ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU CHOUSTNÍK

Z PODHRADÍ
CHOUSTNÍK
PŘEDBOŘ
KAJETÍN
9. ČÍSLO
Vážení spoluobčané,
v tomto letním období bych Vás chtěl
informovat o průběhu staveb v našich obcích, které se postupně prolínají od podzimu 2016 a jara 2017.
Zdárně byla dokončena oprava asfaltového povrchu ulice od Burianů na
Kozí plácek a od Kozího plácku k hasičárně. Krátký úsek boční ulice od Velátů ke křížku financoval po dohodě
soukromý majitel, pouze obruby a do
budoucna i chodníky zapla obec dle
smlouvy o smlouvě budoucí na přednostní prodej pozemků.
Další dokončená stavba byla zrealizována v obci Předboř v úseku od
silážní jámy k vepřínu a zpět šikmo
mezi pozemky u Novotných a Tíkalů
na křižovatku k hlavní silnici. Zde byla
provedena oprava povrchu vozovky
asfaltovým krytem (balenka) stejně

ČERVENEC 2017
jako v Choustníku. Okraje vozovky
jsou obroubeny silničními obrubníky
a dešťové stoky vyskládány betonovými rigoláky. Tyto stavby byly řádně
předány firmami Vialit a Dukát.
Na opravy místních komunikací se
bohužel nevypisují žádné dotační tuly, takže veškerá ha financování
zůstává na obci.
Další dokončená akce proběhla
na návsi v Choustníku. Jednalo se o
doobroubení zelených ploch, ostrůvků na lavičky a vývěsní desky, nový
chodník od Opeka k zastávce, doasfaltování technologických spár, zapravení terénu hlínou a ose travním
semenem.
Na hrad jsme také nezapomněli, vždyť je to největší reklama naší
obce. Nový kabát dostala kastelárna. Střecha na tomto objektu v podobě asfaltové lepenky si již říkala o

výměnu za tašky bobrovky – stejné
jako na novém přístřešku. Dovolte
také, abych Vás mto pozval na prohlídku této rekonstrukce, nejlépe 22.
července, kdy se budou v režii obce
konat tradiční středověké slavnos
na hradě. Svojí návštěvou podpoříte
nejen náš hrad, ale zároveň prožijete
krásné kulturní odpoledne i večer.
Další připravované stavební akce
v tomto roce jsou - oprava komunikace
v Předboři od hlavní silnice k Markvartům a vybudování parkoviště u zdravotního střediska v Choustníku.
Závěrem chci apelovat na spoluobčany, aby na nových úsecích místních
komunikací dodržovali předepsanou
rychlost svých vozidel a raději jezdili
pomaleji, než aby se stalo nějaké neštěs . Dovolte také, abych Vám popřál krásné proži letních dovolených.
Jan Kubart, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
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ZO projednalo a schválilo účetní závěrku Obce Choustník za rok 2016.
ZO projednalo a schválilo účetní závěrku ZŠ a MŠ Choustník za rok 2016 a souhlasí s převedením HV do rezervního fondu.
ZO projednalo a schválilo závěrečný účet Obce Choustník za rok 2016 spolu se zprávou z přezkumu hospodaření a souhlasí s hospodařením obce, a to bez výhrad a přijalo opatření k nápravě nedostatku.
ZO projednalo a schválilo pronájem bytu 2 + KK v budově č. p. 89 panu Dětskému P.
ZO projednalo a zamítlo zřízení Pošty Partner za podmínek uvedených v návrhu smlouvy ke dni 21. 6. 2017.
ZO projednalo a zamítlo mimořádný dar HZS Tábor ve výši 5.000 Kč.
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KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

POLICEJNÍ SLOUPEK
Nikdy se tě nevzdám
Kdyby takto zněl název knihy např.
spisovatelky Daniely Steelové, tak by se pro
někoho mohlo jednat o zajímavé čtení, ale
ve skutečném životě to může znamenat
i velký problém. Toto je totiž podstata
nebezpečného pronásledování (mám
tě stále na očích!) někdy také „Stalking“.
Od 1.1.2010 je nebezpečné pronásledování
trestným činem. Rozdíl mezi „běžnou“
nešťastnou láskou a stalkingem je zásadní.
Nešťastně zamilovaní trápí především
sami sebe, pronásledovatel trápí druhé.

