
Chotěnické hrátky 
Dětský den 
S ohledem na stav a kvalitu vody v rybníku a rekonstruované návsi se rozhodli hasiči nezrušit 
dětský den – vítání prázdnin, ale uspořádat náhradu oblíbené Neckyády a chotěnickou lávku 
připravit tentokrát na suchu. Na poslední školní sobotu 24. června připravili na hřišti pro děti 
zajímavé disciplíny jako magnetické rybičky, házecího lva, chůdy, kuželky, jízda s trakařem, 
soutěž v kopané na cíl a kousání koláče. Nejen sladké odměny pro všechny děti, ale zejména 
průběh soutěží měly za cíl potěšit děti a dospělým dát příležitost venkovského setkání. 

Prestižní soutěž 
Na Jindřicha, jak několikrát připomněl výborný moderátor Bohouš Šulc, uspořádali chotěničtí 
hasiči za přispění a spolupráce hasičů městeckých a městského úřadu tradiční již sedmou 
prestižní soutěž zmenšených družstev. S ohledem na duchovního zakladatele a hlavního 
tahouna této neobvyklé soutěže ji průvodce někdy nazýval Tomiškovy hrátky. Mohlo by se 
zdát, že i počet členů soutěžního družstva velitel zvolil tak, aby ho bez problémů obsadil jen 
svou rodinou. To se mu podařilo již v roce 2003, kdy také ve finále porazili druhé družstvo 
Chotěnic. Tentokrát se jeden ze synů nemohl zúčastnit, a tak musel i sám velitel se svými 5 
křížky opět na trať. Vedle dalších dvou svých synů si na pomoc vzal spolehlivého Martina 
Sojku. 

Poctivé přípravy a tradiční rivalita spolkového Radlína, který v pestrých nových tričkách 
složil opět dvě rovnocenná družstva, daly očekávat nelítostný souboj. Oproti předchozím 
letům změnili pořadatelé první část závodu – rozběhy. Namísto dosavadního losování kuliček 
s pořadovým číslem a následnými paralelními vyřazovacími rozběhy, postup do hlavní 
soutěže, případně soutěže útěchy, určily časy sólo útoků. Dvanáct letošních účastníků se pak 
v obou skupinách pravidelně střídalo. K prestižnímu duelu dvou domácích - Chotěnic 
a Radlína I došlo v semifinále hlavní soutěže. Rozběh byl navíc vyšperkován otázkou, kdo 
poběží s lepším soustrojím. Vzhledem k tomu, že v loňském finále chotěničtí zvítězili 
s podstatně výkonnější Modrou, letos tuto výhodu získalo radlínské družstvo. Chotěnice 
i s Červenou dokázali sehranost a svého největšího soupeře o pouhé 3 sekundy porazili, aby 
ve finále nad Morašicemi opět obhájili nejvyšší trofej. Jako pěknou satisfakci Radlín I v boji 
o 3. místo docílil nejlepšího času 26,29 sekund ze všech dosavadních ročníků.  

Ani 2. radlínské družstvo nevyšlo naprázdno. Při závěrečném ceremoniálu jim za vítězství 
v soutěži útěchy před Markovicemi a Chrudimí I mohl předat starosta města Václav Dostál 
společně se starostou SDH Chotěnice - Radlín Josefem Ježkem pěkný pohár. Zvláštní cenu za 
rovnocenné boje získalo od pořadatelů chrudimské družstvo děvčat. 

Organizátorům patří dík za uspořádání obou těchto společenských akcí. 
 


