil: 608 333 205, e-mail: mo

9/2021

LISTY CHOTOVINSKA

5

ZDENĚK ŠUPITAR: DO CHOTOVIN VŽDY RÁD PŘIJEDU, ALE TEN KOPEC UŽ NEDÁVÁM
Rozhovor měsíce tentokrát patří
muži, na kterého dodnes v dobrém vzpomínají generace školáků. Pro Listy Chotovinska se
rozpovídal bývalý učitel zdejší
školy ZDENĚK ŠUPITAR. Užívá
si důchodu, nestěžuje si, věnuje se rodině, koníčkům a taky
přestal před lety kouřit.
Pane učiteli, jak se máte?
V rámci možností, myslím tedy
hlavně zdravotních… v září mi
bude 72 let…
Vypadáte dobře, v Chotovinách
na vás vzpomínáme. Byla to
vaše první štace?
Ne, ne. Začínal jsem na Základní
škole při Dětské psychiatrické
nemocnici v Opařanech. Byla to
pro mě hodně zajímavá životní
zkušenost. Bylo tam ale také hodně speciální pedagogiky a nemohl jsem se tolik věnovat své
aprobaci chemie – přírodopis.
Tak jsem chodil na okres, jestli
někde není místo a asi v roce
1978, už nevím přesně, jsem nastoupil do Chotovin.
Byla to pro vás velká změna?
Obrovská změna. Mohl jsem mít
větší nároky a zájem žáků o učení byl taky daleko větší. V Chotovinách se mi líbilo, byla tam
dobrá parta kantorů. V roce
1989 jsem dostal nabídku na
Sojčák, ale odmítl jsem. Po čase
se ale ozvali znovu, a to už jsem
svolil. V Chotovinách jsem ale
vydržel dlouhých 16 let.
Jako Táborák jste to měl trochu z ruky. Nevadilo vám to?
Každé ráno to bylo náročné, to
je fakt. Brzy vstávat, to mě nebavilo… Ještě jsem musel vypravit děti, protože manželka chodila do práce na šestou ráno.
Pak vlakem do Chotovin a ještě
vyšlapat ten kopec (úsměv). Ale
jezdilo nás víc, když pak šoupli
odjezd vlaku, museli jsme jezdit
autobusem… ale šlo to, člověk
byl ještě mladý a byla jsme dobrá
parta.
Na koho ze sborovny nejvíc
vzpomínáte?
Byli tam Vazdovi, Anička Turková, Jarka Petrželová, Lenka
Chrastilová, Jarda Němec…

Jezdíte do Chotovin i na srazy?
Nějaký čas jsem nechodil, ale
nedávno jsem byl asi na dvou
nebo třech akcích. Dokud to půjde, rád přijedu. Ale naposledy
jsem byl v Goldu a nemohl jsem
ten kopec vylézt. Každé ráno
jsem ho šlapal celá léta, nahoře
jsem si zapálil, to už dneska nejde… Musel jsem přestat kouřit,
deset a půl roku už nekouřím.
S primářem v nemocnici jsme
to spočítali, vykouřil jsem v životě docela dost, tak jsem musel uznat, že už stačilo (úsměv).
A líbilo se vám na srazu potkat
své žáky?
Samozřejmě. Už úplně nedokážu přesně zařadit, kdo s kým
chodil do třídy, ale co mě překvapilo… že všichni vzpomínali
hlavně na hudební výchovu. Tehdy nebylo moc možností, kdo
by hudebku učil, tak jsem řekl
ředitelce, že když po mně nebude chtít, abych učil noty, tak
to vezmu. No já pouštěl dětem
desky a každý na to vzpomíná…
Pouštěl jsem bigbít, třeba Kiss
a podobně… obhájil jsem si to.
Musím říct, že jsem docela proplouval a nenechal jsem si do
toho moc kecat.
Pamatuji si, že jste učil i další
výchovy – výtvarnou a tělesnou…
Neměl jsem s tím problém. V Opařanech jsem se kamarádil se šikovnou ženskou na výtvarku, měl
jsem od ní nápady a docela mě
to bavilo. Tělocvik byl taky v pohodě. Udělali jsme i školní hřiště… Jen spartakiáda byl problém. První jsem secvičil, i když
podmínky byly náročné. Museli
jsme nacvičovat v malé tělocvičně a na chodbě zámku. Podruhé
mě ale zachránila revoluce. U další spartakiády byly velké přesuny a řekl jsem, že to dělat nebudu, že to nejde v těch podmínkách nacvičit…
Ke sportu jste měl vztah odmalička. Prý jste hrával házenou.
Je to tak?
Bavila mě atletika, hokej už tolik
ne, protože jsem neuměl brzdit.
Taky jsem hrával malý fotbal,
velké hřiště mě nelákalo, tam se
muselo hodně běhat. A ta házená… Dělal jsem házenou na

