
Od 25. května 2018 vstupuje v  účin-
nost Obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů (GDPR). V  souvislosti se změnami, 
které toto nařízení přináší, oznamujeme, že 
obecní úřad bude v rámci informování ob-
čanů pomocí SMS systému od tohoto data 
zasílat pouze zprávy týkající se chodu obce 
(havárie, důležitá upozornění, uzavírky ko-
munikací apod.) a dále informace o akcích 
pořádaných místními spolky (společenské 
akce, plesy apod.). Nebudou se již zasílat 
zprávy komerčního charakteru.

Žádáme občany, kteří jsou v  systému 
přihlášeni, ale NEPŘEJÍ si dále zasílání 
obecních zpráv, aby nám tuto skutečnost 
sdělili na tel. 317  763  511 nebo e-mail 
podatelna@chocerady.cz. Poté budou ze 
systému obecních SMS vymazáni. Pokud 
od vás neobdržíme žádost o vymazání 
kontaktu, budeme to považovat za souhlas 
s dalším pokračováním zavedeného systé-
mu.

OÚ
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POZVÁNKY NA AKCE
KVĚTEN – ČERVEN

Pohádkový les
v sobotu 12. května v Oboře
Start na konci dolní Lipské 

od 14 do 16 hodin

Staročeské máje
v sobotu 19. května od 13 hodin

V 18 hodin tanec české besedy na návsi 
Od 20 hodin taneční zábava v sokolovně

Vítání občánků
22. května od 15 hodin

v Lesovně na Komorním Hrádku 
Zájemci se mohou hlásit na OÚ

Noc kostelů
v pátek 25. května

Koncert smíšeného sboru Famiredo
od 19 hodin ve Vranově

Neohrožený Mikeš
Pohádka Jindřišky Netrestové

v podání dramatického kroužku
ve čtvrtek 31. května od 18 hodin 

v sokolovně
 

Den dětí
v sobotu 2. června od 15 hodin

na hřišti SK Chocerady 

Výlet pro seniory
ve čtvrtek 7. června 

Zájezd na zámek Nelahozeves 
(více na str. 2)

Koncert žáků ZUŠ
ve čtvrtek 14. června od 18 hodin

ve školní jídelně

Letní kino
v sobotu 16. června od 21 hodin

na hřišti SK Chocerady 

Liga mistrů - turnaj v malé 
kopané

v sobotu 23. června od 10 hodin
na hřišti SK Chocerady

Tradiční jarní brigáda ke Dni Země se 
letos soustředila hlavně na úklid podél sil-
nic a zejména na celý úsek 
silnice vedoucí od sjezdu 
z  dálnice přes Komorní 
Hrádek až do Chocerad. 
Právě u sjezdu z  dálnice 
obec dlouhodobě řešila 
problém s  nevhodně par-
kujícími kamióny. Kromě 
nebezpečných dopravních 
situací tu řidiči kamiónů (a 
abychom nekřivdili – ne-
jen oni) vytvořili naprosto 
neuvěřitelný nepořádek – 
něco mezi skládkou a ve-
řejným záchodkem, to vše v pásu cca 250 
metrů dlouhém. K opravdovým lahůdkám 

patřily při sběru té nechutné směsice pou-
žité hygienické ubrousky, dámské vložky a 

PET-lahve naplněné močí.
Ani na dalších trasách 

se dobrovolníci nenudili, 
ať už to byla silnice ze Sa-
mechova, z  Vestce, nebo 
komunikace podle vody. 
Odhazování odpadků 
z  aut je bohužel problém, 
který se dlouhodobě spíš 
zhoršuje. Děkujeme pro-
to všem, kdo se zúčast-
nili a pomohli tomu, aby 
naše obec byla zase o něco 
úhlednější a – aspoň na 

chvíli – úplně čistá.
Klára Růžičková

Rádi bychom poděkovali paní Julii To-
mešové za mimořádně cenný dar, který vě-
novala naší obci. Jsou to kroniky, fotografie 
a dokumenty zaniklé choceradské Obce 
baráčníků, které objevila doma zapomenu-
té a naštěstí zachované ve výborném stavu. 
(S manželem byli oba členy Obce baráční-
ků a pan Ladislav Tomeš dokonce zastával 
funkci rychtáře.) Úryvek z baráčnické kro-
niky uveřejňujeme pro ukázku na str. 6. 

Podobné nálezy jsou skutečným pokla-
dem pro obec, přinášejí nám informace o 
dění v obci, které je zmíněno třeba jen vel-
mi kuse v obecní kronice nebo nebylo za-
znamenáno vůbec a z paměti lidí se vytrácí. 
Již více lidí reagovalo na výzvu uveřejněnou 
v jednom z dříve vydaných zpravodajů – že 

budeme vděčni za jakékoliv materiály, kte-
ré by pomohly k oživení historie naší obce, 
byť by to byla třeba jediná fotografie. Všem 
děkujeme též. 

Výzva platí stále. Prosíme, pokud nalez-
nete jakékoliv dokumenty, které mají něja-
ký vztah k obci, z  libovolné doby, poskyt-
něte nám je pro zpracování – zkopírujeme 
si je, pokud je nebudete chtít obci věnovat, 
a možná i vy tak přispějete k  doplnění 
obecní kroniky, vydání publikace o historii 
naší obce nebo obnovení obecního muzea. 
Často i fotografie či dokument zdánlivě 
zcela osobního charakteru mohou přinést 
cennou informaci. 

Třeba i vy máte doma na půdě nebo v kůl-
ně „poklad“. Nedopusťte, aby skončil vyho-
zený jako „zbytečný krám“ v kontejneru.

Klára Růžičková

ZMĚNA V  ZAS ÍLÁNÍ  OBECNÍCH SMS

DĚKUJEME ZA DAR

DOBROVOLNÍCI  OPĚT UKLÍZELI

mailto:ivo.korinek@iex.cz


Dne 16. února zemřel ve věku 84 let Josef 
Miltner, rodák z Chocerad. Odešla v něm 
osobnost s vlídnou duší, osobitým charak-
terem, pamětník... Kdo ho znal, ztratil v 
něm velikého přítele, jenž se do mnohých 
srdcí, zvláště sportovních, zapsal jako někdejší vynikající fotba-
lista SK Chocerady a neúnavný věrný fanoušek místní kopané.