Druhy nebezpečného pronásledování:
1. obtěžování - opakované pokusy
o kontakt, zasílání dopisů, SMS, dárků, neustálé telefonování.
2. pronásledování - vyhledávání fyzické blízkosti, např. v místě bydliště, v zaměstnání, pozorování.
3. pronásledování s vyhrožováním –
demonstrování „moci“, které u pronásledovaného vyvolávají oprávněný strach a obavy, ničení věcí pronásledovaného.

4. kyberstalking – zasílání obtěžujících
emailů, vytvoření falešné internetové stránky, kde se o oběti zveřejňují
nepravdivé informace, vyhrožování
prostřednictvím internetu, odcizování elektronických dat

Druhy nebezpečného pronásledování:
psychické - poruchy spánku, podrážděnost, únava v nejtěžších případech
noční můry a deprese
sociální - nedůvěra vůči ostatním,
strach z neznámých lidí
pracovní - neschopnost soustředění se,
snížení pracovního výkonu
Aby mohla policie pronásledovatele
obvinit z nebezpečného pronásledování, musí být splněny zejména tyto
podmínky: musí být jednoznačné, že
pronásledovatel tak činí proti vůli oběti.
Pronásledování musí být dlouhodobé
(min. 4-6 týdnů, ale není to nutně podmínkou), ale také intenzivní (např. vícekrát za den).

DOPORUČENÍ?
 Nulová reakce.
 Vyhýbejte se setkání s pronásledovatelem.
 Shromažďujte důkazy.
 Informujte vaše okolí o tom, co se děje.
 Udělejte maximum pro svou bezpečnost.
VYHLEDEJTE POMOC A PODPORU:
Policie 158,
pomáhající neziskové organizace
Centrum krizové intervence
284 016 666
Bílý kruh bezpečí 257 317 110
Dona linka (nonstop)
www.donalinka.cz 251 511 313
ROSA, o.s. 241 432 466
602 246 102
(SOS linka ROSA Po-Pá 9:00-18:00 hod.
Acorus, o.s.
nonstop linka 283 892 772
ProFem, o.p.s., www.profem.cz-linka
právní pomoci (středa 18:30-20:30)
224 910 744
Bc. Vodička Michal

TRAKTORISTŮV KOUTEK

Něco malého od sousedů
Jedná se o rakouský výrobek firmy Steyr model 80, určený pro malé a střední rolníky, vyráběný v letech 1949 –
1964. Těchto traktorů bylo vyrobeno 45000 kusů, z toho
kul vačních 14357 kusů. Jednalo se o souputníka našeho
jednoválce Zetoru 15, z kterého byl odvozen dvouválec Zetor 25. I Steyr odvodil od svého jednoválce výkonu
15 koní dvouválec model 180 o výkonu 30 koní.
Tyto traktory jsou k vidění na naši každoroční traktor party – letos 1. 7. 2017. S patnáctkou jezdím
já, třicítku vlastní Fran šek Svoboda ze Mlýnů.
Oba tyto traktory vynikají mohutnou konstrukcí,
nízkou spotřebou a jejich užitná hodnota je velmi
vysoká. Tomu odpovídají i ceny v Rakousku, kde se
tyto stroje stále používají na drobné práce.
K dobru přidám jednu nemilou zkušenost, která se mi přihodila asi před patnác lety. Jel jsem
rozhazovat umělá hnojiva na pole a po zimním
období nenalil vodu do chladiče. Po ukončení
práce na poli o výměře 5 hektarů mi došlo, že
se stala nějaká chyba, neboť traktor začal „zavánět“. Po zchladnu a doli vody jsem pokračoval
v jízdě a bez poškození motoru jezdím dodnes.
Proto se ptám – který traktor to vydrží?!
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Traktor chytá po nažhavení v mrazech -20°C na první
úder pístu!
Ještě cennější jsou pro zemědělce dvouválcové třicítky,
neboť jejich výkon, krou cí moment, spotřeba, spolehlivost, obratnost a odolnost umožňují provádět i těžší práce jako třeba orbu či tažení vleků.
V příš m čísle napíši něco o „kuriózních“ traktorech neznámých nebo zaniklých značek.
Jan Kubart

