
Vítězem prezidentských
voleb ve Čkyni se stejně
jako v celé republice stal
Miloš Zeman. Získal téměř
59 procent hlasů, ostatní
voliče oslovil jeho soupeř
Karel Schwarzenberg. Volit
přišlo celkem 806 lidí 
a volební účast překonala
63 procent.

V prvním kole zvítězil
rovněž  Miloš Zeman,  dru-
hé největší množství hlasů
získal Karel Schwarzenberg
a třetí skončil Jiří Dienst-
bier. Volební účast překona-
la 65 procent. 

Volební komise vyjížděla
během voleb i do ^ir-
my Seaquist Closures Löff-
ler. Zdejší zaměstnanci,
kteří pracují na směny,
neměli šanci odvolit stan-
dardní cestou. Do přenos-
ných uren volili i někteří
obyvatelé domu s pečova-
telskou službou, pro které
by byla návštěva obecního
úřadu, kde se ve Čkyni vo-
lilo, fyzicky velice náročná. 

První kolo prezidentských
voleb ve Čkyni doprovodila
celá řada zajímavostí. Pro
čtenáře Aktualit je zapsali
členové volební komise. 

Jako první dorazil Petr
Jedlička z Předenic. Na
hodinkách bylo v tu dobu
13:51, proto si musel ještě
pár minut počkat. 

Zdeněk Bárta ze Čkyně
dorazil tradičně se svým

psím miláčkem Benem,
který mu pomáhal vhodit
obálku do urny. 

Jiří Kozel mladší přišel
volit v pátek 11. ledna,
přesně v den svých 18.
narozenin. Volby si nene-
chalo ujít několik čerstvě
osmnáctiletých uvědomě-
lých voličů – těch, kteří se
narodili v roce 1994.

Volební okrsek Spůle měl
již v pátek stoprocentní
účast.

I když byly v den voleb
silné mrazy, Patrik Krull 
z Předenic nepovolil 
a přišel tradičně v kra-
ťasech. 

Dva voliči měli prošlou
platnost občanského prů-
kazu, proto museli odvolit
později a prokazovali se
cestovním pasem. 

Vůbec poprvé ve Čkyni se
rozhodl volit Petr Tan-
cibudek, jeho favorit však
do druhého kola bohužel
nepostoupil.

V sobotu přišli jako první
volit Jaroslav a Šárka Šve-
covi. Jako vůbec poslední
dorazil Lubomír Trenk
mladší, který přišel pět
minut před uzavřením
volebních místností.

(pp)
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ve Čkyni



Více než třicet let se 
Jindra Bromová ze Záhoří�
čka u Čkyně snažila o obnovu
čkyňské synagogy. Letos se jí
to konečně podaří. Syna�
goga se slavnostně otevře
pro všechny návštěvníky.

Kdy budeme moci synago�
gu  navštívit?

Plánujeme předběžně září
2013, ovšem zda se to sti-
hne, nezáleží jen  na nás, ale
na architektech, výtvarní-
cích a dodavatelích. Teď
nás čeká hodně práce
s přípravou podkladů pro
architekty, gra^iky a všeho
kolem. V úterý 15. 1. pro-
běhla schůzka sekretáře 
a starosty se všemi zúčast-
něnými – pí Hejmová – gra-
^ik, p. Řehoř a Šimek – H3T,
pí Klečková a p. Miler – See
max, trvala čtyři hodiny.
Otevřeme slavnostním kon-
certem, zasvěcením syna-
gogy a pohoštěním všech,
kdo nám celá ta léta pomá-
hali. Přijedou až z Ameriky.
A samozřejmě především
našich spolupartnerů pro-
jektu z Bavorské strany, bez
nichž by opravy probíhaly
ještě kolik let.

Co všechno synagoga na�
bídne?

Hlavním mozkem se stane
infocentrum s multimediál-
ním vybavením, kde se
návštěvník dozví vše o dění
v příhraničních oblastech
Prácheňska, Prachaticka 
a Bavorska. Kulturní akce
samozřejmě, ale i ochrana
přírody, krajiny, vše zají-
mavé tady bude k nalezení.
K tomu studovna, knihovna
a promítací sál. V hlavním
sále pak multifunkční pros-
tor pro koncerty, divadelní
představení, výrazový ta-
nec, přednášky a samozřej-

mě muzeum židovské kul-
tury jižních Čech. A funkční
modlitebna, kde je ale pros-
tor pro intimní výstavy,
čtení, poezii, koncert, může
sloužit i jako zkušebna. V
galerii pak  budou výstavy
význačných výtvarníků.

Bude otevřena každý den?