Vzpomínají rodina, všichni přátelé a členové SK 

Choceradský zpravodaj
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Na začátku jara už tradičně v knihovně vyhlašujeme nejlepší čte-
náře, a to jak v kategorii dospělých, tak i mezi dětmi. Pro děti máme 
připravené drobné odměny, ocenit se snažíme vždy první dva nebo 
tři čtenáře z  každé třídy, i kvůli motivaci ostatních. Jsem ráda, že 
čtenářů v naší knihovně nijak neubývá, spíše naopak, momentálně 
jich je přes čtyři sta. Seznam těch nejpilnějších najdete na vývěsce u 
autobusu.

Poslední beseda, která proběhla koncem února, určitě potěšila 
všechny milovníky historie. Pan Alexandr Štěpánovský poutavě po-
vyprávěl o jedné z největších osobností našich dějin Karlu IV. Před-
náška měla mnoho pozitivních ohlasů, takže jsme se s panem pas-
torem domluvili na podzimním pokračování, tentokrát si budeme 
povídat o Mistru Janu Husovi.

Oslavou Světového dne knihy a autorských práv, který připadl na 
23. dubna, byla kampaň Kniha ti sluší, iniciovaná Svazem českých 
knihkupců a nakladatelů.  Stejně jako v minulých letech zůstala do-
minantním cílem kampaně podpora a propagace české knižní kultu-
ry.  Do kampaně se zapojili nakladatelé, autoři, knihkupectví a také 
knihovny po celé České republice. Letos se zúčastnila i naše knihov-
na, koncem dubna jsme pro děti uspořádali setkání se spisovatelkou 
Miladou Rezkovou, autorkou knihy „Neboj, neboj!“. Společně jsme 
si povídali o strachu a také o tom, jakou roli hraje při vzniku knihy 
spisovatel, ilustrátor a co dělá grafik. 

Přestože je venku krásně a počasí láká k aktivnějším způsobům 
trávení volného času, i tak se jistě občas najdou chvilky, kdy dobrá 
kniha přijde vhod. Přijďte si ji vybrat k nám do knihovny, informace 
o novinkách najdete na webu obce nebo ve vývěsce. Osobně doporu-
čuji tetralogii italské spisovatelky Eleny Ferrante Geniální přítelkyně 
nebo oddychovou sérii detektivek Bernarda Miniera, nově máme k 
zapůjčení v obou případech čtvrtý díl.

Lucie Vrtalová

NOVINKY ZA MĚSÍC DUBEN
Elena Ferrante – Příběh ztracené holčičky
Simon Mawer – Dívka, která spadla z nebe
Bernard Minier – Noc
Patrick Taylor - Doktore, bacha na ženský!
Michal Viewegh – Muž a žena 
Táňa Keleová -Vasilková – Jsi jako slunce
Aleš Palán, Jan Šibík – Raději zešílet v divočině: Setkání s šu-
mavskými samotáři
František Niedl – Platnéř, Pavoučí síť, Návrat mistra

Významná životní jubilea 

Se souhlasem jubilantů uvádíme významná životní výročí  
našich spoluobčanů

březen 2018
Bartáková Helena, Vlkovec, 85 let

Mudříková Růžena, Komorní Hrádek, 75 let
Adler Petr, Chocerady, 65 let

duben 2018
Mašek Rudolf, Samechov, 65 let
Buben Václav, Chocerady, 65 let

Říhová Jaroslava, Chocerady, 70 let
Provazníková Lenka, Vestec, 65 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní 
spokojenosti 

Obecní úřad Chocerady

Ve čtvrtek 22. 3. jsme v jarně vyzdobené školní jídelně přivítali 
na tradičním posezení naše seniory. Krátce po 14. hodině všechny 
přítomné přivítala starostka obce Eva Bubnová. Následovalo vy-
stoupení dětí ze základní školy. Pod vedením paní učitelky Růženy 
Poláškové předvedly ukázky country tanců, za kytarového dopro-
vodu pana učitele Roberta Čudy zazpívaly několik country písní. 
Děkujeme všem, kdo se na přípravě i samotném vystoupení podí-
leli. Děti ze základní školy rovněž vyrobily pro naše seniory veliko-
noční dekorace.

Ke každému jarnímu posezení už neodmyslitelně patří plánová-
ní letního výletu. Z několika tipů nakonec zvítězil zájezd na zámky 
Nelahozeves a Veltrusy. Více v samostatném článku.

Na závěr posezení proběhla beseda s ing. Ivo Kořínkem o historii 
domů v Choceradech s promítáním dobových fotografií. Věříme, že 
si naši senioři odpoledne užili. S většinou z nich se setkáme 7. června 
na výletě za českými pamětihodnostmi. 

Sociální komise

Na posezení 22. 3. ve školní jídelně byl z  více variant vybrán 
zájezd na zámek Nelahozeves a Veltrusy. S ohledem na pohodový 
a klidný výlet bez zbytečných stresů jsme od návštěvy dvou zámků 
nakonec upustili. S těmi, kteří se přihlásili již na posezení, počítá-
me. Další zájemci z řad seniorů se mohou hlásit telefonicky na č. 
317 763 511 – I. Vávrová.

Ráno 7. 6. odjíždíme v 7.00 od autobusové zastávky v Choce-
radech. V  9.00 a v  9.15 máme rezervovány prohlídky na zámku 
Nelahozeves. Délka prohlídkové trasy je cca 50 minut. Poté mo-
hou zájemci individuálně navštívit rodný dům Antonína Dvořáka 
se stálou expozicí zaměřenou především na skladatelovo dětství a 
mládí. Památník je pěší chůzí cca 3 minuty od zámku. 

Na doporučení jsme od 11.30 rezervovali oběd v restauraci Ma-
rina Vltava, která nabízí příjemné posezení přímo u řeky. Místo je 
nedaleko zámku Nelahozeves. Od památníku Antonína Dvořáka 
je to cca 10 minut pomalé chůze. K Marině Vltava se bohužel au-
tobusem dojet nedá. 

Pokud bude kulturních zážitků pro některé ještě málo, můžeme 
navštívit alespoň park veltruského zámku.

Sociální komise

JARNÍ  POSEZENÍ  SE VYDAŘILO

JARO V  KNIHOVNĚ

ZÁJEZD PRO SENIORY 7.6 .2018

VZPOMÍNKA



V sobotu 24. 2. 2018 jsme v choceradské 
sokolovně již počtvrté pořádali karneval 
pro dospělé. I přes chřipkovou epidemii 
byl nakonec plný sál masek. Opět nás pře-
kvapila jejich originálnost. Nechyběli me-
xičané, pankáči, hoteliéři ani zvířata všech 
druhů. Hřebem večera byli nepochybně 
jamajští bobisté a čeští nudisté. Tentokrát 
nám hrála skupina Largo. Byli skvělí, takže 
byl stále plný parket. 

