AKTUALITY
ze života Čkyně
VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ

ZDARMA

Jak se to má s dětským hřištěm?
Po minulém článku o
hřišti pro nejmenší jsem
zaznamenala řadu nega
tivních ohlasů v souvislosti
s místem realizace a anke
tou, která se jej týkala,
z toho důvodu jsem se
rozhodla situaci uvést na
pravou míru.
Jak ale začít? No snad asi
úplně od začátku. Vzhle
dem k faktu, že sama mám
dvě malé děti, poměrně
palčivě jsem vnímala ne
existenci veřejného pros
toru, kde by bylo možné
s nimi trávit volný čas. A
protože jsem typ člověka,
který nerad pasivně lamen
tuje, rozhodla jsem se
oslovit pana starostu s tím,
že bezplatně zpracuji žá
dost o dotaci a vyřídím
potřebné náležitosti, aby
obec získala peníze na
hřiště pro nejmenší. Pan
starosta souhlasil a vytipo
val čtyři lokality, ve kterých
by hřiště pro nejmenší
přicházelo v úvahu. Pro
tože mi připadalo spra
vedlivé nechat občany
rozhodnout, kde si budou
jejich děti hrát, vytvořila
jsem anketu do Aktualit.
Před tím, než byla anketa
otištěna byla všechna
možná místa realizace
konzultována se stavebním
úřadem, který ani v jed
nom neshledal problém.
Anketa proběhla a po jejím
vyhodnocení se vítěznou

lokalitou stalo „staré
hřiště“. Můj manžel (Josef
Beneš ml.) zpracoval pod
klady pro územní souhlas
stavebního úřadu, jehož
povinnou náležitostí jsou
souhlasy sousedů dot
čených pozemků, a zde
nastal problém. Všichni
sousedé dali bez námitek
souhlas k realizaci dět
ského hřiště, až na jed
noho, který trvale žije ve
Strakonicích a pozemek
užívá pouze k rekreačním
účelům. Nutno pozname
nat, že v okamžiku, kdy
byla záležitost konzul
tována s manželkou
(vlastníkem dotčeného
pozemku) nebyl v udělení
souhlasu se stavbou dět
ského hřiště žádný pro
blém. Za pár hodin však již
bylo vše jinak a souhlas byl
při telefonickém rozhovoru
manželem odmítnut a to
velmi nevybíravým způ
sobem, který se nesluší
publikovat. Kvůli této kom
plikaci musel manžel celý
projekt a přílohy pro
stavební úřad přepracovat
na jiný pozemek. Jako
náhradní byl zvolen poze
mek na rovince, který v an
ketě získal jen o jeden hlas
méně
než
pozemek
„starého hřiště“. V tomto
okamžiku musím zdů
raznit, že na výběr byly dvě
varianty: buď jiný pozemek
nebo žádné hřiště.

V okamžiku, kdy bylo
uděleno povolení staveb
ního úřadu na pozemek na
rovince, jsem zpracovala
žádost o dotaci včetně
dlouhého a časově ná
ročného seznamu povin
ných příloh, bez nichž by
projekt dětského hřiště
neměl šanci uspět. Žádost
se podala a v rámci výběru
uspěla, což se dá považovat
vzhledem
ke
značné
konkurenci ostatních žá
dostí o dotaci a jejich pro
jektových záměrů za
obrovský úspěch. Projekt
dětského hřiště byl vybrán
k realizaci, avšak ještě není
vyhráno, čeká na něj přísná
administrativní kon trola
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Státního zemědělského in
tervenčního fondu.
Co se změny místa rea
lizace týče, sama bych byla
radši, kdyby hřiště vzniklo
na „starém hříšti“. Měla
bych to takzvaně „blíž“. Ve
světle volby žádné hřiště
nebo hřiště na rovince bylo
mé další směřování po
měrně jasné. A jak byste
rozhodli Vy? Špatné zvěsti,
které dnes a denně slý
chám v souvislosti s hřiš
těm pro nejmenší, mě
pouze utvrzují v pravdi
vost lidové moudrosti,
která tvrdí, že každý dobrý
skutek musí být podle zás
luhy potrestán.
Bc. et Bc. Jana Benešová

Josefovská úspěšně zakončila plesovou sezónu.
Foto: D. Havlík
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VÁS ZVE
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
29.3.-3.4. 2010
SOUTĚŽ O NEJPĚKNĚJŠÍ KUŘÁTKO
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
V SOBOTU 3.4. VE 14 HOD.