Sezimáku, v 9. třídě jsme to dokonce dotáhli do dorostenecké
ligy. Pak jsem ale musel skončit, protože na gymnáziu jsem
měl odpolední vyučování a nestíhal jsem tréninky. No pak jsem
se pohyboval kolem basketbalu. Když chodila dcera do šesté
třídy, kamarád si vzal juniorskou
reprezentantku z Ústí nad Labem,
začali dělat v Táboře basketbal
a sháněli lidi na výpomoc. Tak
jsem do toho šel, vytáhli jsme to
do dorostenecké ligy, pak se hrála druhá liga, bylo to super…
Byl jsem spíš takový pomocný
trenér, ale hrozně rád na to vzpomínám, objezdili jsme téměř celou republiku, ve Španělsku jsme
vyhráli turnaj, bylo to moc fajn…
Kromě sportu byla vaším největším koníčkem vždycky muzika?
Asi jo. Rád jsem chodil mezi muzikanty, později mi vozili nahrávky z ciziny, dělal jsem fonotéky,
na diskotéce měli desky, já měl
pásky… Oni hráli Beatles, Beach
Boys, Bee Gees… no a já dával
Hendrixe, Cream, Traffic a takové věci… Drží mě to dodneška,
skoro každé odpoledne si na počítači rád pouštím svoji oblíbenou muziku, specializuju se období 1965 – 1975, pořád si kupuju desky… Mám ve sbírce
asi 1700 cédéček, 300 vinylů..
Jsem blázen, nemám to už kam
dávat. Auto nemám a nikdy jsem
ho nechtěl, tak cpu peníze do
muziky.
A ještě jednu vášeň máte.
Můžeme to říct?
Jasně, pivo. Rád ho piju a sbírám pivní lahve, mám pivo ze
61 zemí světa, všechny jsem
ochutnal. Mám spoustu druhů
piva, něco jsem koupil, sehnal
anebo mi někdo něco přivezl.
Mojí oblíbenou značkou je Plzeň,
ale jinak mám rád každé dobré
pivo. … Z Evropy už mi chybí
jen malé státy jako třeba Srbsko
nebo Lichtenštejsko. Teď mám
nově pivo ze Srí Lanky, už se na
něj těším… Jó a ještě jeden koníček můžu zmínit. Rád vařím.
Od masa udělám všechno, jen
sladké moc nemusím.

Pojďme zpátky k učitelskému
povolání. Jak jste se k tomu
vlastně dostal?
Chemie mě fakt bavila, zřejmě
kvůli chemikářce na základce a
pak i na gymplu… a tak jsem šel
do Prahy na VŠCHT. Ale nikdo
mi neřekl, že je v Praze tolik
hospod a klubů, tehdy začínalo
Flamengo atd… a zbylo mi málo času na studium… (smích).
Udělal jsem semestr a ve druhém už jsem to vzdal… chtěl
jsem dělat tu chemii, tak jsem
šel na pedák do Budějovic…
tam už to šlo a dotáhl jsem to.
Nikdo nikdy v rodině nebyl učitel, až já. A po mně je teď učitelkou i dcera.
Když se ohlédnete, nelitujete?
Určitě ne. Jako kantor jsem sice
nikdy moc peněz neměl, ale pro
mě je ta největší odměna, když
se potom s někým potkám… nedávno třeba jednu žačku a ona
mi říká, že šla na chemii jen kvůli mně, že jsem ji dobře učil…
dneska je to paní inženýrka a já
říkám, tak ty jsi moje odměna...
Nebo jiný příběh. Jednou jsem
šel s vnoučaty po náměstí, byl
trh a najednou od stánku někdo
volá pane učiteli, pane učiteli…
otočím se a masna… Karel Zelinka, bývalý žák z chotovinské
školy. On mi říká, pane učiteli,
vy jste mi dobře poradil, doporučil jste mi řezníka a tak to dělám… Dokonce teď ta jeho pojízdná prodejna zajíždí kvůli mně
na Kopeček... Tenkrát jsem mu
jako třídní poradil obor řezník uzenář… A on to dělá, rozumí
tomu, dělá to s láskou a to je to,
co mě moc těší… Když někdo
něco dělá a dělá to dobře, to se
mi moc líbí…
D. Mendel
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Ve středu 1. září byl zahájen nový školní rok. V naší škole jsme přivítali třiadvacet
prvňáčků (viz. foto) a nejen jim přejeme, aby školní rok 2021/2022 byl plný radosti z učení
se novým dovednostem a znalostem. Všem našim žákům přejeme pevnou vůli a píli při plnění svých
úkolů, rodičům i učitelům pak hodně trpělivosti, nadhledu a porozumění.
Martina Sochůrková