Měsíc na to se na stejném místě sešla 
opravdu pestrá společnost od princezny, 
víly, Elzy, berušky, Sněhurky, Růženky, Car-
men, královny Zloby, agentky Romanovo-
vé, přes želvího Ninju, faraóna, rytíře, gori-
lu, artistu, vojáka i zloděje až po Volverina, 
Spidermana, Ironmana a kapitána Ameri-
ku… Sešlo se cca 50 dětí v nádherných kos-
týmech a další dětský karneval mohl začít. 
Opět k nám zavítalo náše oblíbené Divadlo 
VeTři se svojí balónkovou show, která po-
bavila děti i dospělé. Nechyběly legrácky, 

tanečky, soutěže, zvířátka z nafuko-
vacích balónků ani tradiční výtvarná 
dílnička. Karneval zahájily jako již tra-
dičně Mažoretky Smetanky krásným 
vystoupením a každé dítko si mohlo 
vyzkoušet své štěstí v tombole.

Za úspěchem obou karnevalů sto-
jí všichni dobrovolníci, kteří nám akce 
pomáhají organizovat. Děkujeme také 
OÚ Chocerady a všem úžasným spon-
zorům.

Výtěžek z obou akcí je určen vždy na 
podporu dětí ZŠ a MŠ Chocerady. Na jaře 
tohoto roku jsme finančně podpořili nákup 
cvičné žákovské kuchyně, která nahradila 
tu původní z roku 1982.

 

Za SRPŠ Chocerady Klára Kusová

Choceradský zpravodajChoceradský zpravodaj
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Jen co jsme do beden sbalili keramický 
betlém, který jsme vystavovali v  prosinci, 
čekal nás další projekt – tentokrát animo-
vaný film. Tvorbě animovaných filmů jsme 
se věnovali již několikrát, připomenu jen 
2. místo Míši Zemanové a Terky Javůrkové 
v soutěži vydavatelství Albatros v minulých 
letech.

Technika animovaného filmu je ná-
ročná a klade zvýšené požadavky na 
technické vybavení, organizaci práce a 
přípravu. Ale pro nás? Výzva!

Již na počátku tohoto školního 
roku nás oslovila paní Marta Vanču-
rová, s nápadem zpracovat vyprávění 
pamětnice Evy Benešové – za války 
ukrývaného dítěte – do podoby ani-
movaného filmu.  Děti si poslechly 
vyprávění paní Evy o životě v dobách 
Protektorátu, o příběhu její rodiny a o 
neobyčejné odvaze vzepřít se osudu 
naplánovaného nacistickým Němec-
kem.

Otevřeli jsme s  dětmi mnohé otázky - 
bezpečí a nebezpečí, odvahy a zrady, otázky 
o ztrátách domova a vykořenění, o tom co 
doopravdy potřebujeme k životu nebo pře-
žití, o pomoci, solidaritě...

Právě díky paní Martě Vančurové a spol-
ku Cesta tam a zase zpátky jsme se spojili 
ještě se spolkem Ultrafun, který nám po-
máhá s  technickou stránkou. Úžasná ani-
mátorka Magda Kvasničková má téměř 
nekonečnou trpělivost s  dětmi a vnáší do 
práce stále nové a nové nápady. 

Dnes je neděle odpoledne, sedím u po-
čítače a říkám si, jak asi dopadne reportáž, 
kterou o naší práci natočila Česká televize? 

Výtvarná výchova nevypráví jen příbě-
hy z dějin umění, nepojednává jen o teorii 
barev nebo kompozici, ale otevírá mno-
hem širší otázky. Posiluje zájem o umění, 
emoční vazby a vznik asociací se součas-

ným světem. Výtvarná výchova by měla být 
„kombinací výchovy výtvarné a výchovy 
intelektuální, která pomocí motivace klade 
otázky, hledá spolu s dětmi odpovědi a ob-
jevuje souvislosti.“  (V. Roeselová - Úvahy 
nad přehlídkou Oči dokořán). Stále více 
v  současnosti vystupuje otázka PROČ – 
proč zrovna toto téma představit dětem - 
než otázka JAK nebo CO. 

Současná doba, která se čím dál tím více 
robotizuje, bude potřebovat i lidský přístup 
založený na harmonii rozumu a citu, a vý-

tvarka by tak měla být nástrojem výchovy 
člověka a vést děti k samostatnému myšle-
ní. 

A ještě jedna věc mě napadá – při spo-
lečné práci, kdy se na výrobě animovaném 
filmu podílely všechny děti asi 4 měsíce (a 
to už je nějaké práce!) se posiluje pocit sdí-
lení. Ono MY převáží nad JÁ (pracujeme 

všichni dohromady na společné věci a 
nesmím to přece zkazit ostatním). A 
společně zažitému úspěchu se vyrovná 
máloco. 

Vypůjčím si slova bývalého předsedy 
Českého volejbalového svazu (i když to 
zní v  souvislosti s  výtvarkou zvláštně) 
Z. Haníka: „Zvnitřnění nadosobních 
hodnot činí člověka v konečném efektu 
šťastnějším než individuální úspěch 
a má zásadní význam pro tvorbu 
duchovních hodnot.“

Na filmu nás čeká ještě spousta prá-
ce, ale doufám, že alespoň ukázku si 
pustíme v létě na naší výstavě. Budu se 

těšit!
Milí čtenáři, milí sousedé z Chocerad a 

okolí, přeji vám krásné jarní dny a budu se 
opět těšit na setkání, termín výstavy dáme 
včas vědět 

Mirka Bažantová, učitelka výtvarného 
oboru ZUŠ J. Suka Benešov

Pozn. redakce: Reportáž byla odvysílána 
17. dubna v Událostech na ČT1. Velmi 
hezká reprezentace Chocerad!

PRÁCI  DĚTÍ  S  ANIMOVANýM fILMEM NATÁčELA čESKÁ TELEVIZE

MAšKARNÍ  PLES
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Ochotnické divadlo v Choceradech zažilo 
za dobu více než sto let své existence vze-
stupy i krize. Vy jste v  roce 1973 stála u 
zrodu nového divadelního souboru. Jaké 
byly jeho začátky?

Začalo to v roce 1973, v podkrovní man-
sardě domu č. 5 (bývalé zdravotní středis-
ko, později cukrárna, dnes soukromý dům 
p. P. Košťála).Tady bývalo ubytování pro 
učitele. Při jedné návštěvě u kolegyně se vy-
nořila myšlenka zahrát si divadlo. Přidalo 
se několik kamarádů a divadlo bylo na svě-
tě. Netušila jsem, že můj spontánní nápad 
vydrží dodnes, tedy 45 let.

