
AMFORA v Choceradech aneb PRO-DOMA jako doma 
 
10. září zažil stadion SK Chocerady nevšední událost, když pohostil slavnou fotbalovou společnost 
AMFORA Praha. Zvoucí organizací byla společnost PRO-DOMA, která k příležitosti 700-stého 
utkání Amfory akci pořádala a zaštiťovala.  
 
Celé akci předcházel již na jaře výběr stadionu v našem regionu a měli jsme to štěstí, že byl vybrán 
stadion právě zde u nás v Choceradech. Poděkování patří především Josefu Mařincovi, bývalému 
zdejšímu občanovi, který za firmu Pro-Doma akci sjednal a v jejím jménu dodal velkolepou 
sponzorskou nabídku ve formě materiálové pomoci k zvelebení stadionu. A tak léto naplněné 
brigádami členů SK a dalšími dobrovolníky ve svém téměř závěru po krásných dnech počasí 
dopřálo z posledních sil ještě této akci. 
 
Choceradský fotbalový stadion tedy přivítal společnost Amfory, která sdružuje mnoho známých 
fotbalistů a s nimi herců a VIP osobností a jedenáctku proti, tj. fotbalový tým Pro-Doma v roli týmu 
domácích. Nestává se často, že by po choceradském trávníku běhalo hned sedm slavných fotbalistů, 
internacionálů, většinou někdejších mistrů Evropy, tudíž jsme mohli obdivovat fotbalový um a 
fandit takovým hvězdám jako Karolu Dobiášovi, Antonínu Panenkovi, Petru Radovi, Janu Bergrovi, 
Přemyslu Bičovskému, Janu Fialovi, Tomáši Řepkovi, Petru Steinerovi, Jiřímu Ševčíkovi či Janu 
Weberovi. Tým hvězd doplnili další hvězdy, a to z hereckého nebe Roman Skamene, Jan Rosák, 
Lukáš Pavlásek, Vladimír Hron a Jiří Zonyga. O slavnostní výkop se postarali Karel Šíp, Jaroslav 
Satoranský a bohužel již stárnoucí, přesto ale milý a usměvavý Karel Štědrý. Samostatným 
výkopem přispěla již v průběhu zápasu opozdivší se atraktivní herečka Alice Bendová (?) Zápas 
řídila trojice ligových rozhodčích s hlavním Pavlínem Jirků, který dodal po sportovní stránce 
zasvěceně ale přitom roztomile vtipně přitažlivý říz zápasu a o výsledné skóre 6 ku 5 v prospěch 
Amfory se postaral hatrickem fotbalově výtečný Michal Jiráň. Hlavnímu zápasu předcházela 
simultánní dvě utkání fotbalových nadějí – žáčků přípravky SK Chocerad a Pro-domy a v rámci 
zábavy nechyběla ani soutěž v hraní si s fotbalovým míčem pro přítomné děti, ve kterém dominoval 
mistr světa v žonglování s míčem Jan Weber. Celý průběh skvěle, pohotově a vtipně moderoval „šéf 
Amfory“ ostřílený Petr Salava, když na některé fotbalové okamžiky propůjčil mikrofon na trávníku 
střídajícímu komentátorovi Václavu Tittelbachovi a dokonce se k mikrofonu dostavil legendární 
komentátor Karol Polák v podání též hrajícího známého imitátora Vladimíra Hrona. O autogramy 
hvězd nebyla nouze, všichni slavní protagonisté je všem, kdo o ně požádali, ochotně s úsměvem 
rozdávali. Nešetřili ani slůvky v mnoha rozhovorech, čímž potěšili obzvláště přítomné fanoušky 
fotbalu. V předprodeji prodaných 300 vstupenek nestačilo, a přestože druhých 300 ohlášených míst 
ze strany VIP se zřejmě nekonalo, můžeme konstatovat, že stadion naplnilo postupně odhadem 
celkem na 500 až 600 lidí. O pohoštění ve formě občerstvení se postaral SK, a kdo měl štěstí anebo 
si zajistil VIP vstupenku či někoho zvláštní přízeň, mohl využít přítomný catering včetně vedlejší 
společenské zábavy. K potěšení dětí, ale i některých dospělých, měly místo v areálu stadionu i 
některé atrakce, které doplnily celý program k volné zábavě. 
 
Mimořádně zdařilá akce, ve které nechybělo slosování vstupenek a ceny z něho, voucher v ceně 
vstupenky k pohoštění a slevenka k nákupu ve stavebninách Pro-Doma byl jen další dar přítomným. 
Za výtečné zvládnutí hladkého průběhu akce stojí jistě za velké poděkování všem, kteří se o akci 
postarali a zvláště hostitelům, tj. SK Chocerady a nezbývá než si přát, aby z malých fotbalových 
nadějí vzešli do budoucna hráči SK a podobné akce na choceradském stadiónu opakovat. 
O závěrečné slovo k akci jsme požádali předsedu SK Chocerady Milana Kocábka, jemuž za 
všechny členy i nečleny, kteří se v přípravách na tuto akci spolupodíleli lze též jen poděkovat.    
Musím uznat, že nás tato akce stála mnoho sil a děkuji všem, kteří se na ní podíleli, vždyť pro 
mnohé se stal areál hřiště toto léto doslova přechodným domovem. 
 
Zejména příprava akce a rozsah provedených prací, které se povedlo zrealizovat nemá v poslední 



době obdoby. Těší mě reakce lidí, kteří jsou právem hrdí, jaký krásný sportovní stánek Chocerady 
mají, ale zejména je to velký přínos pro naše členy, diváky a hráče do dalších let, s lepší kvalitou 
sportovního zázemí přijdou i sportovní úspěchy. 
 
Nemohlo se samozřejmě stihnout vše, do budoucna nás čeká předělání oplocení, dodělávky úpravy 
povrchů na tribunách, umělé zavlažování… 
Do konce roku budeme realizovat nové přípojky vody a elektřiny s instalací nových světel na 
plochu hřiště a parkoviště. 
Ještě bych se chtěl vrátit k samotné akci 10. Září, překvapilo mě, v jaké pohodě vše proběhlo, ač to 
ráno nevypadalo, tak vyšlo i počasí. Diváci nadšeně fandili a byla to taková pěkná sportovní neděle. 