PO-PÁ 16 – 18 hod.
OBECNÍ ÚŘAD ČKYNĚ
SO 10-17 hod.
ŘEMESLNÝ DEN v zahradě
MALOVÁNÍ VAJÍČEK
PLETENÍ POMLÁZEK
VELIKONOČNÍ TECHNIKY
TĚŠÍME SE NA VÁS I VAŠE VÝROBKY!!!

Výsledky soutěže o nejhezčí sněhovou
sochu
Nedávno jsme v televizi
mohli sledovat reportáž o
tom, jak tatínek se svými
malými synky vybudoval
na zahrádce ze sněhu ob
dobu Jurského parku.
Dvorek zaplnila prehis
torická monstra jako bron
tosaurus, tyrannosaurus a
stegosaurus. Obdivovali
jsme nápad, trpělivost a
tvůrčí
šikovnost celé
rodiny. A přitom málokdo
věděl, že podobné sněhové
sochy spatří i během odpo
ledni procházky po Čkyní.
V té době totiž právě vrcho
lila před Vánocemi avizo
vaná soutěž rodinných
týmů ve stavbě sněhové
sochy.
Soutěž byla vyhlášena
pro žáky naší školy a jej i c h
rodiče. Naši soutěžící
museli bojovat s letošní
sněhovou nadílkou stejně
jako cestáři. Nám však
nevadilo množství sněhu,

ale jeho kvalita. Z přemrz
lého sněhu, jak ví každý, se
toho moc nepostaví. Přesto
vyrostlo na zahrádkách
rodinných domků a před
paneláky množství úžas
ných sněhových skulptur.
Nelehkým úkolem poro
ty a fotografa Bedřicha
Kubálka ml. bylo nejen
obejít všechna tato díla, ale
hlavně vybrat v ostré kon
kurenci dílo nejlepší. Z celé
řady sněhových zvířátek
obsadila třetí místo cho
botnice, kterou uplácal
tým pod vedením Terezky
Růžičkové. Nejpovedenější
sněhoví muži postávají u
Dragounů na zahradě a sle
dují obrovitého dinosaura.
A na rovince jsme objevili
nejzdařilejší výtvory, které
se společně dělí o první
místo. Před Kubálkovými
odpočívá pohádkový drak.
Mauricovi si pořídili sně
hové ho d om á c í ho m a

zlíčka – veliký ležící pes se
povaluje na plácku před
domem. Na zahrádce jejich
dědy spatříte snad dvou
metrovou housenku s pa
rádním puntíkatým šátkem a
v klobouku. Samozřejmě i
další sněhové výtvory za
slouží pozornost. Jedeteli
směrem na Dolany, ne
můžete přehlédnou Sochu

svobody a sochu lyžaře
s teplou šálou. Obyvatelé
ze severu jistě ocení
možnost
přechodného
ubytování v iglú u Samců.
Přes nepřízeň stavebního
materiálu se soutěž vy
dařila a pořadatelé se těší
na příští ročníky. Už teď
můžete přemýšlet, co
postavíte za rok.
Mgr. Václava Komínová