Navazovali jste na velmi úspěšnou diva-
delní éru MUDr. Bohumila Musila. Měli 
jste nějaké zkušenosti s hraním divadla? 

Byli jsme mladí, nic jsme neuměli, o di-
vadle jsme věděli jen to, že se hraje, s his-
torií jsme si hlavu nelámali. Dva 
z  nás jsme měli krátkou zkuše-
nost v  bývalém souboru MUDr. 
B. Musila. U první a u druhé hry 
pomáhal i pan učitel Jan Honsa, 
který vytvořil kulisy a napovídal.  
Od začátku jsme zkoušeli v soko-
lovně v malé šatně, která byla pi-
onýrskou klubovnou.   Zapůjčilo 
nám ji tehdejší vedení základní 
školy. Po několika letech získa-
li pionýři klubovnu novou a my 
jsme zůstali.

Každý spolek musel být tehdy 
začleněn pod nějakou státní or-
ganizaci. Jak to bylo s vámi? Za-
žili jste nějaká omezení ve vaší 
činnosti?

V počátcích jsme působili pod hlavičkou 
SSM, v roce 1977 jsme se přejmenovali na 
Divadelní soubor Posázaví a stali se součás-
tí Kulturního zařízení při MNV Chocerady. 
Ze strany místních politických a správních 
orgánů jsme nikdy nezaznamenali potíže, 
naopak, naše činnost byla všestranně pod-
porována.

Začátky však jednoduché nebyly. V břez-
nu v  roce 1974, před začátkem nedělní re-
prízy první divadelní hry, vstoupili do šat-
ny dva členové Kriminální služby a začali 
vyšetřovat udání. V  souboru jsou zbraně! 
Samozřejmě, že tu zbraně byly! Hráli jsme 
totiž veselohru V. K. Klicpery, Zlý jelen. 
Hra je z mysliveckého prostředí a k mysliv-
ci patří i puška. Předložila jsem vyšetřova-
telům tři krásně vysoustruhované dřevěné 
pušky, které vyrobil člen souboru, a jednu 

tepanou a skutečně nádherně zdobenou, se 
zalitou hlavní. Ta byla z divadelní půjčovny. 
Vyšetřování rychle skončilo. Představení 
jsme dohráli s nepříjemnými pocity, že nás 
někdo udal. To byla doba normalizace. 

K ní patřily i pravidelné návštěvy komise 
z Okresního kulturního střediska při ONV 
Benešov, která výkon souboru a volbu au-
tora a hry vždy po premiéře hodnotila. Na 
jejich pravidelnou úvodní větu při vstupu 
do šatny: „Tedy soudruzi, vy jste zase vy-
rostli!“, jsme se každoročně těšili! Zakrátko 
nás ale humor přešel, protože padlo jejich 
rozhodnutí. Pokud chceme i nadále jezdit 
na divadelní přehlídky, musíme hrát sovět-
ské hry.  O jednu jsme se tedy pokusili. V té 
době už jsme ale věděli, že máme nejraději 
humor, písničky, české hry, pohádky. Tak 
jsme rychle sovětské kouzlo opustili. Pře-
hlídky, nepřehlídky.

V  roce 1990 jsme dostali ze sokolov-
ny vyhazov. Předseda místní organizace 
ČSTV mi oznámil, že budovu zabírá, a ta 
bude využita pro komerční účely a přestaví 
se na hotel. Pro divadlo už tu místo není. 
Tehdy nás zachránili pamětníci p. František 
Benák st. a p. Karel Kadeřábek. Ti věděli, že 
budovu daroval, každému ideální polovinu, 
kníže Antonín Khevenhüller - Metsch dvě-
ma spolkům, a to Občanské vzdělávací jed-
notě Komenský v Choceradech a Tělocvič-
né jednotě Sokol Chocerady. Tato historie 
je popsána na www.divadlochocerady.  S p. 
Janem Herbstem jsme začali pátrat a bádat. 
Zjistili jsme, že OVJK nikdy nezanikla a 
nebyla zrušena. Pátrání nás zavedlo až do 
Okresního archivu v Kolíně. Obstarali jsme 
si veškeré potřebné dokumenty, vytvořili 
jsme stanovy spolku, zaregistrovali jsme 
se na ministerstvu vnitra, převzali název 

OVJK  a obnovili činnost jednoty. Začali 
jsme fungovat jako samostatný nezávislý 
spolek a získali zpět polovinu budovy.

Za těch 45 let prošlo souborem asi hodně 
herců …

Ve spolku se vystřídalo více jak sto členů. 
Jejich seznam je také na webových strán-
kách. Společně prožíváme smutné chvíle, 
radujeme se z  nabytých nadějí, připíjíme 
při svatbách a při narození potomků. To se 
už mnohých z nás ale netýká. Na všech pla-
kátech, od prvního do posledního, se však 
s  mým jménem objevují jen další dvě, p. 
Josef Bürgel a p. Josef Proskovec. Před pět-
ačtyřiceti lety jsme netušili, co všechno nás 
potká. Upsali jsme se divadlu.

Podle čeho vybíráte nové hry?
Hry vybíráme podle synopsí a obsaze-

ní v  Dilii (Divadelní a literární agentura), 
případně v  katalogu v Divadelním ústavu 
v  Praze. Stále platí, že dáváme přednost 

českým hrám, pohádkám, nejlé-
pe s  písničkami. Starší hry tex-
tově upravujeme, zkracujeme, 
případně doplníme písničkami 
či vlastní tvorbou. Někdy se vrá-
tíme k titulu, který už jsme hráli 
a který se nám líbil.

Úloha režiséra je možná někdy 
trochu nevděčná. Jak donutit 
všechny, aby se včas naučili své 
role a vše dobře dopadlo … 

Zkoušíme, zkoušíme, zkouší-
me … dvakrát až třikrát týdně po 
třech až čtyřech hodinách. Nej-
hůře se zkouší v zimě, ve vymrz-
lém sále a na prochladlém jevišti. 
To nám při zkouškách místo slov 

vychází z úst jen pára. Vlastně to se stává 
někdy i při premiéře. Jenže to někdy z těch 
úst nevystupuje ani ta pára a čelo se rosí le-
dovým potem. I ve vytopeném sále.

Jste také režisérkou dětského dramatic-
kého souboru, který působí při základní 
škole. Máte tak vlastně možnost vychovat 
si další generaci herců. Kolik členů takto 
soubor získal během let? 