Organizace
školního roku
2021/2022
Zápis do MŠ
ve středu 4. května 2022
a ve čtvrtek 5. května 2022
vždy od 14.00 do 17.00 hodin

Zápis do ZŠ
v pátek 22. dubna 2022
od 14.00 do 18.00 hodin

Pedagogické
rady ZŠ
23. listopadu 2021
od 15.15 hodin
19. dubna 2022
od 15.15 hodin
26. ledna 2022
od 15.15 hodin
23. června 2022
od 14.00 hodin

Foto Ondřej Maňák

/pokračování na další straně/

První letní příměstský kemp se povedl
Historicky první letní příměstský kemp v Chotovinách na téma „Cesta křížem krážem s Leonardem“ byl plně obsazen. Na
začátku dostaly děti vzpomínková trička s podobiznou Leonar-

da da Vinciho, do kterého se na
týden převtělily. Dozvěděly se o
něm a o době, ve které žil, spoustu zajímavých informací. Školáci si vyzkoušeli i některá z jeho
povolání. Cestou na hrad Borotín se stali architekty, když v lese
stavěli domečky a mosty. Každý
si namaloval svoji Monu Lisu.
V lese děti hledaly a sbíraly
byliny, z některých si pak udělaly čaj. Moc se jim líbila i návštěva Botanické zahrady v Táboře a krmení kachen u nádrže
Jordán. Paní Jana Pastyříková
připravila zdravotní cvičení, děti
si také prohlédly lidskou kostru
a popisovaly lidské tělo.
Na Přátelské zahradě se sportovalo a prohlubovalo přátelství.
Během celé cesty s Leonardem

se sbíraly body, které se na konci kempu sečetly a ti nejlepší si
odnesli drobné ceny a diplomy.
Poslední den kempu se hledal
poklad. Děti dostaly mapu a vyrazily podle šipek do terénu.
Úkol se jim povedlo splnit, poklad se našel, a všichni se tak
mohli radovat z klíčenek a propisovacích tužek.
Podle reakcí při loučení se
zdálo, že děti si první letní příměstský kemp v Chotovinách náramně užily a už se vyptávaly,
jestli bude podobná akce i příští
léto. Věříme, že ano. Ke zdaru
kempu přispěly i paní kuchařky
ze školní jídelny, které každý
den připravovaly dětem svačiny
a obědy.
Jana Anaya,
Martina Mendelová
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Třídní schůzky a konzultace
o prospěchu a chování ZŠ
pouze třídní schůzka:
23. září 2021 od 16.30 hodin
třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování:
23. a 25. listopadu 2021 vždy od 16.30 hodin
třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování:
19. a 21. dubna 2022 vždy od 16.30 do 18.00 hodin
schůzka s rodiči budoucích prvňáků:
v úterý 14. června 2022 od 17.00 hodin

LVVZ
v Peci pod Sněžkou od 22. do 29. ledna 2022

7

začátek vyučování

ve středu 1. září 2021

I. pololetí ukončeno

v pondělí 31. ledna 2022

II. pololetí ukončeno

ve čtvrtek 30. června 2022

podzimní prázdniny

ve středu 27. října a pátek 29. října 2021

vánoční prázdniny

od čtvrtka 23. 12. 2021 do neděle 2. 1. 2022

pololetní prázdniny

v pátek 4. února 2022

jarní prázdniny

od pondělí 21. 2. do neděle 27. 2. 2022

velikonoční prázdniny ve čtvrtek 14. dubna 2022
hlavní prázdniny

od pátku 1. 7. 2022 do středy 31. 8. 2022

Září jezdí na strakaté kobyle
Dva měsíce z oněch dvanácti
bychom měli milovat: květen a
září. První pro přemíru životní
energie deroucí se všemi póry
Země na povrch, druhý pro skvělé plody, které nám předkládá
na štědré míse matky Přírody.
Září je měsíc, kterému lze věřit,
že splní naše naděje na dobrou
sklizeň všeho, co nám zpříjemňuje život. Ale jak to je s počasím? První den v měsíci má svátek Jiljí, přebohatý Řek, který rozdal veškeré jmění chudým a stal
se poustevníkem. Všechny pranostiky, které se k tomuto světci
váží, shodně tvrdí: „Jiljí jasný –
podzim krásný”. Brzy po něm má
svátek jedna z nejzajímavějších
a ve své době i nejznámějších
osobností středověkého duchov-