V sezóně počítáme, že
bude přítomen správce –
stálý zaměstnanec, který
bude muset být fundovaně
vybaven nejen jazykově, ale
i hudebním, výtvarným a
vůbec kulturním cítěním, 
a jeho prací kromě průvod-
cování bude i fundraising.
Takže na zavolání a objed-
návku bude k dispozici kdy-
koli, jinak budou otvírací
hodiny. Přes víkendy se pak
bude většinou něco dít.
V zimě ovšem jen zcela
výjimečně.

Bude se tato nabídka v bu�
doucnu ještě měnit?

To ukáže provoz a zájem
návštěvníků, nakonec je to
majetek obce, bude záležet
především na občanech,
jaké kulturní prostředí si
zde najdou a vytvoří.

Jak dlouho jste se opravou
synagogy zabývala?

Od roku 1991. Neustále
jsem sháněla peníze, tzn.
připravovat podklady pro
žádosti o granty, o kolik lze
požádat, co za to lze udělat,
rozklad projektu, rozpočet
a rozbor rozpočtu, stohy
papírů a kolikrát marně. 
Moc mi přitom pomáhal
Ing. Petr Ráb z Tektonu
Volyně. Bez něj bych
nezískala přístup do pro-
jektu Ministerstva kultury
Záchrana architektonické-
ho dědictví, museli jsme
udělat audit a všechno mít 

perfektní a díky tomu jsme
pak byli připraveni a stihli
v posledních chvílích roku
2011 nastoupit do evrop-
ského projektu Česko-ba-
vorské spolupráce. Kolik
jen rozpočtů jsme udělali
marně a proseděli nad nimi
celé hodiny, pěkně po pra-
covní době. Já pořád učím,
věčně nemám čas, on si ho
vždycky udělal. Také měl
z výsledného díla stejně
velkou radost jako já. I když
on nemohl synagogu do-
končit. Máme  v ní kus srdce. 
Také nesmím zapomenout

na náš obecní úřad, v čele
se starostou. Jak už jsem
zmínila, věčně nemám čas,
občas to bylo velmi náro-
čné, ale vždy jsme našli ce-
stu. Patří jim velký dík. 

A pan profesor Jan
Podlešák. Ten věnoval svůj
život pro změnu hřbitovu,
i pro něj je to završení cesty. 
Mně se především nes-

mírně ulevilo. Chodila jsem 
pravidelně na kontrolní 
dny, věděla jsem po těch
letech, co chci a co ne, a šla
za tím, ale jinak se o tento
projekt stará Regionální
rozvojová agentura a Ing.
Vladimír Silovský. A stará
se skvěle. Já se mohu teď
konečně věnovat sobě 
a dodělat si univerzitu. Ta
zátěž byla občas nad mé
síly, ale nikdy jsem nepře-
stala věřit tomu, co dělám.
Když jsem se před skoro
třiceti lety přistěhovala
z Prahy, byla jsem skutečně
zděšená. Nic se tu nedělo,
tedy z mého pohledu. Byla
jsem z Prahy zvyklá na kon-
certy, kina, divadla, výstavy.
Tady jsem přijela na kole do
kina a nehrálo se, protože
jsem byla jediná.

No a pak jsem objevila
synagogu. Znamená pro mě
kus života za mnou a celý
přede mnou.                   (pp)
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Synagoga je kus života za mnou 
a celý přede mnou

Tříkrálová sbírka 2013
Pod záštitou Charity ČR koledovali letos ve Čkyni Eliška
Kubálková,  Míša Kadeřávková a Kuba Zahradník. Příspě-
vky budou použity na vybavení terapeutické místnosti
pro klienty Domova klidného stáří Pravětín a na pokrytí
provozních nákladů terénní pečovatelské služby.     (red)                              



Ve čtvrtek 6. prosince
2012 proběhla odpoledne
ve škole akce, kterou osmá-
ci a deváťáci již několik let
nazývají krátce a výstižně
Kravaťák. Příjemná spole-
čenská událost probíhá
v tělocvičně ve znamení
volby Top dívky a Fešáka
VIII. a IX. třídy za rok 2012.

Atmosféra soutěže byla
opět báječná a uvolněná.
Vyjímaly se  krásné účesy
dívek, stejně jako dívčí 
i pánské róby. Prostě tělo-
cvična vřela soutěžní nála-
dou a byla plná elegance,
šarmu a noblesního vy-
stupování. Odpoledne za-
čalo lehkou promenádou.
Soutěžící nasávali atmo-
sféru a zbavovali se zby-

tečné trémy. Potom porotu
a všechny přítomné nad-
chly obě taneční chore-
ogra^ie a pak to začalo již
býti „husté“, neboť se roz-
jely očekávané promenády
jednotlivců. Všem to nára-
mně slušelo, porota byla
nadšena a spravedlivě při-
dělovala všem kladné body.
Diváci hlasitě tleskali dív-
kám i chlapcům na soutěž-
ním molu. Po tomto pro-
gramovém vrcholu násle-
dovala diskotéka pro nej-
mladší a mezitím porotci
sčítali body.  V tradiční vlo-
žené soutěži se volily dva
nejsympatičtější páry od-
poledne. V osmé třídě poro-
ta vybrala Adélu Fabiáno-
vou s Vladimírem Zemanem. 