Dětský soubor má své zvláštnosti. Vy-
tvoří se zpravidla skupina, jejímž základem 
jsou vždy ti nejstarší a mladší se k nim po-
stupně přidávají. Někteří z nich mají „diva-
delní“ cítění, vnášejí do hry svoje nápady a 
myšlenky, které bývají ku prospěchu.  Už 
asi 25 let jezdíme na pravidelnou štaci do 
Dolních Kralovic, kde obec pořádá nesou-
těžní Festival dětského divadla. V  jednom 
týdnu tu postupně vystupují okolní dětské 

O historii i současnosti choceradského ochotnického divadla jsme si po-
vídali s dlouholetou režisérkou souboru Mgr. Miroslavou Cinkeisovou.

NEJRADĚJ I  MÁME HUMOR,  P ÍSNIčKY,  čESKÉ HRY,  POHÁDKY

Představení Zlý jelen, březen 1974

http://www.divadlochocerady


Můžete nám ve zkratce představit vaši 
skupinu, v níž účinkujete? 
       J.A.R. letos oslaví 29let od svého založe-
ní 17.listopadu 1989 v diskotéce U Holubů. 
Byl to osud, že jsme se sešli na první živý 
koncert právě v tento den. Snad aby s námi 
přišla tzv. „svoboda“?  Jinak co se týče hu-
debního stylu, tak J.A.R. jsou určitý unikát, 
neb se v něm mísí  funky, soul i hip hop s 
rockovou dikcí a jazzovým cítěním. Navíc 
rapujeme a zpíváme česky a v našem středu 
je spousta vynikajících hudebních osobnos-
tí (Dan Bárta - Alice nebo Illustratophere, 
Roman Holý - Monkey Business, Bady Zbo-
řil a Franta Kop hrající s L. Bílou, atp.)  

Co pro vás a vaši skupinu znamená 
ocenění na prvním místě v soutěži 
Cena andělů?
          Nic zvláštního. Je to jistě ocenění 
hodné ocenění, ale my na tohle nehraje-
me. Ve sportu to funguje. Kdo dá nejvíc 
gólů nebo doběhne jako první, vyhrává, 
ale v muzice nebo ve filmu? Vždy je to 
vysoce subjektivní posuzování, často 
ovlivněné dalšími vlivy, jako je třeba 
móda nebo i politika. My chceme bavit 
především sebe a lidi kolem. Ale pokud 
chcete vyjádření k hudebním  cenám 
Anděl, tak jsme je podle mě (a nejen 
mě) měli dostat už dávno, v roce 2000 za 
album Homo Fonkiens, kdy jsme měli 7 
nominací.
 
Čím se to se stalo, že jste ani jednu z cen 
nedostali?
      Nevím, co se komu stalo, ale jsem pře-
svědčen, že to byla jen klasická česká závist 
vůči někomu, kdo je prostě dobrej, ale ne-
pokornej.  My jsme  tehdy, pravda, hodně 
zlobili (alkohol, tráva, atp.), ale s albem 
Homo Fonkians (99) zcela jistě dobyli tuhle 
zemi, a to nejen díky hitu Bulháři, kde hos-
tovala Helena Vondráčková, ale především 

díky senzačním živým koncertům. Některé 
věci se u nás prostě nepromíjejí.  

Jak vnímáte soutěž o Anděly ve srovnání 
např. se „slavíky“?
       Ani jedno není ideální. A co vlastně je, 
že? Andělé jsou výdobytkem novinářů, kriti-
ků, dee jayů, hudebních publicistů, takže jde 
o anketu odpornou, pardon, odbornou  
Naproti tomu Slavík je anketou diváckou, 
tedy zcela laickou, ve které se odráží mo-
mentální trend a popularita kapel a písni-
ček z českého éteru, kde je jasné, že ne ka-
ždá kvalitní věc vejde ve známost. Pro pří-
klad: J.A.R. byl ve Slavíku nejlépe asi 25. a 

před  námi skupiny, o kterých jsem nikdy 
neslyšel, což je také důkaz o tom, že když 
se kamarádi nějaké skupiny domluví, že na-
posílají co nejvíc hlasů, může to vyjít. Nebo 
např. Dan Bárta, jeden z našich nejlepších 
zpěváků, byl v téhle anketě vloni 30. a před 
ním o 27 míst Tomáš Klus, který přece ne-
zpívá, ale křičí. Tak tolik asi ke Slavíkům. 

V místní známost a povědomí jste přišel 
mj. jako protagonista vlkoveckého Vlko-
festu, v širší známost jste vešel skrze nejšir-
ší média, můžete vaši činnost v nich krátce 
připomenout?

      Vlkovec Fest jsem párkrát podporoval 
v rádiu, ale jinak se osobně zúčastnil vždy 
jen jako divák. Je to na skvělém místě, ško-
da, že se nenajde více prostředků k tomu, 
aby na něm mohly zahrát větší kapely. 
Moje určitá mediální známost je už skoro 
třicetiletá. Už v roce 1988 jsem s Diskotý-
mem jezdil po česko-slovenských klubech 
a sálech, uváděl v televizi malou hitpará-
du a hned po revoluci se chytil s pořadem 
O 106 na ČT1. V té době začalo vysílat i 
Radio Golem a největší můj boom nastal v 
roce 1994, kdy jsem v sobotu 5.2. uváděl v 
podstatě první zábavný pořad na Nově 
(Klipy Klepy) a občas v Esu zaskakoval za 
Terezu Pergnerovou. Potom jsem přešel 
na Primu a  záhy dost slušně provokoval 
celý český mediální svět pořadem Runway 
party (předchůdce TeleTele), dokud mi ho 
nezakázali.  

     
Co vás přivedlo a tíhne k Chocera-
dům?
      Láska k přírodě a k místu, kam jsem 
jezdil jako malé dítě i kluk na chatu. 
Měli jsme ji na Čapíku od roku 1964. 
Jinak jsem Vršovičák, takže díky za to, 
že Sázava je z Prahy 10, co by kamenem. 
Když jsme s mojí ženou plánovali koupi 
domu, měl jsem jasně namířeno sem, a 
to i proto, že i ona si to tady zamilovala. 
Je nady klid, pohoda a lidi fajn.
   