ního života – sv. František z Assisi (4. 9.). Také v tento den platí,
že je jasné a teplé počasí zvěstuje krásný podzim. Zato „o Marie
narození vlaštovek tu více není”
poněkud smutně konstatuje další pranostika (8. 9.), jiná hned
přizvukuje, že „po Svatém Kříži
(14. 9.) podzim se blíží” a další
trumfuje: „po sv. Matouši (21. 9.)
čepici na uši”.
V září si také připomeneme
svátky dvou, pro český národ významných osobností – sv. Václava (28. 9.) a jeho báby sv. Ludmily (16. 9.). Zatímco „sv. Ludmila
ráda přináší déšť a vítr”, „na sv.
Václava každá plaňka dozrává”.
Ale málo platné, „sv. Václav zavírá zem” a proto „přijde Václav –
kamna postav!” To jistě je dobrá

Dne 25. září 2021
uplyne deset let,
co nás navždy opustil

pan
Karel BEDNÁŘ.
S láskou vzpomíná rodina.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši občané:
7 5 let Josef Kalina, Červené Záhoří
80 let Milada Svačinová, Červené Záhoří
9 1 let Jaromír Kuběna, Červené Záhoří
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody.

a jejich výzdobu, přičemž vnitřní
konstrukce a sestavení tahu bylo
rada, dokonce velmi aktuální, více méně druhotnou záležitostí.
Kamnáři ale také stavěli kambudou-li dále stoupat ceny elektrické energie a plynu, ale kdo na pro prosté lidi. Ta zpravidla
byla mnohonásobně levnější než
to dnes dovede?
Kamna existovala již na konci jejich spanilejší družky. Někteří
prvního tisíciletí a u nás jsou mistři – kamnáři se tak vypracopoprvé doložena v 13. století. vali, že ve společnosti zastávali
Vzniklo nové řemeslo – kamnář, nezanedbatelné místo a byli vákteré bylo i dost nebezpečné, ženi a ctěni. Ještě na počátku
protože než kamnář začal kam- 19. století se stavěla kamna s
na stavět, musel si opatřit do- venkovním topením. Kamna s tostatečné množství kvalitní kam- pením vnitřním se rozšířila až
nářské hlíny. Při jejím kopání ne- v polovině téhož století. Kachjeden kamnář přišel o život, když lová kamna, které z našich doho zasypala podkopaná stěna. mácností téměř zmizela, nahraV průběhu věků se ke stavbě ka- dily jejich litinové a železné družmen používaly různě dekorova- ky, v nové době pak elektřina a
né kachle, podle movitosti objed- plyn, ale to už je jiná kapitola.
Že v září je už léto na odchonavatele někdy i zlacené, s bohatou plastikou. Plastická výzdoba du a je nutno myslet na zimu,
se neprováděla jen pro okrasu a připomíná naprostá většina licelkový efekt, ale hlavně z toho dových pranostik pro tento mědůvodu, aby se dosáhlo větší plo- síc. Lapidárně a i s trochou noschy k rozvádění tepla. Je zajíma- talgie to za všechny vystihuje
vé, že v 15. a 16. století se více jedna z nich: „co září nedovaří,
dbalo na celkový vzhled kamen říjen už nedopeče!” -wimmer-

Noví občánci
Samuel Vavřinec Zelníček
Chotoviny
Eliška Filipová
Chotoviny

Antonín Babor

Červené Záhoří

Adam Janoušek

Chotoviny

Lota Vejnar
Červené Záhoří
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Letní radovánky pomalu končí, kuželkářský ročník 2021 – 2022 začíná
Již tradičně zahajujeme otevřením kuželny pro veřejnost v rámci Chotovinských slavností. Zájem o prohlídku i
koulení byl jako každoročně potěšující.
Někteří návštěvníci byli na nových dráhách po rekonstrukci poprvé, tak se mohli jenom divit a chválit. Mnozí této možnosti využívají jako přípravu a trénink
na jiné turnaje a právě se rodící noví
mladí adepti kuželkářského sportu sbírají své první zkušenosti. Třeba si najdou cestu k nám i během roku k aktivnímu hraní a zapojení se do oddílu.
Následoval již jubilejní 10. ročník Memoriálu Václava Otradovce, který se konal tentokrát v termínu 15. – 21. srpna
2021. Turnaj čtyřčlenných družstev se
stal velice oblíbeným, slouží pro kvalitní přípravu na sezónu, ale i pro setkání
a pobavení kuželkářské komunity. Soutěží se v klasické disciplíně na 120 hodů (4 x 15 plných + 15 dorážky). Byl
překonán loňský účastnický rekord na
počet družstev – celkem 21. To obnáší
84 domácích, krajských, divizních i ligových hráčů a také hráčů působících
v Interlize a zahraničí. Zájem o start na
memoriálu byl jako každoročně opravdu veliký, museli jsme k uspokojení přihlášených ještě termíny přidávat, nakonec se hrálo 7 dní, ale vše bylo zvládnuto k všeobecné spokojenosti.
První místo obhájilo družstvo TJ Slovan Kamenice nad Lipou za celkový výkon 2242 poražených kuželek.
Sestava a výkony: Jiří Ouhel 621, Jakub
Ouhel 526, Karel Dúška 538, David
Dúška 557 kuželek. Putovní pohár se
tedy hezky projel na trase Kamenice Chotoviny a zpět, tak snad příště již