Z naší školky
Vážení rodiče, milí spolu
občané, možná jste si již
stačili všimnout, že školka
obohatila svou činnost
ještě o nabídku výuky an
glického jazyka a zobcové
ﬂétničky. Tímto krokem se
zařadila mezi ostatní
školky, kde výuka těchto
předmětů je již téměř
samozřejmostí a zvýšila
tím standard pro přípravu
předškoláků i mladších
dětí. Zájem o tyto dva před
měty mě příjemně překva
pil, přihlásilo se téměř 20
dětí na angličtinu a 15 na
ﬂétnu. V tomto počtu je
téměř nadlidský výkon
uzpůsobit výuku menším
dětem formou her a
zábavných činností, ale mé
obavy byly předčasné.
Udeřila rýmička, potom
chřipka, úspěšné tažení
bacilů a virů dovršily ne
štovice, takže počty dětí
neustále kolísaly, až se prů
měr ustálil na 10 „kou
síčků“ v hodině. Musím
uznat, že nejmenší děti
jsou velmi učenlivé, jejich
mozeček nasává informace
jako houba vodu a jejich
pamětní schopnosti jsou
obdivuhodné.
Navíc se snaží, zajímají se
a jsou velmi zvídavé. Děti
vnímají čas, chování ostat
ních a další projevy osob
nosti úplně jinak než
dospělí. Což je dobře. Jen
díky tomu jsem se napří
klad dozvěděla, jak to vy
padá u Vás doma a vskutku

mě tato informace poba
vila. Maminka vaří, pere,
žehlí, šije, nádobí myje,
kdežto tatínek přijde z
práce, lehne si na gauč, dá
si kafíčko a čte si noviny.
Obdivuji paní učitelky ve
školce, že naplňují potřeby
dětí téměř ve všech směrech,
ať je to povídání si s nimi, hraní
her, pochování, urovnávání
sporů, výuka stolování, zava
zování tkaniček, vyprávění
pohádek až po procházky a
libůstky, jako jsou utírání
zadečků, vytírání podlah od
čehosi, což tyto ženy provádějí
bez zvláštního uznání. Samo
zřejmě, každé povolání má své
výhody i nevýhody, ale vzhle
dem k tomu, že i já odkládám
své dítě do školky, jsem klid
nější, když vím, že je tam o něj
dobře a s láskou postaráno.
Tímto bych chtěla podě
kovat paní Marcele Holeč
kové, Vlaďce Pechouškové
a ostatním ve školce za to,
že mě velmi vřele přijaly do
svého kolektivu a popřát
jim pevné nervy, hodně
zdraví a samé hodné dě
tičky. Svým dětským svě
řencům přeji, aby nabyté
vědomosti z angličtiny
úspěšně využili ve škole a
věřím, že někteří ﬂétnisti
se rozhodnou pokračovat v
základní umělecké škole.
Těším se na viděnou třeba
v květnu, kdy chystáme s
dětmi hudební pásmo pro
maminky k svátku.
Mgr. Monika Turková
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Začali jsme dobře i letos
Jedna světová zimní
olympiáda nedávno skon
čila, ale pro naše žáky
v současném období teprve
začínají soutěžní olympij
ské žně. Některá okresní
kola již proběhla a přinesla
našim „barvám” úspěchy,
a tím i postupy do kraj
ských kol. To jsou v našich
podmínkách
vynikající
výsledky a příjemná re
klama čkyňské školy.
Naše dosavadní umístění
v okrese: Olympiáda v dě
jepisu: 1. místo – Petra
Kučerová, 3. místo – Radek
Novotný, 4. místo – Kris
týna Čermáková (všichni
postupují
do
kraje).
Olympiáda v matematice:
MO5 – 2. místo – Alois
Medek, MO9 – 3. místo –
Kristýna Čermáková (po –

stup do kraje). Olympiáda
v němčině : 2. místo – Filip
Stadler. V soutěži dětských
recitátorů postoupil do
kraje Josef Fiedler a
v jazykové soutěži Komen
ský a my se dostala Patricie
Jelínková až do celostát
ního kola.
Před žáky jsou ještě další
soutěžní aktivity, ve kte
rých můžeme očekávat
velmi dobré výsledky.
Necháme se proto raději
překvapit. Naši žáci jsou
opravdu šikovní i díky
výrazné péči našich peda
gogů. Zatím jsme jako
škola velice úspěšní a
všichni doufáme, že nám
tento pocit vydrží co nej
déle.
Mgr. Jan Děd,
zástupce ředitele

ZUŠ Vimperk má svoji pobočku
v budově ZŠ Čkyně
Na pobočce ve Čkyni budeme od 1.9. 2010
vyučovat hru na tyto nástroje:
zobcová ﬂétna, příčná ﬂétna, klarinet, saxofon
žesťové nástroje – trubka
akordeon, klavír, elektronické klávesy
kytara, housle

ZÁPIS DO ZUŠ
Zápis bude probíhat 25. a 27. května 2010
od 13 do 16 hodin v učebně ZUŠ v ZŠ Čkyně.