Máte nějaký sen či přání, jak dál se 
skupinou, s níž jste vyhrál cenu? Do-

kázal byste si představit, jak se s vaší sku-
pinou předvést „posázavské“ nebo snad i 
choceradské veřejnosti?
      S J.A.R. bych to rád dotáhnul k 30. na-
rozeninám, které ve velkém sále Lucerny 
oslavíme už příští rok a opět 17. listopa-
du, takže budeme tak slavit i 30 let „nové 
doby“, no a co se týče představení J.A.R. 
choceradské veřejnosti, napadá mi pouze 
jediné: Vybrat místní pokladničku a pozvat 
nás na letošní VlkovecFest!

Rozhovor  připravil 
Ivo Kořínek

Choceradský zpravodajChoceradský zpravodaj
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20. března uvedla Česká  televize pořad udílení hudební ceny Anděl. Vyu-
žili jsme této příležitosti a požádali o rozhovor pana Michaela Viktoříka, 
samechovského občana, člena skupiny J.A.R., která získala vítězné oceně-
ní v kategoriích nejlepší skupina, nejlepší album a nejlepší skladba roku. 

soubory. Děti si tak mohou vyzkoušet vět-
ší jeviště a poznat, jak reagují cizí diváci. 
Vždy se nám tu daří dětské obecenstvo za-
ujmout a naše vystoupení bývá hodnoceno 
velmi dobře. Ze souboru pak po skončení 
základní školní docházky odejdou nejstarší 
členové „do světa“, najdou si jiné kamarády 
a zájmy. Je to takový malý koloběh divadel-
ního života. Z dětského souboru přišlo mezi 
dospělé už asi deset členů. Tak „mládneme“.          

V  dnešní době jsou nepřeberné možnosti 
kulturního vyžití. Vidíte dnes oproti do-
bám minulým změnu v zájmu lidí navště-
vovat ochotnické divadlo?

Dvakrát ročně hrajeme doma a jezdíme na 
stálé úspěšné štace. Zájem o ochotnické diva-
dlo neklesá, diváci se přijdou pobavit, my si 
rádi zahrajeme. Někde si vytváříme v podsta-
tě celé jeviště, jinde provádíme jen drobnější 
úpravy. A protože jsme ochotníci, děláme to 

ochotně a rádi. Těší nás zájem našich i „ci-
zích“ diváků, jejich potlesk je pro nás odmě-
nou za půlroční studování a nacvičování kaž-
dé hry. Při domácí derniéře se neradi loučíme 
s atmosférou, s diváky a s představením, ale 
už se začínáme těšit na další.

Na závěr se loučím divadelním přáním: 
„Zlomte vaz“.

Rozhovor připravila Klára Růžičková

CHCEME BAV IT  PŘEDEVšÍM SEBE A  L ID I  KOLEM



Nejdříve bych chtěla podotknout, že ani 
malé, střední či velké plemeno psa se nero-
dí již vychované. Je to vše o lidech a jejich 
přístupu k okolí. Procházka se psem se tu 
začíná podobat hororu. Bohužel tento ho-
ror prožívají i lidé, co psa nemají, ale má ho 
ten druhý, který nerespektuje žádná pravi-
dla slušnosti a podcení momentální situaci. 
Já sama respektuji například nařízení obce 
a vodím Holly řádně na vodítku. Kdo nás 
potkává, ví.

I v lese, kde by měl být pes bez výchovy, 
tím mám na mysli přivolání na první povel, 
chůze u nohy a respektování svého majitele, 
určitě na vodítku. V podstatě si ho chráníte 
před zraněním a sebe před problémy.

Proto přemýšlejte, než svého psa z vodít-
ka pustíte. Vychovaný pes by měl i zvlád-
nout vypjaté situace, na které ho však mu-
síte předem připravit. Není to tak dlouho, 
kdy jedna maminka v lese telefonovala a 
nedávala pozor na svého chlapečka. Já byla 
připravená a Holly už šla u nohy.   Ten lítal 
s řevem s klackem, najednou zakopl a do-
slova přistál na Holly. Kdyby nebyla klidná, 
mohlo to dopadnout všelijak. Příklad, jak 
by to být nemělo. Maminka měla klučíka 
mít stále na očích, měla mu říct, že když se 
blíží pes, neměl by okolo lítat s klackem a 
ječet.  Tohle dopadlo dobře.

A nyní malá ukázka toho, jak to zde 
běžně chodí. Špicíci   venčeni stylem 

otevřeným vrat. Jak Holly viděli, zaječeli 
a prchli domů. V pořádku. Cesta bahnitá, 
sotva jsem šla, po vážné zlomenině ruky 
mám příšerný strach z pádu. Minuli jsme 
dům, tam je kousek asfaltky a dostaly jsme 
se opět na bahýnko, když asi 13tiletá dívka 
opět špicíky vypustila. Nedalo se jít, obíhali 
nás v kruhu a šíleně ječeli. Zůstala jsem stát, 
Holly v klidu seděla u nohy. Čekala jsem, 
že dívčina psy zavolá, ale ta jen ječela jejich 
jména, povel žádný a psi pochopitelně ne-
reagovali. Povel je důležitý, pes neví, co po 
něm chcete, když nezná základní povely.

Když se je snažila odehnat, vlastně posí-
lila jejich snažení, protože byla blíž, tak po-
tvůrky útočily intenzívněji. Na mou radu, 
aby čapla fenku a šla s ní od nás pryč, pes 
sám útočit nebude, nereagovala, jen stále 
ječela jména psů. Povel žádný i fuj by mož-
ná pomohlo. Zkusila jsem udělat pár kroků 
v tom bahně, ale útok nepřestával. Naštěs-
tí Holly zůstávala stále v klidu, přestože 
se fenka nás pokusila obě ochutnat. Tohle 
trvalo asi 20 minut, když po krůčku jsme 
se s Holly snažily odplížit. Nakonec se nám 
to povedlo. 

Holčina tenhle problém měla nedávno 
s jiným psem na lesní, opět bahnité cestě, 
kde bezstarostně vypustila pejsky a proti 
ní šla paní s velkým chlupáčem. Ten není 
agresívní, tak měli štěstí, ale paní to také 
příjemné nebylo. My to slyšeli z Lesa psích 
duší, opět řvaní jmen, ale povel žádný. Také 
to trvalo desítky minut.

Majitelé malých psů by se měli zamyslet, 
když pořídí hned dva psy svému nezkuše-
nému dítěti. Ne každý má psa klidného, 
který podobnou situaci dá s přehledem. 
Jednou se to dívčině vymkne a kdo bude 
na vině? Přeci ten, kdo třeba na bahnitém 
terénu podklouzl a neudržel vodítko svého 
většího psa. To, že mu přitom visel cizí pes 
na nohavici a zakopl o něho, to už nebude 
nikoho zajímat.