zůstane doma. Druhé místo obsadilo
družstvo TJ Blatná – 2229 a třetí, překvapivě, díky své vyrovnanosti TJ Spartak Soběslav – 2224 poražených kuželek. Vkládané naděje do domácí sestavy
(Hrstka 584, Hein 567, Bartoň 557,
Fořter 486) se nepodařily zrealizovat a
končíme pátí výkonem 2194 kuželek za
čtvrtým Sezimovým Ústím, ale o 1 dřevo před TJ Loko Tábor.
Pořadí jednotlivců tentokrát ovládla zkušenost. Zvítězil Jiří Ouhel ze Slovanu
Kamenice – 621 (o dvě kuželky zůstal

za rekordem drah). Velkou
radost nám udělal
Libor Hrstka, výborným výsledkem 584 kuželek uhrál druhé
místo a prémiově pro nás také stříbrný
pohár. Tentokrát (po loňském druhém
místě) třetí místo krásným náhozem
583 uhrála Blanka Mašková, TJ Sokol
Chýnov. Prostě jí to u nás hraje i mezi
muži.
Turnaj na úplný úvod sezóny je krásnou možností přípravy na následující
ročník a proto se stal již tak oblíbený
mezi kuželkářskou obcí. Velmi časově
a organizačně náročný, ale zvládnutý
turnaj je dobrou vizitkou celého oddílu
i propagací obce.
Děkujeme obci Chotoviny
i věrným sponzorům
Jan Bartoň / HOLBA • Petr Merxbauer,
MA-DONA • Václav Janecký,
Jan Turek/Zdravo-pro s.r.o.
za věcné hodnotné ceny,
náklonnost a přízeň.

utkání na všech úrovních mohou začít.
Ukázkou poctivé přípravy je třeba účast
na turnaji v Praze na Žižkově, kde naši
chlapci hráli opravdu dobře v disciplíně
200 hs: Zbyněk Hein 960, Pavel Makovec 958, Libor Hrstka 953, Jan Bartoň 922.
(Pro zajímavost Jan Bína Loko Č. Třebová 1077, Jar. Hažva Slavoj Praha 1060,
Termín 22. 4. – 1. 5. 2022.
1052, Procházka Tehovec 1025, Rusín
Tak to by tedy bylo, přátelé, na úplný 1022,...).
začátek vše, přípravy vrcholí, forma Jako každoročně budeme všem našim
stoupá (alespoň některým, co se snaží) zástupcům držet palce a přát jim co
první ostré hody se blíží a mistrovská nejlepší předváděné výkony. Snad i naši
příznivci a fanoušci si najdou častěji
Domácí utkání v měsíci září 2021: cestu na mistrovská utkání a podpoří
nás v bojích o body.
M. Vacko
Družstvo A – Divize JIH
Žhavou novinkou je přidělení Kvalifikačního turnaje pro Mistrovství České
republiky dvojic 2022 v kategorii mužů,
žen a smíšených dvojic. Tyto turnaje
jsou obsazovány nejlepšími hráči a hráčkami ČR. Máme se tedy na co těšit, třeba překvapí i některá domácí dvojice…

10. září 2021
17. září 2021
24. září 2021

pátek 18:00 hodin
pátek 18:00 hodin
pátek 18:00 hodin

Chotoviny – TJ Sokol Soběnov
Chotoviny – KK Lokomotiva Tábor B
Chotoviny – KK Jihlava B
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Chotovinské zatáčky poosmé
Letošní ročník Chotovinských zatáček byl již osmý
v řadě a přilákal na start 152 posádek. Pořadatelé je rozdělili do dvou kategorií na stroje
postavené do roku 1950 a vozidla mladší.
Samostatně pak hodnotili podle tohoto dělení účastníky na motocyklech a s automobily.
Pořadatelem Chotovinských zatáček je
Václav Janecký, který vedle své profese zaměřené na tesařské práce a autodopravu
vybudoval v Chotovinách veteránské muzeum. V něm vystavuje na 80 exponátů, mezi nimiž najdete automobilové a motocyklové veterány, historické zemědělské stroje
a dobové domácí spotřebiče. Muzeum se
současně jednou za rok stává základnou
pro účastníky této veteránské akce.