V devítce zaujali Kristýna
Kaincová s Mirkem Klímou.

V hlavní soutěži jed-
notlivců získali tituly Top
dívky a Fešáka roku v osmi-
čce Kateřina Koutová 
a Daniel Maršák. Vítězi
v devítce  se stali Kristýna
Kaincová a Štefan Friedl.
Ocenění pak přebrali
z rukou třídních diplomy 
a vzácné šerpy vítězů,
nastalo focení a oslavy.

Blahopřejeme všem
vítězům. Připomínám, že
pro nás se stali vítězi
všichni přítomní účastníci
odpoledne. Poděkování 
patří i kolegům za aktivní
spolupráci a pomoc při
Kravaťáku 2012. Bylo to
opravdu prima odpoledne. 

Ať žije Kravaťák 2013!     

Mgr. Jan Děd
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KRAVAŤÁK 2012
je minulostí

Adéla Fabiánová a Vladimír Zeman - Top pár 8. třídy

Kateřina Koutová a Daniel Maršák 
- Top dívka a Fešák 8. třídy

Kristýna Kaincová a Štefan Friedl 
- Top dívka a Fešák 9. třídy

Kristýna Kaincová a Miroslav Klíma - Top pár 9. třídy

Poplatky 2013

– za odvoz komunálního odpadu 600,– Kč, v případě
částečného osvobození dle obec. záv. vyhlášky 450,– Kč.
– za 1 psa 170,– Kč, v obytných domech 450,– Kč za 1 psa.
– cena vodného 20,60 Kč za 1 m3, cenu stočného 18,50
Kč za 1 m3, poplatek za odběr vody 2,– Kč za 1 m3, který
se připočítává k ceně vodného; souhrnná cena za V+S,
která bude spotřebovaná v roce 2013, je 41,10 Kč.  

(OÚ)



Ve středu 20. listopadu
proběhlo v Prachaticích ve
spolupráci s městem Vim-
perk vyhlášení ankety Ta-
lent okresu Prachatice
2012, kde byli oceněni také
žáci naší školy.

V humanitní oblasti byli
nominováni Štefan Friedl
z 9. třídy a Adam Jelínek 
z 8. třídy. Ocenění Talent
okresu PT v humanitní
oblasti získal ve velké kon-
kurenci Štefan Friedl,
který obsadil 2. místo 
v krajském kole olympiády
Konverzace v německém
jazyce.

V další oblasti, a to příro-
dovědné, byli nominování
Alois Medek a Adam Jelínek
z 8. třídy, Dušan Štrobl a Vá-
clav Filip z 9. třídy. Všichni
zúčastnění získali pamětní
nominační list, ale v této
kategorii nikdo z naší školy
ocenění Talent okresu
Prachatice  nezískal.

Jiří Mánek (14 let) ze
Záhoříčka u Čkyně si včera
slavnostně převzal cenu
Zlatý oříšek pro nej-
šikovnější děti roku 2012.
Loni vyhrál v Itálii neo^i-
ciální mistrovství světa. Má
za sebou tři vítězství na 

Poslední, nejúspěšnější
kategorií, kde byli nomi-
nováni naši žáci, byla kate-
gorie umělecká. Tuto kate-
gorii reprezentovali: nej-
mladší účastnice Klára
Fričová z 5. třídy, Martin
Preněk ze 7. třídy a z 8.
třídy Adam Jelínek a Te-
rezka  Kalousová. Titul 
Talent okresu Prachatice
2012 si odnesla dívčí část
nominace, a to Klára Fri�
čová za její úspěchy ve
zpěvu a Tereza Kalousová,
která získala národní cenu
ve výtvarné soutěži.

Všem nominovaným 
i oceněným děkujeme 
a gratulujeme a těšíme 
se na další takto úspěšný
ročník ankety Talent
okresu Prachatice.

Tereza Kalousová, 
8. ročník

dětské olympiádě, je pěti-
násobný mistr České re-
publiky. Vítězí ve všech
závodech, do kterých se
přihlásí. Na lyžích jezdí už
11 let. Jeho snem je
reprezentovat Českou re-
publiku na olympiádě.