Zápis do mateřské školy
Zápis do Mateřské školy ve Čkyni na
školní rok 2010/2011 proběhne v týdnu
od 26. 4. 2010 do 30. 4. 2010 vždy
od 10 do 16 hodin
v budově mateřské školy.
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Kristýna je fakt dobrá..
Každý
školní
rok
v průběhu soutěžního ob
dobí vykrystalizuje sku
pina nejšikovnějších žáků,
kteří jsou schopni pevně
třímat pomyslný prapor
reprezentantů
čkyňské
školy na různých soutěžích
a olympiádách. I letos
máme takové žáky.
Šikovní a talentovaní žáci
jako Petra Kučerová, Radek
Novotný, Patricie Jelínková,
Kristýna Šafránková, sou
rozenci Fiedlerovi a další jsou
naší chloubou. Letos ale nad
ostatní vyniká žákyně IX. A –
Kristýna Čermáková.

Zatím se letos zúčastnila
tří soutěží (dějepis, český
jazyk, matematika, čeká ji
i fyzika), v nichž se v okrese
umístila na základě svých
vědomostí vždy na špici
hodnocení. Ve všech bude
reprezentovat čkyňskou
školu v krajských kolech.
Máme velikou radost
z jejích úspěchů, které si
i za svoji skromnost a píli
opravdu zaslouží.
Blahopřejeme a budeme
držet palce!
Mgr. Jan Děd

Jak jsme (ne)jeli do divadla...
Na začátku listopadu
jsem pro svou třídu začala
vyjednávat divadelní před
stavení. Návštěva divadla
by jistě měla patřit do
plánu každého učitele
češtiny. Přiznávám, že se u
mě jednalo o premiéru v
zařizování akce pro děti.
Na internetu jsem si „vygů
glovala“ (jak by řekli dnešní
deváťáci) programy blíz
kých divadel. Po konzultaci
s kolegyněmi jsem zarezer
vovala hru Ronja, dcera
loupežníka od Astrid Lind
grenové v Malém divadle v
Českých Budějovicích. Ter
mín 22.1. Těšení se mohlo
vypuknout.
V polovině ledna nám
však producentka divadla
oznámila, že se domluvené
představení ruší kvůli
zranění (konkrétně zlo
mená ruka) jednoho z pro
tagonistů. Jako náhradní
termín byl navržen 2. únor.
Nevadí, i nadále jsme měli
úsměv na rtech, že po
jedeme do divadla. Produ
centka se ozvala 29. ledna,
že představitel Birka (jedna
z hlavních rolí) stále není v
pořádku , další náhradní
termín je tedy 19.2. Bohu–

žel
pro
naši
školu
nevýhodný z důvodu
jarních prázdnin. Zvolila
jsem jiné představení a to
Bílý tesák 5. 2. I přes zkla
mání se dětičky těšily. Dva
dny před odjezdem mi
přišel opět nemilý email –
po jednom z představení
odvezli herečku do nemoc
nice s otřesem mozku.
Opět byly navrženy náhra
dní termíny. Po těchto
peripetiích jsem na žádné
náhradní termíny neměla
ani pomyšlení. Už potřetí
jsem přeobjednávala a
rušila autobus a znovuob
jednávala obědy. Nic pří
jemného jak pro mě, tak
pro řidiče a kuchařky.
Po čtrnácti dnech ticha
se produkční opět ozvala s
dvěma novými termíny pro
Ronju. Kdyby šlo jen o mě,
nejela bych, ale chtěla jsem
vzít do divadla děti! A tak v
pátek 5.3. páťáci, šesťáci i
sedmáci spolu se svými
třídními učiteli spokojeně
usedali do autobusu. Před
stavení bylo překrásné! Za
ten adrenalin, co tomu před
cházel, to přeci jen stálo!
Jaroslava Benešová
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Zamyšlení nad Velikonocemi
Vážení čtenáři čkyňských
Aktualit! Velikonoce jsou
nádherné svátky pro nás
věřící, ale i nevěřící. Pro
nás věřící jsou dokonce
největší liturgické svátky,
větší než Vánoce. My si
připomínáme vítězné střet
nutí života se smrtí. Při ve
likonoční bohoslužbě
slyšíme slova
svatého
Pavla: ,,Smrti, kde je tvé
vítězství? Smrti, kde je tvůj
bodec?” A v evangeliu říká
sám zmrtvýchvstalý Kris
tus: ,,Kdo žije s vírou ve
mne, ten neumře na věky.”
Ve velikonoční prefaci jásá
církev: ,,Ježíš svou smrtí
naši smrt zničil.” A při tom
stále zaznívá radostné ve
likonoční Aleluja.
I příroda kolem nás po
letošní dlouhé zimě je v
souladu s touto oslavou
života. Ano, smrt nás bude
kosit dál po Velikonocích,
jako by se nic nestalo.
Přestože lidé umírají a my
všichni zemřeme, mluvíme
jako křesťané o slavném