Před desátou hodinou dopolední, která
byla určena programem soutěže za oficiální
čas startu prvního vozidla, měli všichni přihlášení účastníci za sebou registraci a Václav
Janecký usedl za volant svého roadsteru
Aero 30 z roku 1934, aby byl odmávnutý
starostou obce Chotoviny a otevřel tak soutěž pro ostatní startující.
Trať vedla přes Ratibořské Hory, Chýnov,
Kloužovice a Blanici do Mladé Vožice, která
byla pro letošek vybrána za etapové město
a kde na posádky čekal speciální dovednostní úkol, spočívající ve slalomu na čas s hokejkou a míčkem. Tento zdánlivě klukovský
a s veterány nikterak nesouvisející úkol měl
své opodstatnění v době právě probíhající
olympiády v Tokiu, protože rodák z Mladé
Vožice Jan Palouš byl coby hokejista v meziválečném období vlajkonošem československé reprezentace na olympijských hrách
v Chamonix 1924.
Vraťme se ale k historickým strojům, které byly při Chotovinských zatáčkách k vidění. Mezi motocykly poutaly největší pozornost předválečné modely. Nejstarším strojem v celém startovním poli byla Jawa 500
Rumpál z roku 1929, které úspěšně sekundovaly Jawa 350 SV (1934), Čechie 350
(1937), ČZ 98 (1938) nebo Indian Scout
741 (1941).
Mezi automobily s datem výroby do roku

1945 to byly Tatra 57 (1934), Praga Baby
(1936) nebo Mercedes-Benz 170V (1938).
Poválečné kategorii dominovaly co do počtu domácí škodovky, kterým byla vzhledem
k letošnímu jubileu 120 let v motorsportu
soutěž v Chotovinách částečně zasvěcena.
Neztratily se ale ani zahraniční automobilové značky Ford, Hillman, Triumph, VW,
Mercedes, Lancia, Citroën a další.
Po odpoledním návratu do muzea byly
vyhlášeny výsledky celodenního snažení posádek, a to v celkem čtyřech kategoriích. Na
stupně vítězů mohli vystoupit vždy jen tři
nejlepší, ale ani ostatní nepřišli zkrátka.
Hezkou chotovinskou tradicí je, že všichni
ti, kteří se neumístili mezi prvními třemi,
dokončili soutěž na čtvrtém místě, a tudíž
mají nárok na keramickou medaili. A tak se
také stalo.
Devátý ročník Chotovinských zatáček se
bude konat 6. 8. 2022.
Lenka Pecková

CHOTOVINSKÝ FOTBAL
ÁČKO VYHRÁLO V CHYŠKÁCH A TEĎ HURÁ NA MLADOU VOŽICI
Hodně povedený víkend mají za sebou chotovinští fotbalisté. Áčko si v I.B třídě přivezlo důležitou výhru z Chyšek, béčko si v podzimní
premiéře 4. třídy OP poradilo 3:1 s Radenínem a mladší žáci převálcovali v okresním přeboru Choustník na jeho hřišti 14:0.
Muži A zahájili letošní sezonu v I. B třídě prohrou 0 : 3 na
Větrovech a pak měli na žádost Božetic odložené druhé kolo. Třetí
zápas už ale vyšel náramně. Do Chyšek se jelo s obavami, jednak
domácí tým patřil vždy k těm silnějším v soutěži a navíc naposledy
doma rozstřílel Kestřany 10 : 0. Chotovinští si ale od začátku dávali
pozor v obraně a snažili se zaměstnávat soupeře u jeho branky.
Hosty podržel brankář Carva, který byl pozorný u centrů a skvěle
zneškodnil dva přímé kopy. Gól padl po úniku T. Cetlovského, míč
dostal do branky Kubela. Domácí naopak své šance spálili a tak si
tým trenéra Křížky odvezl cennou výhru 1 : 0.