(pp)

Ve středu 28. 11. 2012
jsme s naším školním ^lor-
balovým týmem v čele
s panem učitelem Bůžkem
jeli do Vimperka na okresní
kolo ^lorbalového turnaje.
Před týdnem jsme si totiž
zajistili postup z okrsko-
vého turnaje, který se
uskutečnil rovněž ve Vim-
perku. Tam jsme překvapili
nejen svojí hrou, ale i pos-
tupem z prvního místa.
S námi postoupili ještě žáci
Základní školy Zdíkov.

V okresním kole jsme byly
čtyři týmy – my, ZŠ Zdíkov,
ZŠ Národní a ZŠ Zlatá
stezka (obě Prachatice).
Hrací systém spočíval
v tom, že se všechny týmy
utkaly dvakrát. V prvním
kole se nám dařilo. Nejdříve
jsme pokořili Zdíkov 3:0 
a favority turnaje ZŠ
Národní taktéž 3:0. Poté
jsme jen remizovali se Zla-
tou stezkou 2:2. Po prvním  
kole jsme dokonce byli na 

1. místě. Ve druhém kole
jsme už tak dominantní
nebyli. Se Zdíkovem jsme
ještě vyhráli 2:0, ale velice
smolný zápas se Zlatou
stezkou skončil 1:4. Herně
jsme byli, myslím, lepší, ale 
ve výsledku se to bohužel
neprojevilo.

Poslední zápas jsme hráli
o postup do krajského kola
s žáky ZŠ Národní, protože
dál postupoval jen vítěz.
Zápas jsme začali velice
slibně, gólem hned v úvodu
zápasu. Vedení 1:0 jsme
však dlouho neudrželi.
Prachatické škole se začalo
mimořádně dařit a vývoj
utkání obrátila ve svůj
prospěch góly na 2:1. S tím
už jsme nedokázali nic
udělat, a tak jsme byli 
na druhém, nepostupovém
místě. Turnaj ovládli žáci ZŠ
Národní. Musím ještě
dodat, že po celý turnaj náš
tým podržel skvělými výko-
ny brankář Petr Tůma.

Josef Fiedler, 9. ročník
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Talent okresu Prachatice 2012

Patří mezi nejšikovnější děti 
v republice

Florbalový turnaj 8. a 9. tříd

Vítání občánků 13. 10. 2012, na fotogra^ii zleva – manželé
Kutovi s dcerou Helenou, Lucie Růžičková a Ondřej Šmíd
sesynem Ondřejem, Alena Churaňová a Vlastimil Růžička
se synem Vlastimilem, nanželé Vondrovi s dcerou Elenou,
manželé Lukelovi se synem Jiřím, manželé Hanzalovi 
se synem Vojtěchem.

Foto: D. Havlík



Moudrý Mikuláš, nebeský
anděl a spravedliví čerti –
tato sehraná parta pro-
letěla 5. prosince Čkyní.
Navštívili tu rodiny s ma-
lými dětmi, kde nadělovali
dárky výměnou za bás-
ničky a písničky, které si
vyslechli z úst leckdy
vylekaných dětí. Ty se
nezvyklých návštěvníků
bály, ale připravené verše
ze sebe většinou vymáčkly.
Tatínkové i maminky byli
připravení a vzácné návštěv-
níky bohatě hostili a od-

měňovali tak, jak se sluší.
Tekuté odměny od tatínků

uvítali obzvláště čerti, kteří
byli někde vykázáni za
dvěře, aby děti nevyděsili
až příliš. 

Všechny děti slíbily, že se
polepší. Nebudou odmlou-
vat, okusovat si nehty,
budou chodit včas spát
nebo se učit anglická
slovíčka. Příští rok si
Mikuláš, anděl i čerti přije-
dou zkontrolovat, zda děti
své sliby dodržely. 

(pp)  
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Ohlédnutí za předvánočním
časem ve Čkyni

Mikuláš ve školce – Letos k nám přišel nejvyšší  Mikuláš,
nejhodnější čert a nejmilejší anděl. Přesto se hodně
plakalo. Kosácké trojici děkujeme.                                     (vp)

Vánoční besídka ve školce – Po vánoční besídce byli
rodiče pozváni na malé posezení. Popíjel se čaj, pojídalo
se cukroví a kdo chtěl, mohl si společně s dětmi vyrobit
vánoční svícen.                                                                     (vp)

Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 10.12.2012

schválilo:
– OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů 
– OZV č. 3/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem 
– OZV č. 2/2012 o místních poplatcích 
– cenu vodného 20,60 Kč za 1 m3, cenu stočného 18,50 Kč za 1 m3,
poplatek za odběr vody 2,– Kč za 1 m3, který se připočítává k ceně vod-
ného; souhrnná cena za V+S je 41,10 Kč 
– rozpočtové změny č. 5,6/2012
– rozpočtový výhled na rok 2013 až 2017
– smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu pro E.ON Distribuce a.s. – s názvem „kabel NN, Macháček“ na
pozemku č. parc. 1174/1 v k.ú. Horosedly u Čkyně 
– prodej částí pozemků pro pana Petra Mánka, Záhoříčko 5 č. parc.
561/2 o výměře cca 3 m2 a části pozemku č. parc. 237/7 o výměře cca
70 m2 v k.ú. Předenice u Čkyně 
– záměr na prodej části pozemku pro pana Jaroslava Frimmla, Dolany
10 č. parc. 1093/8 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Dolany
– rozšíření pracovního úvazku z 6 hodin na 8 hodin pro pracovnici kni-
hovny

přidělilo:
– byt v č.p. 163 v pořadí: Alena Staňková, Horosedly 26; Lucie Nárov-
cová, Onšovice 33; Karolína Kolářová, Onšovice 8
– pronájem hospody Na hřišti v pořadí: Libor Schoř, Praha, Luboš
Šrámek, Malenice

vzalo na vědomí:
– informaci pana Jaromíra Kaince, že má své ^iremní odpadové
hospodářství zpracované 
– informaci pana Jaromíra Kaince, že by měl pan Jaroslav Koška zajistit
úklid cesty u lomu
– informaci starosty o dokončených akcích: oprava mostu v Onšovicích,
dokončení stavební části v synagoze a 1. etapy dešťové kanalizace ve
Spůli
– informaci starosty, že v měsíci listopadu byla doručena žádost od
ÚOHS na kontrolu 6 výběrových řízení; tyto materiály byly předány na
centrálu v Brně

I letos rozdal Mikuláš ve Čkyni spoustu dárků    Foto: PP



Když řeknete ve Čkyni slovo
karate, každého hned na�
padnou dvě jména – Bruce
Lee – největší legenda tohoto
sportu, který karate pro�
slavil po celém světě,
a Jirka Novotný, který 
s pauzou karate ve Čkyni
vyučuje od začátku deva�
desátých let až dodnes. 
„V současnosti máme zá�
kladní kádr a tělocvična je
plná nadšenců. Občas přibý�
vají další. Je obdivuhodné, že
si mladí v době hlavně vir�
tuálních lákadel cestu do
´dojo´ vůbec najdou,“ uvádí 
v rozhovoru pro Aktuality
Jiří Novotný.

Jirko, kdy jsi začal chodit
na karate a jaký jsi měl
důvod?

Začal jsem v roce 1987 
v Prachaticích, kam jsme
jezdili s mým kamarádem
Dušanem Říhou. Tam jsme
se spolu s ostatními
nadšenci začali seznamovat
s tímto báječným sportem. 
Jedním z impulsů k mému
rozhodnutí věnovat se to-
muto sportu byla docela
těžká vojna se spoustou
násilí. Tam vznikl ten nápad
začít později v nějakém
oddíle cvičit jeden z bo-
jových sportů, abych se
dovedl ubránit třeba i pře-
sile. Nejbližší z oddílů byl
právě v Prachaticích, takže
volba byla jasná.

Ovlivnily tě karate 5ilmy
na videokazetách, na kte�
ré se na přelomu 80. a 90.
let díval téměř každý?

Samozřejmě, jako každého
mladého kluka. Navíc video
bylo tehdy fenoménem. 
Ve ^ilmech exceloval Bruce
Lee, který vytvořil své bo-
jové umění a dosáhl ne-
skutečné dokonalosti díky 

intenzivnímu tréninku, což
předváděl i na ^ilmovém
plátně. Ale většina ostat-
ních "akčních" ^ilmů nemě-
la a nemá s realitou moc
společného.

Co Čkyně a karate? Poprvé
jsi ho ve Čkyni učil na za�
čátku 90. let.

Mělo to určitý vývoj.
Tehdy jsme se z Prachatic
přesunuli do Vimperka, kde
jsme iniciovali založení
oddílu. Pak jsem chtěl
využít tělocvičnu ve Čkyni 
a seznámit s tímto sportem
i žáky místní ZŠ. Byl velký
zájem od vedení školy i sa-
motných rodičů dětí. Tehdy
jsi vlastně chodil i ty s brá-
chou a oběma bratránky.
Pamatuji se, že jsem se vás
ptal, jestli od Pechoušků
nepřijde i babička, ale to
jen na okraj. Skončil jsem
tehdy se cvičením, protože
jsem jezdil pracovat 600
km daleko od domova. Po
několikaleté pauze se mi-
nulost opět opakovala. Ten-
tokrát už jsme pouze
navázali a využili "čkyňský
potenciál" a s pochopením
vedení školy cvičení opět
oživili. Poslední dobou
převzali trenérské žezlo
Libor a Radek Vejtasovi,
kteří tomuto sportu věnují
spoustu svého času.