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI
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KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

Den matek v Choustníku
V každé pořádné obci by si měli lidé
najít čas a příležitost sejít se a posedět.
Tou příležitostí může být prakticky
cokoliv. Pokud jde dokonce o nějaký
svátek a je tedy důvod ke slavení, tím
spíše.
Věřte, že v sobotu 13. května bylo co
slavit. O den později nám totiž kalendář připomínal Svátek matek. Nejde
o to, že bychom měli nějakou povinnost popřát našim maminkám, ale spíše jde o to poděkovat jim za vše, co pro
své děti dělají.
Napadá vás snad příhodnější příležitost k setkání a pobavení se. Trochu
se odreagovat, něco dobrého pojíst
a popít, poslechnout si pěknou muziku a hlavně popovídat si. O nic jiného
vlastně organizátorům ani nešlo.

Do Družstevního domu v Choustníku se ve zmiňovanou sobotu dostavilo celkem 63 maminek a budoucích maminek. O jejich zábavu se
zpočátku postarala dvacítka dětí se
svým pásmem písní a básní doplněných o několik tanečků. Nešlo o nějaký soubor, ale o děti z obce. Prostě
se několik předchozích dní scházely
a společně, za pomoci paní učitelek
z mateřské školky, nacvičily asi třičtvrtěhodinový program. Podle reakcí přítomných maminek se vystoupení zřejmě líbilo.
Následovala chvilka na kávu a malé
popovídání. No a co by to bylo za kávu
bez zákusku. O ten se postaral, stejně
jako v předchozích letech, pan Lapáček,
za což mu patří velký dík.

Kulturní výbor obce, který má na starost tuto a jí podobné akce, pozval k poslechu a tanci hudební skupinu Klávesy
band, která dorazila kolem sedmé hodiny a bavila všechny přítomné až do jedné hodiny ranní. I přes přítomnost několika mužů si však maminky vystačily
samy. Zpívaly a tancovaly a bylo vidět,
že se umí odreagovat a odpočinout si
od těch každodenních povinností a starostí. A tak to má přeci být.

Postřehy z choustnického podhradí – Zakletý zámek
Choustnický hrad se už dávno stal častým cílem turistů a milovníků historie. Málokdo ale vyhledá zámek,
který k obci již po staletí také neoddělitelně patří.
Proč? Odpověď na tuto otázku není pro mě žádným
tajemstvím, protože kolem něj procházím každý den,
když jdu do školy. Každý den se dívám na pomalu se
rozpadající stavbu, jejíž okapy jsou děravé, okna rozbitá, oprýskaná omítka tu a tam poodhalí bývalou nádheru zámeckých zdí.
Když jsem pátrala po historii zámku, zjistila jsem,
že byl založen Zuzanou z Harasova a Janem Černínem z Chudenic už v 17. století. Potom se zde vystřídalo mnoho dalších majitelů, naposled jej vlastnil až
do roku 1945 knížecí rod Rohanů. Po roce 1945 prostory využíval domov pro seniory. Dnes je bez využití
a veřejnosti nepřístupný. Patří snad společnosti Gold
age a.s. z Mariánských Lázní, ale nic se zde neděje.
Často se procházím zámeckou zahradou a představuji si, jak to tu asi vypadalo. Musel být opravdu hezký,
ale dnes už mezi klenoty náměstí v Choustníku určitě
nepatří. Proč tak zchátral? Proč se o něj nikdo nestará?
Párkrát jsem nějaké vysvětlení zaslechla, ale stejně to
nemohu pochopit. V dnešním stavu působí opuštěně
a dost strašidelně.
Jednou mi má prateta vyprávěla, že když chodila do školy, byla ještě součástí zámku. Ve třídě měli
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kachlíčková kamna a moc rádi po nich šplhali. Později byl zámek přebudován na domov důchodců. Prý to
tam bylo moc pěkné. Maminčiny kolegyně, které tam
pracovaly, byly velice spokojené. Líbilo se jim prostředí
a hlavně prostorná prosklená vstupní hala s krásným
výhledem na park.
Myslím, že je velká škoda, že život ve zdech zámku
utichl, a často se zamýšlím nad tím, jak by se dnes mohl
nejlépe využít. Někdo by jej rád viděl jako dobré místo
pro firmu, jiný by tu třeba zřídil nějaké ubytovací prostory. Já bych tu ale chtěla mít opět domov pro staré
lidi. Pro ty, kteří celý život vyrůstali a stárli na Choustnicku a mají to tu rádi. Vždyť je lepší strávit své stáří
tady než v nějakém cizím prostředí. Ráda bych do parku vrátila pestrobarevné pávy a obnovila kamennou
kašnu. Chtěla bych sem navrátit uklidňující přátelskou
atmosféru. Podle mě by to uvítalo i mnoho místních
lidí, kteří mají podobné představy o využití zámku
a jeho navrácení do každodenního života obce. Zatím
se ale stále nic neděje. A tak můžeme společně jen
čekat a doufat, že někdo konečně vezme osud zámku
do svých rukou a vrátí mu ztracenou krásu a smysluplné využití.
Alena Šimečková
15 let, Předboř