LUKÁŠ CARVA
„Dneska mi dal trenér důvěru, kterou jsem chytil za pačesy. Jsem rád, že jsem mohl klukům
pomoct. Něco jsem pochytal a naštěstí jsme to
dotáhli do vítezství. Domácí sice kousali, ale
byli slabí v koncovce. Vožice, to už bude jiný
zápas, vždycky je trochu specifický a hlavně náročný. Doufám, že se sejdeme v dobré sestavě.“
Výsledky:

ONDŘEJ ČECH
„Dnes to byl těžký zápas, Chyšky hrály dobře,
ale my jsme byli prostě lepší. Na to, kolik hráčů
chybělo, jsme to odehráli pěkně. Vožice, to je
klasický rival, uvidíme, jak to dopadne. Nic nám
nedají zadarmo.“

ČESTMÍR KŘÍŽKA
„První tři body venku, zase chybělo pár hráčů,
navíc velké hřiště… proto jsem moc rád, že
jsme to takhle zvládli. Novopečený táta Jirka
Bánský měl volno, a tak dostal příležitost Lukáš
Carva a chytal velmi dobře. Chyběl A. Cetlovský,
kterého vyřadila angína. Příště už snad budou
Bondarev a T. Vrhel, naopak Makovec a Švehla
asi ukončili kariéru. Na Mladou Vožici se musíme pořádně připravit, derby nemá favorita. Hrajeme doma a když budou mít kluci
vůli po vítězství jako dneska, tak můžeme uspět.“
Vůli po vítězství měli Chotovinští obrovskou a Mladou Vožici porazili 4 : 1.
Zápas skončil až po uzávěrce tohoto vydání, podrobnosti příště. D. Mendel

CHOTOVINY B – RADENÍN-KOZMICE 3:1 (Kotrlík, Horňák, Voborský)
CHYŠKY – CHOTOVINY A 0:1 (Kubela) CHOUSTNÍK – CHOTOVINY 0:14 (Kryštof 5, Vylít 4, Doležal 2, V. Plachý, Pouzar, Jandák)
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CHOTOVINSKÝ FOTBAL
FOTBALOVÉ VZPOMÍNKY: JAN JINDA
Tentokrát jsme si o chotovinském fotbale povídali s JANEM
JINDOU. S místním hřištěm je
spjatý odmalička, prošel žákovským i dorosteneckým týmem
a pak válel dlouhá léta za muže. Stal se obávaným kanonýrem a každou sezonu sázel gólů jako máku. Po zranění kolena kariéru ukončil a dodnes je
věrným fanouškem, který málokdy vynechá zápas.
Kdy jste s fotbalem začínal?
Jako každého malého kluka na
vesnici mě fotbal bavil, ale začínal jsem docela pozdě, až v deseti letech. V té době tady žádný
žákovský tým nebyl, tehdy nás
vlastně prvně vzal na pořádné
hřiště a začal nás trénovat Petr
Krätzer. Jeli jsme na úplně první
zápas na Lokomotivu Tábor a dokázali jsme uhrát remízu 1 : 1,
což byl skvělý úspěch.
Jak vypadaly tréninky?
Pro nás to bylo něco nového,
Petr Krätzer nás začal učit základy techniky, zpracování míče,
někdo byl šikovnější a šlo mu to
rychle, někomu hůř. Trenérovi
bylo tehdy tak 16 let, pamatuju
si na fotku, že mezi nás úplně
zapadl. Uměl být i přísný, když
někdo odmlouval, za trest si dal
kolečko kolem hřiště.
Podmínky jste asi neměli
jako dnes, co?
Někdy mě to mrzí, že dneska už
kluci všechno berou jako samozřejmost. My jsme hráli na starém hřišti, místo trávy písek,
ještě teď mám na kolenou zadřený písek pod kůží (smích).
Dresy jedny, maximálně dvoje,
občas se jelo autobusem, občas
vzal děda Pekárek kufr s dresy a
jelo se vlakem. Dostali jsme od
pokladníka Franty Vrchotů 35 korun na gumotextilní kopačky a
kdo chtěl dražší, musel si připlatit. Ale byli jsme super parta
a všechny to bavilo.
Na jakém postu jste hrával?
V žácích a dorostu hlavně v záloze, v mužích jsem se pak posunul na hrot útoku, jak říkám,

hrával jsem berana. V mužích
jsem začínal v 16 letech, nejdřív
lavička, občas poločas a pak už
jsem se prosadil natrvalo do sestavy. Dlouho jsme hrávali B třídu a docela se mi dařilo. Z vojny
jsem přišel na konci září a ještě
jsem stihl 16 gólů. S Pepíkem
Kučerou jsme dávali dohromady spoustu gólů, nakopl se míč,
on to prodloužil na mě a už jsem
se řítil na branku. Nebo obráceně.
Měl jste někdy nabídku
odjinud?
Lákali mě do dorostenecké ligy,
dokonce jsem ve VS Tábor odehrál dva zápasy. Ale bylo to těžké, kluci z města si to dávali mezi sebou, moc mě k tomu nepustili, a to mě otrávilo. A pak mě
lanařili do Mezna, jezdil jsem za
manželkou Alenou do Mitrovic,
tak mě ukecávali, že je to blízko
a budu to mít při cestě. Ale bylo
to spíš jen hecování, z Chotovin
bych stejně nešel.
Máte nějaké góly, které vám
uvízly v paměti?
No už je to pěkná řádka let,
vzpomínky už se vytrácejí. Ale
třeba si vzpomínám, že jsem
přijel na opušťák z vojny domů,
kde jsem fotbal vůbec nehrál.
Vzali mě na turnaj do Sedlce,
oprášil jsem kopačky… hrálo
se o třetí místo, soupeř nás tlačil, dostal jsem na půlce míč,
obešel obránce a koukám už jenom gólman. Tak jsem to tam
napálil, míč se odrazil od břevna
do hlavy brankáře a od něj do
sítě (smích).