Jaký je zájem o kroužek
karate ve Čkyni? Kolik
máte členů? Jak se mohou
noví členové přihlásit?

První dva roky jsme dělali
nábor nových členů. V
současnosti máme základní
kádr, ke kterému každý rok
někdo přibude, takže
tělocvična je plná nad-
šenců. Dneska je vlastně
obdivuhodné, že si mladí
cestu do "dojo" (rozuměj

tělocvična) najdou, když si
uvědomíme, kolik lákadel
na ně číhá, hlavně těch vir-
tuálních.
Se cvičením je optimální

začít tak v 8 letech,  horní
hranice věku vlastně není
omezena. Záleží na tom, jak
se kdo cítí. V současnosti
máme ve čkyňském oddílu
30 členů. Z toho polovinu
tvoří děti. Cvičíme ve
středu od 18 do 19 hodin 
a v pátek od 17.30 do 19
hodin. Zájemci mohou přijít
vždy ve středu do tělo-
cvičny, kde dostanou infor-
mace.

V čem je karate dobré pro
zdraví člověka? Co u mla�
dých lidí rozvíjí?

Tělesná cvičení při tomto
sportu mají jednoznačně
vliv na zdravotní stav,
funkčnost a zdatnost orga-

nismu, vytrvalost a pohyb-
livost.

U dnešních dětí je z mého
pohledu skoro nejdůleži-
tější ta skutečnost, že se při
trénincích musí podřídit
nějakému režimu, disci-
plíně. Mimo jiné se zlepšuje
také motorika, zesílí ocha-
blé svalstvo. Mně dává
tento sport, kromě sporto-
vního vyžití, hlavně pocit
sounáležitosti s ostatními.
Člověk se musí soustředit,
a tak vypustí z hlavy
starosti běžného života.

Musel jsi karate někdy
použít k osobní sebeo�
braně?

Osobně jsem to nepotře-
boval. O tomto sportu
panují dost zkreslené před-
stavy. Třeba, že je agresivní,
útočný či podobné nesmysly.
Hlavně je to sport obranný. 

(pp)
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Ke karate ho přivedla 
vojna plná násilí



Opět  uběhl jeden rok 
a náš malý oddíl  bilancuje
svoji činnost.   Naše aktivity
měly v uplynulém roce dva
vrcholy.  Hlavní společen-
skou událostí  roku 2012
byla červnová oslava 150.
výročí založení Sokola,
kterou inicioval především
náš nový člen pan Jiří Čer-
vený, který  v současné
době přebývá  větší část
roku v Horosedlech a
zúčastňuje se pravidelně
všech akcí našeho  oddílu.
Otcové zakladatelelé by
z něho měli určitě radost,
neboť šíří jejich myšlenky 
i v dnešní hektické době 
a s úctou schraňuje his-
torické relikvie. Do hospo-
dy v Budilově, kde se  vzpo-
mínkový akt konal, přinesl
a použil ke slavnostní vý-
zdobě  fotogra^ie svých
předků v sokolských úbo-
rech a také starou vlajku
Sokola Lochovice  a vlajku
českých Sokolů z ameri-
ckého Baltimoru.  Svou pří-
tomností  ozdobila naše
slavnostní zasedání paní 
V. Komínová, která poskytla
k výzdobě historickou vlaj-
ku čkyňských Sokolů.  Důs-
tojnou atmosféru završil
pan F. Bárta ml., který na
úvod zahrál  na housle
hymnu a posléze přidal
i několik písní.

Naši členové se v průběhu
jara a léta věnovali jak stol-
nímu tenisu, tak také
„velkému“ tenisu. Vzhle-
dem k tomu, že všichni
hráči našeho oddílu jsou
v obou těchto odvětvích
samouci a většina je také
v pokročilém věku, není
vždy sportovní úroveň nej-
vyšší.  Pro nás je největší
odměnou již sám pohyb 
a setkávání s kamarády.
V průběhu podzimu za-

hnalo počasí všechny do
tělocvičny, kde jsme se
věnovali soupeření s nej-
menším míčkem.

Sportovním vrcholem 
uplynulého roku  byl již
tradiční vánoční turnaj ve
stolním tenisu, který se
uskutečnil jako v před-
chozích letech 27.  prosin-
ce. Tohoto ročníku se
zúčastnilo celkem 19 hráčů
a také jedna hráčka, která
úspěšně bojovala ve sku-
pině amatérů. V této sku-
pině se na nejvyšších
místech umístili vesměs
borci  důchodového věku.
Třetí příčku obsadil výše
zmíněný Jiří Červený, který
kromě pomyslné bronzové
medaile získal také cenu
pro nejstaršího hráče (70).
Druhou příčku získal  Pavel
Čapek, jenž udolával své
soupeře vybroušenou obra-
nnou technikou.  První mí-
sto obsadil zaslouženě
Václav Sváta, který nenašel
ani v jednom z deseti zá-
pasů přemožitele.