Kristově vítězství nad
smrtí. Smrt se změnila pro
toho, kdo věří ve vzkříšení
Krista. I my jednou vyj
deme z hrobu s Ježíšovou
podobou těla oslaveného,
už bez nemocí, bez slabosti
stárnutí.
Tak nám to slíbil Ježíš a
tak to slavíme o každých
Velikonocích a připomí
náme si každou neděli.
Proto velikonoční oslava
vítězství nad smrtí není v
našich křesťanských chrá
mech nějaký zbožný se
beklam,
ale
mocné
znamení naší naděje, ra
dostný projev naší víry!
Přeji Vám, vážení čtenáři
Aktualit, radostné prožití
velikonočních svátků. Ať
Vám všemohoucí Bůh,
který proměnil utrpení
svého Syna ve slávu,
promění i Vaše zármutky v
radost a ať Vám žehná.
Aleluja. Láska je schopnost
vidět krásu, slyšet pravdu a
vytvářet dobro!
Váš čkyňský farář
P. Jan Janoušek

Něco pro pejskaře
Do konce letošního dubna budou ve vytipovaných částech
Čkyně instalovány tři speciální koše určené výhradně na psí
exkrementy. Jedná se o určitou pomoc a zároveň výzvu těm
majitelům psů, kteří nerespektují obecní vyhlášku o povin
ném úklidu po svých psech. V dubnu bude jeden koš umístěn
v parku, další na levém břehu řeky Volyňky směr základní
škola a poslední v části nové zástavby ZTV. Pokud budou
využívány a osvědčí se, je počítáno s instalací dalších košů tak,
aby byla pokryta i zbývající exponovaná místa v obci.
Pejsci se samozřejmě chtějí proběhnout a máli je jejich pán
pod kontrolou (měli by být na vodítku), je vše v pořádku.
Volně pobíhající psi, jejichž páníčkové se po výkonu svého
miláčka tváří, že se jich TO netýká, by si měli uvědomit, jak
škodí sobě, nám všem a zejména dětem, kteří do TOHO nejen
šlápnou, ale mnohdy vezmou i do ruky.
Takže nejde jen o to, že se porušují paragrafy, ale jde přede
vším o pořádek, který se jen velice obtížně udržuje (paní
Břečková by mohla vyprávět). Ve své podstatě jde o obyčejnou
lidskou slušnost.
Všem slušným a rozumným pejskařům děkujeme.
TS Hlinka

Smutné výročí
Sedmnáctého dubna uplyne 15 let od brutální vraždy
čkyňského faráře Jana Preislera. Ten byl zavražděn v roce
1995 přímo na faře, když zde nachytal dva neznámé
lupiče. Oba byli následně policií dopadeni, soud je ale
oba osvobodil. (pp)

Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 17.2.2010
schválilo:
 doplnění bodu Různé: anketa dětské hřiště, zápis z jednání kon
trolního výboru
 rozpočet Svazku obcí Věnec na rok 2010
 rozpočet Sociálního fondu na rok 2010
 poskytnutí příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok 2010 ve výši dle
tabulkové přílohy v celkové výši 519.160, Kč
 rozpočet obce na rok 2010 jako přebytkový, příjmy: 21.773.116,85 Kč,
výdaje: 20.536.226,85 Kč, ﬁnancování: 1.236.890,– Kč
 půjčku z FRB ve výši 70.000,– Kč pí Michaele Bendové, Čkyně 191
 výměnu bytů: pan Kuneš č.p. 163 do bytu po paní Vojtíškové č.p.
134, paní Vojtíšková do bytu po paní Škrlové č.p. 151, paní Škrlová
do bytu po zemřelé paní Malíkové č.p. 163
 bezúplatný převod pozemků pod komunikací od PF ČR v k.ú.
Čkyně KN 1152/2, 1152/3, 1152/4, 1152/6, 1152/8, 1152/11, v k.ú.
Onšovice u Čkyně KN 675/2, 1017/6, 1053/7, 1054/1, 1069/3, 1071/1,
1072/1, 1074/3, 1074/4, 1076/7, 1086, v k.ú. Spůle u Čkyně KN 512/4,
513/2, 520/9, v k.ú. Dolany u Čkyně KN 1088/1, v k.ú. Horosedly u
Čkyně KN 1171/1, 1174/2
 prodej části pozemku č. parc. 810/3 o výměře 120 m2 v k.ú. Čkyně
nutno oddělit geometrickým plánem
 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro
E.ON Distribuce, a.s., na pozemek č. parc. 237/8 v k.ú. Předenice u
Čkyně
přidělilo:
 byt v č.p. 163 panu Martinu Loudovi, Čkyně 243
 byt v č.p. 55 paní Anně Chvalové, Náměstí 7, Vimperk
vzalo na vědomí:
 zprávu z kontrolního výboru ze dne 9.2.2010
 výsledek ankety na dětské hřiště a jeho řešení
 že konečný návrh ÚP je v současné době na MÚ Vimperk,
který bude zajišťovat proces projednání a schválení

Dne 19.března navštívil Čkyni v rámci svojí předvolební
agitace předseda strany Strana práv občanů Zemanovci
expremiér Miloš Zeman. Jeho projevu na náměstí při
hlížela zhruba padesátka místních občanů. (red)
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Jak jsem si užil olympiádu

Kádr mužstva:
Brankáři: 1 Pavel Hoško, 27 Josef Kainc, 29 Aleš
Holfeld
Obránci: 3 Zdeněk Sváta, 8 Martin Kvapil, 5 Radek
Ketzer, 9 Václav Tesař, 2 Václav Turek, 4 Lukáš
Provod

Čkyně měla na olympiádě
ve Vancouveru
svého
zpravodaje. Martin Lubo
jacký popsal pro čtenáře
Aktualit tento svátek
sportu.

Záložníci: 13 Aleš Duka, 6 Martin Šíp, 14 Martin Ko
tous, 7 Petr Vondrášek, 15 Josef Král, 16 Michal
Gerold

Začátkem listopadu jsem
odletěl do Kanady do nej
většího lyžařského stře
diska Severní Ameriky
Whistler. Malá vesnice se
rozkládá na úpatí hory
Blackomb a Whistler. Zde
se konaly alpské disciplíny
ZOH. Začal jsem tu praco
vat jako kuchař spolu se
Slováky, Australany, Ji
hoafričany, Švýcary, Li
tevci a Angličany. Před
olympiádou jsme měli sez
namovací večery,
při
kterých se každý národ
snažil ostatním přiblížit
kulturu, jazyk, známé
sportovce. Jágra a Haška
znali i Afričani. Záhy po
znali i naše národnostní
zvyky. My jsme je opili a
naučili i dost česky. Týden
před zažehnutím olympij
ského ohně se u nás za
stavila štafeta s pochodní,
která mířila do Vancou
veru. Ten den jsme poprvé
potkali naše olympioniky
Dušana Kožíška a Martina
Koukala. Potom přišel
Lukáš Bauer, sáňkařský
tým, české běžkyně, bo
bisté. Každý se s nimi chtěl
fotit, zastavoval je, přál
hodně štěstí. Večer jsem
potkal naše bobisty, kteří
byli hvězdami večera. Pět
hromotluků kráčelo vesnicí
v českých uniformách.
Každý potom věděl, jak vy
padají Češi, kteří jezdí na
bobech. Na vrcholu Whist
leru kde pracuji, mi každý
den některý z mých spolu
pracovníků hlásil, že viděl
Čechy.
Olympiáda
začala.
Shá ně n í lístků byl trochu