Nebo jsme hráli v Paďousích
za řekou, oni nás mydlili, tyčky,
břevna, Honzovi Fořterů možná
ještě teď zvoní v uších… tři minuty před koncem jsem se dostal k míči, šel jsem sám na
bránu, dal jsem to na 1:0 a pak
jsme málem museli přeplavat
řeku, jak byli domácí naštvaní.
Nebo poslední zápas před vojnou, Rudou Hvězdu Písek jsme
porazili 7:0, dal jsem tři góly a
ještě na nějaký nahrál.
Nebo z jiného soudku. V práci
jsem si vyhodil rameno a místní
doktor Vondráček mě nechal 14
dní doma. V neděli jsem ale musel hrát fotbal, druhý den jsem
šel na kontrolu a říkám, že to
ještě bolí. A doktor: tak hrozné
to nebude, včera jsem tě viděl
na hřišti (smích).
Jak vzpomínáte i na legendární zápasy proti Internacionálům Sparty?
Hráli jsme proti nim dvakrát, dal
jsem dva góly a mám dva zážitky. Jeden je s Josefem Vojtou,
při zápase mi šeptal, že uděláme trochu legraci. Až dostanu
míč, tak mě stáhne za dres a bude se divit kartě… Tak jsem dostal míč, ale nějak jsem se mu
vyškubnul a šel sám na bránu.
A dal jsem gól. A on mi pak říká,
tohle v plánu nebylo, víš kolik
mě to bude stát do pokladny v
kabině? (smích). A druhá vzpomínka… přijel malý Fiat 500 přímo ke hřišti a z něj se vysoukal
dlouhán Andrej Kvašňák. A pak
válel na hřišti jako za mlada.
A pak bavil i hospodu.

ROZPIS ZÁPASŮ – I. B TŘÍDA – PODZIM 2021
SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO

11. 9.
18. 9.
25. 9.
2. 10.
10. 10.
16. 10.
24. 10.
30. 10.
6. 11.

16:00
16:30
13:00
16:00
15:30
15:30
15:30
10:30
14:00

KLUKY – CHOTOVINY
CHOTOVINY – ČÍŽOVÁ
JISTEBNICE – CHOTOVINY
CHOTOVINY – SEPEKOV
SOBĚSLAV B – CHOTOVINY
CHOTOVINY – KESTŘANY
MILEVSKO B – CHOTOVINY
PLANÁ N.L. – CHOTOVINY
CHOTOVINY – HRADIŠTĚ

Byli jste skvělá parta, která
se tmelila na hřišti i mimo
něj, je to tak?
Samozřejmě, dokonce jsme
jezdívali i na soustředění na
Kvildu, tedy spíš tak jedno auto, ale do okresních novin jsme
vždy posílali fotku s textem, že
pozdravují fotbalisté Chotovin.
Pak už v mužích jsme se vždycky sešli po zápase, pokladník zaplatil každému jedno pivo a všechno se pořádně rozebralo, ať se
vyhrálo nebo prohrálo. A parta
se utužovala i na brigádách,
stavěla se tribuna, klubovna…
začali jsme třeba v osm ráno a
končilo se večer. Spousta práce, ale taky hodně legrace.
Do kdy jste hrál a co bylo
potom?
Končil jsem poměrně brzo, ve
32 letech kvůli bolavému kolenu. Trénování mě nikdy nelákalo, je to velká zodpovědnost a
stres, to jsem podstupovat nechtěl. Ale fotbalem žiju pořád.
Koukám v televizi a chodím pravidelně fandit. U nás v rodině
byl fotbal vždycky velké téma,
táta ho taky hrával a máma
dlouhá léta žila fotbalem taky.
Psala kroniku, pomáhala organizovat, jezdila fandit. Leckdy to
bylo u nás divoké, s tátou jsme
se dohadovali, kdo hrál dobře,
kdo ne, jak to kdo měl kopnout
lépe a tak. Dával jsem góly, přesto říkával, že bych měl přitvrdit,
že jsem měkkota. Přitom jsem
taky uměl přibrousit (úsměv).
Dušan Mendel