Mezi profesionály si
pomyslný bronz vybojoval
Jirka Liška, stříbrnou
příčku obsadil  se stejným
počtem bodů  nestárnoucí
Milan Kavlík. Absolutním
vítězem se stal  jediný zás-
tupce mladší generace
Hynek Jiřička, který v celém
dlouhém turnaji nepoznal
hořkost porážky. Velkým
pozitivem  celé akce je také
to, že i  v nejvypjatějších
situacích si všichni borci
zachovali sportovního du-
cha a nebyla udělena ani
jedna pokuta za nespor-
tovní chování.

V rámci předvánočního
sportování byly připraveny
také tři turnaje pro žáky,
kterých se zúčastnilo cel-
kem  21 mladých hráčů.

Dovolte mi, abych touto
cestou poděkoval TJ Sokol
Čkyně a Obecnímu úřadu 

Sehraná dvojice čkyňských
otužilců – Ondřej Šmíd 
a Pavel Pechoušek, oslavila
Nový rok koupelí ve
Volyňce ve Vrbí. Do stu-
dených vln se ponořili
okolo druhé hodiny odpo-
lední, kdy teplota vzduchu
byla kolem třech stupňů.
Oba milovníci chladu,
sněhu a zimy si koupání
moc užili a po chladivé kou-
peli si na břehu pochutnali
na čaji s rumem.           (red)

Od prvního ledna má
hospoda Na hřišti nového
provozovatele. Zbyňka Stej-
skala vystřídal Libor Schoř,
který se do povědomí všech
čkyňských milovníků re-
stauračních zařízení v mi-
nulosti zapsal jako nájemce
hotelu Iren, který stojí na
čkyňském náměstí.       (pp)

ve Čkyni za materiální pod-
poru těchto sportovních
akcí.  

J. Moulík
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Oddíl stolního tenisu 
TJ Sokol – 2012

Nový rok přivítali koupelí 
ve Volyňce

Hospoda Na hřišti 
má nového výčepního

HOTEL IRENHOTEL IREN
Čkyně   

Svatby, oslavy narozenin, 
výročí a jubilea. 

To jsou události, pro jejichž úspěšný průběh 
potřebujete chutné občerstvení.   

Netrapte se tím, jak všechno zvládnout. 
Navštivte nás! 

Podle Vašeho požadavku s Vámi sestavíme nezávazně
slavnostní menu, včetně kalkulace služeb, 

až pro 60 osob. Zajistíme i ubytování.

Obědy – česká kuchyně
Večeře – pátek a sobota, jinak na objednávku

Tel.: 388 320 720, 603 911 918, 775 229 898



Sportovní ples, první
událost plesové sezóny,
navštívilo téměř 250 lidí.
Tradiční veselici organizo-
vali čkyňští fotbalisté, kteří
pro návštěvníky připravili
bohatou tombolu. Všechny 

Dne 19. ledna 2013 se
konal v KD ve Čkyni
Hasičský bál, který opět
patřil mezi jeden z nej-
lepších. Potěšila nás hojná
účast tanečníků. 

SDH Čkyně dále pořádá
dne 9. února maškarní
průvod obcí, na který 

Na druhého března chystá
Kulturní a okrašlovací spo�
lek Čkyně další divadelní
premiéru – v pořadí již pá�
tou. Herci znovu vybrali
komedii a jmenuje se Na
správné adrese. „Je to kvali�
tní komedie. Diváci se určitě
budou skvěle bavit. Hra,
kterou na březen chystáme,
je vtipná, praštěná, ujetá a
má spád,“ uvádí v rozhovoru
pro Aktuality nový člen
souboru Jan Žižka,  který
ztvárnil úlohu Spartaka.

vstupenky byly sloso-
vatelné a po půlnoci loso-
vali organizátoři deset
hlavních cen. Hlavní cenu –
televizi -  vyhrála Andrea
Sojková.                         

(pp)

srdečně zveme všechny
občany a dále také masky
do průvodu.  Téhož dne od
19 hodin je naplánována
maškarní zábava v míst-
ním KD, na které nás bude
provázet skupina Šísl Band.
Na tuto akci jste srdečně
zváni!

Josef Kainc ml. 

Honzo, ty jsi Volyňák. Jak
ses ocitl na čkyňském je�
višti?