Útočníci: 17 František Fleischmann, 11 Michal Kuneš,
10 Vlastimil Babka, 12 Jakub Uhlíř
Příchody: Michal Kuneš (návrat z Rakouska), Aleš
Duka (návrat z Vimperka), Jakub Uhlíř (z dorostu)
Realizační tým: trenér  Jaromír Kainc, vedoucí
mužstva a asistent trenéra  Michal Uhlík, masér 
Pavel Rod
Vedení klubu: předseda klubu  Jaromír Kainc, jed
natel  Mgr. Jan Děd, ekonom  Ing. Jan Kubš
Hodnocení zimní přípravy: Vydařený začátek  výhra
nad divizním celkem Strakonic "A" 1:0, výhry nad
Sedlicí, Protivínem a Štěkní, špatný konec  prohra s
dorostem Strakonic a s Osekem. Tréninky probíhaly v
domácím prostředí  hřiště a hala.
Cíle pro jarní sezonu:
Jednoznačně záchrana v soutěži. Po nepovedeném za
čátku navázat na konec podzimní části, kdy jsme
vyhráli 4x v řadě a udržet KP pro Čkyni i pro další rok.
Nejvíce mrzí absence Šípa, který má nalomenou pánev
a na jeho postu defenzivního záložníka jej bude těžko
někdo nahrazovat.
Michal Uhlík

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB
KOUTOVÁ MARKÉTA
ČKYNĚ 323 (U VLAK.NÁDRAŽÍ)
TEL.: 602 977 830
KOSMETICKÉ SLUŽBY
PEDIKÚRA
MANIKÚRA
PEESHINE

boj, zaspali jsme dobu
prodeje a tak sme čekali až
začnou vstupenky vracet
sponzoři zpět do prodeje.
Podařilo se mi nakonec
koupit lístky na běh na
lyžích, skiatlon, hokej a
rychlobruslení.
Byl jsem ale i na tribuně
při našem čtvrtﬁnálovém
utkání. Pro představu: lístek na
běhy stál 29 dolarů, hokejové
čtvrtﬁnále 30 dolarů, rychlo
bruslení 100 dolarů, biatlon
zadarmo. Každý večer se
předávaly medaile. Zúčast
nil jsem se zlatého závodu
Martiny Sáblíkové, která se
s námi před závodem za
slib, že ji přijdem podpořit,
vyfotila. Když jsme po zá
pase ČR vs Slovensko čekali
na české hokejisty, se mi na
dres s ochotou podepsal
Jan Hejda. Největší zážitek
jsem měl ze závodu 15 km
volnou technikou. Našli
jsme si místečko při vjezdu
závodníků do areálu,
rozvěsili vedle sebe asi 5
vlajek a sledovali závod
žen, po kterém přišel na
řadu bronzový béh Lukáše
Bauera. Podle informací z
Čech jsme byli zachyceni
při startu Lukáše a vyfoceni
v několika časopisech.
Ještě jsem byl na
předávání medaile Šárce
Záhrobské, které bylo fan
tastické. Měla z medaile
ohromnou radost . Těch 16
dní uteklo jako voda a byl
tu konec. Všem, komu se
moje vyprávění líbilo a měl
by chuť prožít něco podo
bného, mějte odvahu a vy
zkoušejte to!
Bez prvotního pošťouch
nutí mé mamky bych tu asi
nebyl. Severní Ameriku
mám rád a líbí se mi tu. Z
Floridy se mi nechtělo a vrátil
jsem se do Čkyně až po 8
letech. Ani teď s návratem
nebudu pospíchat.
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