KULTURA A ZAJÍMAVOSTI

Dětský den
Svou oslavu si užily i děti. V sobotu 3. června je čekala cesta
pohádkovým lesem, která končila na našem hradě. Aby dosáhly cíle, musely prokázat svou nebojácnost a šikovnost. Na
několika zastávkách je uvítaly pohádkové postavy, které si
pro ně připravily zajímavé úkoly. Samozřejmě, že za jejich splnění čekala na děti vždy sladká odměna. Díky zbrojnoši strážícímu dolní hradní bránu, šaškovi proskakujícímu barevnými
kruhy, Jeníčkovi a Mařence, u kterých děti hledaly perníčky,
trpaslíkům pátrajícím po svých kamarádech, vodníkovi chytajícím rybičky a kuchtičkám ochutnávajícím různé pokrmy,
utíkala cesta opravdu rychle a příjemně.
Hrad bývá touto dobou, tedy po šesté hodině odpolední, většinou prázdný a opuštěný. V daný den tomu tak ale rozhodně
nebylo. Nádvoří, hradby i strážní věže se zaplnily malými rytíři a
princeznami. O klidu a tichu se nedá hovořit v žádném případě.
Nechyběly samozřejmě špekáčky ani nápoje. Oheň krásně praskal
a šlehal do okolí svými plameny. Bylo opravdu zajímavé sledovat
to všudypřítomné hemžení. V každém zákoutí jste na někoho
narazili. Dospělí si povídali a děcka soutěžila. Prostě pohoda.
To trvalo až do deváté hodiny, kdy se všichni seřadili u hradní brány, zapálili nebo jinak nasvítili své lampióny a průvod se
vydal lesem až na hřiště v Choustníku. Jako by se plazil lesem
ohnivý had. Přesně tak to totiž vypadalo.
Třešničkou na dortu byl opravdu pěkný ohňostroj. Někteří
se po něm odebrali do svých postýlek, ale horda zbrojnošů se
usadila ve znovuotevřené restauraci u hřiště a hodovala až do
brzkých ranních hodin.

Zpěvy v podhradí
Druhý ročník tohoto sousedského posezení byl doprovázen obavami. Ten první před dvěma lety pokazilo počasí. Ne,
že by neproběhl, ale kapela musela sklidit vzhledem k množství vody na hrací ploše aparaturu a zbytek koncertu odehrála
ve stanu mezi návštěvníky, což mělo také své kouzlo.
V loňském roce mělo posezení proběhnout v Předboři, ale
nestalo se tak.
Letos byla předpověď počasí o něco příznivější. Termínem
tohoto kulturního programu byl desátý červen. Na betonovém hřišti za základní školou vyrostlo během pátku a sobo-
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ty malé stanové městečko. Před touto akcí obec zakoupila
dva větší stany a deset pivních setů určených právě pro tyto
události. K poslechu i tanci hrála mezi 16. a 21. hodinou známá a uznávaná kapela Muzikanti z jižních Čech. Odpolední
program zpestřila také folklórní dětská skupina Lužničánek
s ukázkou České besedy. Počasí se vydařilo, hudba lahodila
sluchu přítomných návštěvníků, ale organizátory trochu zklamala účast příznivců dechové hudby, a to hlavně z řad samotných Choustničáků. Dokonce se nechali slyšet, že akci podobného typu nebudou nejspíše v následujících letech opakovat.
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Z HISTORIE CHOUSTNICKA