Jak se bude chovat pes, který musí projít 
kolem takového domu a bude pravidelně 
napadán? Jednou mu bouchnou saze.

Proč  majitelé malých psů jsou přesvěd-
čeni o tom, jak pes se rodí vychovaný? To je 
holý nesmysl. V tomto případě je jen otázka 
času při venčení bez výchovy, kdy špicové 
začnou napadat lidi, jakmile dívčina otevře 
vrata. A tohle venčení je přeci tak pohodl-
né. Tuhle  stejnou zkušenost v onom místě 
již udělalo několik lidí.

Dívčině a rodičům mohu poskytnout 
zdarma odbornou konzultaci, jak pejsky 
vychovat, aby podobné incidenty již nebyly. 
Také bych doporučila dobře zabezpečit plot.

Příkladem může být natáčení v Lese 
psích duší. Když se v létě točilo, bylo nás 
tam pejskařů několik i profesionálních. 
Někteří psi se neznali, natáčení je vzruch, 
který opět musí pes zvládnout. Vše probí-
halo v dokonalé harmonii, protože nikdo 
nic nepodcenil. Tak by to mělo být.                                            

Eva Slivanská
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Založení Obce baráčníků v  Chocera-
dech zmiňuje naše obecní kronika jedinou 
větou. Díky nálezu paní Tomešové (viz 
str.1) máme baráčnické kroniky od roku 
1932 až do 1953 a tím zdokumentované po-
drobně začátky i další činnost tohoto kdysi 
významného a bohužel dnes už zaniklé-
ho choceradského spolku. Pro zajímavost 
krátký úryvek z prvních stran kroniky:

„Dne 6. listopadu L.P. 1932 sešlo se ně-
kolik občanů v hotelu „Pension“, aby zalo-
žili nějaký spolek, aby občané, kteří nejsou 
v žádném spolku, mohli se sousedsky schá-
zeti a si pobesedovati. Podán návrh založiti 
spolek, ale jaký název mu dáti? Tu soused 
Hořejší, šenkýř, dal návrh, aby byla založe-
na Obec baráčníků při Veleobci, která má v 
programu podporovati chudou školní mlá-
dež a chudé české menšiny. Sousedé s tímto 
návrhem ihned souhlasili a přikročeno ihned 
k práci … 

Vzhledem k tomu, že se blíží Máje, ne-
bude možná bez zajímavosti také vzpomín-
ka na první baráčnické máje hned z násle-
dujícího roku. Zde je pozvánka a následně 

úryvek ze zhodnocení akce uveřejněné 
v časopisu Československý baráčník:

„V známost se uvádí, že 7. května L.P. 1933 
pořádá naše Obec staročeské máje. Pořad: do-
poledne: 1.) stavění máje, 2.) od 8 – 9 hodin 
vítání sousedských Obcí, 3.) o půl 10. průvod 

obcí a vyhrávání májím, 4.) oběd. Odpoledne: 
1.) o 2. hodině seřadění průvodu u továrny 
p. Byliny ve Vlkovci, 2.) oslava máje v hote-
lu „Pension“, 3.) stínání krále, 4.) dražba, 5.) 
loučení s májí a odchod do hotelu „Ostende“. 
O 7. hodině večer taneční veselice v hotelu Os-
tende. Čistý výnos ve prospěch chudých škol-
ních dítek a českých menšin. Pražské i okolní 
Obce srdečně zveme k účasti a posílení naší 
mladé Obce.“

„Pořádaná májová slavnost dne 7. května 
se díky počasí a zvláště pak účastí soused-
ských Obcí nad očekávání vydařila… Zvláštní 
díky patří předně Krojové jízdě při Veleobci se 
sídlem v Košířích, která se dostavila s tetička-
mi v tak hojném počtu. Sousedským Obcím: 
senohrabské, mirošovické, hrusické, ondřejov-
ské, přestavlcké, dík! Všechny tyto dostavily 
se též v hojném počtu… Ještě děkujeme všem 
hospodářům, kteří nám ochotně zapůjčili 
koně do průvodu…

K  bohaté historii a činnosti chocerad-
ských baráčníků se v  některém z  dalších 
zpravodajů znovu vrátíme.

Klára Růžičková

PRVNÍ  BARÁčNICKÉ MÁJE

úTOK DVOU šPICů



Srdečně zveme všechny ty, kteří chtějí sportovat, fandit, hrát 
si, ale třeba jenom posedět v příjemném prostředí našeho stále 
krásnějšího sportovního areálu. Pro všechny milovníky těchto 
aktivit je připravena travnatá plocha hřiště na fotbal, upravené 
posečené okolí na pikniky, pro děti mini hřiště s houpačkami, 
skluzavkou a pískovištěm a pro dospělé výtečné občerstvení v 
klubovně. kde jsme pro vás v době akcí rozšířili nabídku točených 
piv.

Buďte vždy u nás vítáni

Za SK Chocerady předseda Milan Kocábek

Choceradský zpravodajChoceradský zpravodaj

�u

Vykročení do nového roku 2018 pro-
běhlo v  kroužku karate i basketbalu led-
novou soutěží o Pohár předsedy klubu. V 
kroužku karate mladších žáků si po bojov-
ném výkonu odnesla hlavní cenu Sabina 
Šmalclová. Kroužek karate starších žáků 
absolvoval jako vyvrcholení loňské celo-
roční přípravy zkoušky na technický stu-
peň 8. kyu. Zkoušku s úspěchem složili: 
Daniel Císař, Václav Homolka, Matěj 
Jurča, Lucie a Anna Plášilovy, Veronika 
a Viktorie Šandovy, Vanessa Mayunga 
a Kateřina Zeminová. Pohár předsedy 
klubu vybojovala Kateřina Zeminová. 
Všem čerstvým držitelům průkazu kara-
te s právem nosit bílý pás (8. kyu) gra-
tulujeme.

Kroužek mini basketbalu si v bojov-
nosti v  ničem nezadal s  mladými kara-
tisty. Po vyrovnaných výkonech v  tech-
nickém víceboji získala hlavní cenu Anna 
Martincová. Starší basketbalisté předvedli 
již vyspělejší a techničtější výkony, které 
vyžadovaly kvalitní dovednosti v obrat-
nosti, rychlosti, driblinku i střelbě. Daniel 
Císař byl nejúspěšnější, a tak si po právu 
odnesl hlavní cenu. 