Úplně náhodou. Šárka, ka-
marádka z práce, se mě jed-
nou zeptala: ,,Honzo, někdo
nám vypadl, nevzal bys to?"
Stejná otázka jako před  pár
lety, když mě oslovil režisér
volyňského souboru. Tehdy
jsem odpověděl, že nepři-
chází v úvahu. Tentokrát to
bylo: ,,Ale jo, rád." A to jsem
vůbec nevěděl, co to je za
hru a co v ní mám hrát.

Ve hře Na správné adre�
se máš roli Spartaka. Jaká
je to postava?

Spartakus je trochu nar-
cis, trochu jednoduchej, má
rád peníze a přišel na inze-
rát, aby si něco přivydělal.
Jenže netuší, že... víc už ne-
prozradím, abych nepřipra-
vil diváky o překvapení.
Hra je to vtipná, praštěná,
ujetá, bláznivá a má spád.

Máš zkušenosti z ochot�
nických souborů z Volyně,
jak se ti hraje ve Čkyni? 
Co režisérka, není přísná?

Nóó, zkušenosti, to bych
tak ani nenazval. Hrál jsem
jen v jedné komedii s vo-
lyňským souborem před
pár lety, kde jsem hrál 
faráře Josefa v Monsiuer
Amédée, takže jsem tak
trochu pořád začátečník. 
Ve Čkyni se mi hraje, re-
spektive zatím jen zkouší,

moc dobře. Jezdím sem rád.
Je tu parta lidí a je mi s nimi
dobře. Je na nich poznat, že
dělají divadlo pro radost,
pro zábavu. Tak to má být.
Při zkouškách se pěkně vy-
blbneme. Brzy jsem poznal,
že přijmout jejich nabídku
bylo správné rozhodnutí.
No a Hanička jako reži-
sérka? Je moc fajn, občas
nás trochu vede (to se mu-
sí), ale každému dává pro-
stor pro vlastní vyjádření. 
A má v sobě energii, kterou
dokáže předávat ostatním.
A přísná? No to vůbec!
(Hančo, jestli to čteš, tak já
fakt nešplhám.)

Premiéra se chystá na 
2. března. Býváš před
premiérou nervózní?

Kdo by nebyl? Záleží mi
jako všem na tom, aby to
klaplo a diváci se bavili.

(pp)
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Na první ples letošní sezóny
přišlo 250 lidí

Hasiči ze Čkyně mají za sebou
Hasičský bál 

a těší se na masopust

Záleží mi na tom, 
aby se diváci bavili JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA

Tentokrát se těšíme na všechny mořské vlky,
kapitány, rybáře, Pepky námořníky, plavčíky 

a piráty s jejich družkami. 

Kdy: 16. 3. 2013
Kde: KD Čkyně

Palubní lístek: 70,– Kč

Kapela na palubě: MP3 APOLLO

BOHATÁ TOMBOLA
CENA PRO NEJSTYLOVĚJŠÍ PÁR PLESU



V předvánočním čase 
dne 17. 12. 2012 se v po-
silovně ve Lčovicích usku-
tečnila soutěž v silovém
pětiboji. Bojovalo se v těch-
to disciplínách: shyby na
hrazdě, benchpress a dřepy
s 2/3 tělesné hmotnosti,
kliky na empairu a bi-
cepsové zdvihy s 1/3 tě-
lesné hmotnosti. 

Soutěže se zúčastnilo
celkem 5 mužů, kteří si
takto chtěli poměřit své síly.
Po prezentaci a zvážení za-
čalo vzájemné poměřování
sil. V průběhu silového pěti-
boje bylo zřejmé, že každý
je jinak zdatný v jedno-
tlivých disciplínách. Vši-
chni tak chtěli svým
snažením získat co největší
bodový zisk a formovat

konečné pořadí ve svůj
prospěch.  

Celkově se celá akce vy-
dařila, po ce-
lou dobu zde
vládla přátel-
ská atmo-
sféra se vzá-
jemným po-
vzbuzováním. 

Ze strany
p o ř a d a t e l ů
bylo vytvo-
řeno příje-
mné zázemí
s veškerým
k o m f o r t e m
pro závodní-
ky. 

O vyhod-
n ocen í  vý-
s l edků  se
postaral Ri-

chard Maršák a předání cen
se ujala barmanka Irena.
Soutěž byla pojata jako
nultý ročník a  při jejím
dalším  konání se po- 

čítá třeba i právě s Vaší
účastí, postačí jen trochu
potrénovat a zúčastnit se. 

Ondřej Sova
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Lčovický pětiboj

Sněhová nadílka ve Čkyni přidělala práci dospělým 
a udělala radost těm nejmenším

Místostarosta Jaromír Kainc při úklidu sněhu    Foto: PP Zimní radovánky dětí z MŠ Čkyně      Foto: M. Kohoutová
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