OD BEDNÁŘE K OLYMPIONIKŮM
V posledním zpravodaji jsem vzpomínal na živnostníky v Choustníku a nedopatřením jsem opomenul jednoho
z nejoblíbenějších živnostníků – Josefa
Štolu. Ten byl bednářem a já se k této
rodině vracím i v tomto článku.
Otec pana Štoly, také bednář, si se
svou ženou vzali do pěstounské péče
chlapce jménem Josef Pecka. Chlapec
na svůj věk byl velký a silný a z tohoto
důvodu byl mezi námi větrováky považován za velitele proti dolejšákům.
Když vychodil zdejší obecnou školu,
starý pan Štola ho poslal do učení
na krejčího k mému otci, i když svojí
postavou by se spíše hodil do kameno-

lomu. Ono to bylo také nejblíže. Byl ale
šikovný i v tomto oboru a po tříletém
vyučení odešel pracovat do Soběslavi do firmy Perkous (oděvní továrna).
Po vojně šel prodávat do obchodu
s konfekcí a dálkově si vystudoval obchodní školu. V tomto podniku se posléze stal náměstkem. Oženil se a pak
se jim narodil syn Zdeněk v roce 1964,
který vyrostl po otci a věnoval se v Litoměřicích veslování, ve kterém dosáhl
vynikajících úspěchů.
Bohužel otec brzo umřel a jeho syn
Zdeněk Pecka se zúčastnil dvou světových olympiád, kde získal dvě bronzové medaile a to v roce 1976 v páro-

vé čtyřce v Montrealu a v roce 1980
bronz ve dvojskifu. A tento Zdeněk
Pecka se oženil se světoznámou lyžařkou, Květou Jerijovou nar. v roce 1956.
Květa Jerijová se zúčastnila třech světových olympiád a získala tři medaile
a to bronz na 5 km v Lake Placid v roce
1980 a v Sarajevu 1984 stříbro ve štafetě. V roce 1982 získala bronz na 10 km
v Holmenkollenu.
Málokdo by očekával, že z našeho
Choustníku mohou být tak význační
a úspěšní olympionici.
Autor:
Kovář Fratišek, věk 86 let

ČINNOST SPOLKŮ

SK Podhradí Choustník – STOLNÍ TENIS
ÁČKO

BÉČKO

Sezóna 2016/2017 měla pro nás být jednoznačně sezónou průlomovou, vždyť jsme postoupili do Regionálního přeboru! Očekávání byla velká. Překvapení pak ještě
větší. Regionální přebor je nad naše síly a s pokorou se
vracíme do Okresního přeboru – 1. třídy, kde, jak pevně
věřím, budeme hrát vyrovnanější zápasy, než tomu bylo
v této sezóně.

7. místo v okresním přeboru - 2. třídy není žádný zázrak,
ale určitě ne žádná ostuda. Parta výborná, mnoho vyhraných zápasů, všichni si zahráli. Co víc si přát?

Informace pro nové zájemce o stolní tenis.
Tréninky probíhají každou neděli od 16.00
hodin v tělocvičně ZŠ. Každý je vítán!

Chtěli byste do zpravodaje „Z podhradí“ přispět svým příběhem, skutečnou událostí z minulosti či pověstí,
akcí, fotkami z dob dávno minulých i současných?


Poděkovat někomu z podhradí, případně opěvovat krásy našeho kraje?


Něco se vám ve vašem okolí nelíbí, chcete něco sdělit vašim zastupitelům nebo vedení obce?