Lednový Pohár předsedy klubu má za 
sebou již šestý ročník a následovala ho ten-
tokrát první velká únorová soutěž Memori-
ál Tomáše Hauznera. Chceme si tak každý 
rok připomenout našeho bývalého trenéra 
nejmladších karatistů, nositele černého 
pásu a našeho kamaráda. 

V soutěži bylo rozdáno pět sad krásných 
medailí s motivem karate, zlaté medaile vy-
bojovali: Metoděj Fortin, Viktorie Šandová, 
Vojtěch Kovář, Daniel Císař a Kateřina Ze-
minová. Srdečně všem medailistům gratu-
lujeme. Předvedené výkony kata družstev 
děvčat Plášilových – zlato a Šandových – 

stříbro, byly ozdobou letošního 1. ročníku 
Memoriálu Tomáše Hauznera. 

Únor utekl jako voda a již 19. března 
nám opožděná sněhová nadílka umožni-
la realizovat 2. Choceradské bosování. Do 
sněhu vyběhli naši starší karatisté a proká-
zali tak svoji tvrdost a odolnost. O dva dny 
později byl sníh tu tam a na basketbalisty 

se tentokrát nedostalo. Snad tedy až při 
třetím ročníku. Na konci března se v tě-
locvičně objevily čokoládové bonbóny a 
figurky velikonočních zajíců. MASADA 
Praha pořádá již asi 20 let tuto velmi ob-
líbenou jarní soutěž. I letos tomu nebylo 
jinak a naši mladí karatisté i basketbalis-
té si ji hezky užili.  

Příznivé počasí po velikonočních 
prázdninách umožní dlouho očeká-
vanou instalaci venkovního basketba-
lového koše před obecní knihovnou. 
Betonový základ pro konstrukci tohoto 
koše byl zbudován pracovníky obecního 

úřadu během příznivého počasí na začátku 
letošního roku. Naši mladí basketbalisté se 
již nemohou dočkat, až odloží zimní bundy 
a vyběhnou po škole ven s míčem. Tak tedy 
sportu zdar!!!
  Viktor Vejvoda – trenér  

ZVEME VÁS NA HŘIšTĚ

KARATE A  BASKETBAL 2018 -  CHOCERADY

Muži
sobota 5.května 17:00 Chocerady – Teplýšovice B
sobota 12.května 17:00 Poříčí n.Sáz. B – Chocerady
sobota 19.května 17:00 Chocerady – Krhanice
sobota 26.května 17:00 Chocerady – Votice B
sobota 2.června 17:00 Jírovice – Chocerady
sobota 9.června 17:00 Chocerady – Václavice
sobota 16.června 17:00 Čerčany – Chocerady

Přípravka
sobota 5.května 09:30 Vlašim
sobota 19.května 09:30 Dolní Kralovice
sobota 26.května 10:00 Chocerady

Stará garda
neděle 6.května 14:00 Nespeky – Chocerady
neděle 20.května 13:30 Chocerady – Jevany
neděle 3.června 15:00 Sázava – Chocerady



VETERiNáRNí oRDiNacE 
MVDR. LENKa VáVRoVá

Veterinární ordinace a obchod s krmivy a chovatelskými  po-
třebami byl v Hrusicích v Cihelně ukončen a přesunut do 

Chocerad č.p. 300 - penzion Jaro.
Ordinační hodiny        Otevírací hodiny v obchodě
   Po - Stř 14 - 18 h                                                                                         
   Čt 9 - 13 h                                         Po - Pá 9.30 - 18 h
   Pá 9.30 - 18 h                                    So 9.30 - 12 h
   So 9.30 - 18 h

Plánované operace a výjezdy dle dohody dopoledne, 
popř. po 18 h dle telefonické či emailové dohody.  

V ordinaci provádím běžná ošetření, vakcinaci, základní ope-
race, vyšetření krve, ultrazvuk, EKG vyšetření, ošetření zubů 
ultrazvukem, akupunkturu zvířat, alternativní medicínu zvířat.
Obchod s chovatelskými potřebami nabízí kvalitní krmiva a 

chovatelské potřeby pro domácí mazlíčky
  i drobná hospodářská zvířata.

Tel: 604 230 443, www.veterinachocerady.cz
facebook: veterina Lenka

Posázavský klub historických vozidel Vás srdečně zve na 4. ročník závodu historických vozidel do vrchu

„oNDŘEJoVSKÝ KRPáL“
Závod se koná dne 2.6.2018 v Ondřejově, bude odstartován z ondřejovského náměstí v 10.30 hodin.

Do prvního soutěžního úseku z choceradské návsi do Ondřejova vyrazí veteráni v 10.45
 hodin a do druhého úseku na stejné trati v 11.45 hodin. Mezi 13.00 a 15.00 hod. veterány budete

 moci obdivovat na náměstí v Kouřimi. Přijďte se podívat na krásná, historická vozidla, užít si atmosfé-
ru dávných časů a zároveň podpořit soutěžící v jejich snaze o co nejlepší výsledek.

Více informací na www.pkhv.cz

Choceradský zpravodaj
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Široká nabídka kožené obuvi na www.obuv.tode.cz

Okamžité dodání, vše na prodejně: Nám. 58, Sedlec-Prčice
Preferujeme českou dámskou, pánskou a dětskou obuv.

Náš cíl, efektivNí a bezpečNá iNterNetová komuNikace.

víc Než jeN iNterNet. . . oD NáS DoStaNete víc!
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DŮvĚrYhoDnÝ operátor monitorování a bezpečnoSt inteliGentní DDoS ochrana plné naSazení ipv6
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Dne 24. 3. 2018 proběhlo v  Sázavě po-
slední kolo regionální žákovské ligy v šachu 
s rekordní účastí 144 dětí. A pro choceradské 
šachisty přineslo několik cenných úspěchů. 
V druhém nejsilnějším turnaji obsadil Mar-
tin Le dělené 2. místo a v nejslabším C turna-
ji byl 2. Petr Bažant.

V  celkovém pořadí letošního ročníku se 
žák školy Josef Vajdík v kategorii hochů do 
16 let umístil na 12. místě, mezi dívkami do 

16 let byla Leontýna Votočková 
pátá. Martin Le skončil v kategorii 
H 14 na 12. stupni a v H 12 Petr 
Bažant obsadil 26. místo ze čtyř 
odehraných turnajů (počítá se pět 
nejlepších výsledků) a Matěj Vo-
toček ze dvou turnajů 38. místo.
Několik dalších žáků se zúčastnilo 
pouze jednoho turnaje.

Bolek Studzinsky

úSPĚCHY CHOCERADSKýCH šACHISTů

http://www.veterinachocerady.cz/