ZAŠLETE NÁM SVÉ PŘÍSPĚVKY, BUDEME ZA NĚ RÁDI!


redakce@choustnik.cz nebo Redakce „Z podhradí“ - Choustník 16, 391 18 Choustník
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Stolní tenis
Regionální přebor - konečná tabulka 2016/2017
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

oddíl
Ji. Bechyně B
Sokol Sudo. u Tábora A
Sokol Tábor A
Sokol Mezno A
Sokol Mladá Vožice A
TJ SDH Nové Dvory A
DDM Soběslav C
TJ Vodní stavby Tábor D
TJ Dražice A
TJ Vodní stavby Tábor C
SK Oldřichov A
SK Podhradí Choustník A

utkání
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
15
15
14
12
11
11
10
10
8
7
5
1

R
3
2
0
1
2
2
3
1
4
3
3
2

P
4
5
8
9
9
9
9
11
10
12
14
19

body
55
54
50
47
46
46
45
43
42
39
35
26

P
3
3
5
5
5
8
9
14
12
18
20

body
53
52
50
49
48
42
39
32
29
24
20

Okresní přebor 2. třída - konečná tabulka 2016/2017
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

oddíl
Sudo. u Bechyně B
Jiskra Bechyně C
Radimovice u Želče
Sokol Rataje
Sez. Ústí C
TJ SDH Orlov
SK Podhradí Choustník B
Vlásenice - Padařov
ZhořKlokot A
ZhořKlokot B
SK Oldřichov B

utkání
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

V
16
15
15
14
13
10
8
6
5
2
0

R
1
2
0
1
2
2
3
0
1
0
0

TJ Spartak Choustník – sezóna 2016/2017
TJ Spartak Choustník zakončí 21. sezónu své novodobé
činnosti na pěkném druhém místě v Okresním přeboru
okresu Tábor. Bohužel v předposledním kole po remíze 1:1
s Meteorem Tábor B ztratil Choustník možnost umístit se
na prvním místě v soutěži, o které měl bojovat v posledním
utkání sezóny 2016/17 s Chotovinami. Ale i tak patří velký

dík hráčům, funkcionářům a lidem, kteří se okolo choustnického fotbalu točí.
Snad dalším pozitivem do budoucna je, že na tréninky
mládeže chodí stále více dětí. Doufejme, že jim to vydrží
a Choustník budeme dále vídat v tabulkách okresních či krajských soutěží.
Jindřich Komárek ml.

TJ Spartak Choustník
#
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
Sokol Chotoviny
Spartak Choustník
SK KAVAS Větrovy
SK Tučapy
TJ Vlastiboř
FC Bechyně
FK Meteor Tábor B
TJ Sokol Košice
Sokol Sezimovo Ústí B
Veselí n/Lužnicí B
Sokol Borotín

Z
9
19
20
19
19
19
19
19
20
19
18

V
14
12
10
10
10
8
6
5
5
5
1

R
4
3
5
3
1
5
5
4
4
1
3

P
1
4
5
6
8
6
8
10
11
13
14

Skóre
67:18
54:32
53:38
53:41
44:32
45:32
29:30
31:57
36:64
34:52
25:75

B
46
39
35
33
31
29
23
19
19
16
6

+/16
12
5
3
4
2
-4
-8
-11
-14
-24
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POCTA PACOVSKÉ VRCHOVINĚ
11. 6. 2017 se konaly cyklistické závody ,,POCTA PACOVSKÉ VRCHOVINĚ", které měly start v Předboři s cílem
v Choustníku na náměstí. Do cíle na náměstí se ale cyklisté museli vypořádat s dvěma okruhy o celkové délce 68 km.
Okruh vedl z Předboře-Choustník-Radenín-Křeč-Černovice-Předboř-Choustník. Závodu se zúčastnilo asi 80 startujících (ženy, muži). Zázemí pro pořadatele a závodníky nabídl pan Píše ve Staré hospodě na náměstí v Choustníku.
VÝSLEDKY: Ženy 1) Macková Pavlína - Kloužovice
2) Matlášková Jana - Cyklo Jiřička
3) Adámková Dana - Diablo sport Č. Krumlov
Muži 1) Camrda Pavel - Elkov Autor
2) Drdek Dominik - Favorit Brno
3) Bakus Tomáš - ČEZ Cyklo team Tábor

Fotbalové naděje TJ Spartak Choustník

Zadní řada zleva: Průša Tomáš, Kos Tomáš, Škarda Štěpán, Jakeš Maxim, Šetka Václav, Doubek Jiří, Bednář David,
Kos Michal, Vančata Matouš
Přední řada zleva: trenér Šetka Zdeněk, Sládek Matouš, Komárek Jakub, trenér Komárek Jindřich,
Leží: Komárek Lukáš
Chybí: Kratochvíl Tomáš
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