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Od bitvy u Zborova
uplynulo sto let
Za přítomnosti pplk. Vojtěcha Plesníka, pplk. Elerika Kecskese (oba jsou
z Jihočeského sdružení válečných veteránů), místostarosty obce Čkyně
Jaromíra Kaince, pana faráře P. Jana
Janouška a zastupitele Petra Martana
se konala u pomníku padlých na
náměstí vzpomínková slavnost. Právě
2. července uběhlo sto let od památné
bitvy u Zborova. Řečníci popisovali
průběh boje, jehož výsledek byl
nakonec překvapující pro obě strany.
Skupina Čechů a Slováků na ruské
frontě porazila lépe vyzbrojené a vycvičené rakousko-uherské vojáky
skvělou taktikou a srdnatostí. Ztráty
měli nakonec Rakušáci násobně větší.
A to proti českým a slovenským legionářům stál také plzeňský a jindřichohradecký střelecký pluk! Světové
mocnosti začaly brát od této chvíle
československé vojáky vážně. Bitva
u haličského Zborova byla jen epizodou v běsnění I. světové války, ale
svým výsledkem pomohla nakonec
ke vzniku Československé republiky.
Na závěr slavnosti dostala paní Lucie Růžičková od zástupců vojenských
veteránů pamětní medaili – jako poděkování za pěkné uspořádání vzpomínkové místnosti v pomníku. Tak
krásné to tam hodně a hodně dlouho
nebylo. (viz foto na str. 4)
Pro dokreslení tehdejší situace na
frontě předkládáme úryvek z válečného deníku, do kterého patrně nějaký prostý čkyňský rakouskouherský voják zapisoval svoje drsné
zážitky z roku 1917. Originál je uložen
v památníku padlých.

Vzpomínková slavnost u pomníku padlých
…Všade stály posty, zas jim utekly 3 rusové. Není to dlouho co jim jich prchlo 5. Dva
chytili a zastřelili, pod skálou sme je pochovali. 12 našich do nich střílelo vždy 3 do
srdce a 3 do hlavy, byl sem tomu velice vděčen, že sem nebyl určen já. A ty druzí 3
jim prchli a dostali se na italskou stranu. Dnes dopoledne sme házeli sníh, k obědu
byly fizule, měl sem plný šálek a konzervy, špatný to oběd věru… Leželi sme
v zákopu a od nás asi 10 kroků byl v křoví mrtvej rus a smrděl, že sme nemohli ani
dýchat… Když sem v noci stál od 11 do 1 tak sem viděl rusa, byl ode mě asi na 10
kroků, ale nestřelil sem, nač taky? Říkají stále o konci, ale neukazuje to na žádný,
ač už toho máme všichni víc než dost…
text a foto J. Lávička

Bitva u Zborova a její zrcadlení v dnešku
Pietní setkání 2. července 2017 u Památníku ve Čkyni k připomenutí 100.
výročí bitvy u Zborova na Ukrajině, která byla rozhodující pro pozdější vznik
Československého státu, proběhlo ve slavnostní atmosféře. Jeden z řečníků Petr
Martan tam pronesl následující projev:
Vážené dámy, vážení pánové,
stojíme zde u památníku I. světové války a vciťujeme se do doby dávno minulé.
Vnímáme to, ačkoliv nikdo z nás tehdy nebyl na světě. Při této příležitosti bych chtěl
připomenout paradox tehdejšího útoku v Haliči a bitvy u Zborova. Každá moc říká,
že bojuje za pravdu, a chce, aby její občané za ni šli bojovat a třeba položili život.
Bylo tomu tak i tehdy na Ukrajině. Na jedné straně 3 500 československých legionářů.
Pokračování na straně 4.
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 30. 6. 2017
Schválilo:
– doplnění programu do bodu 7) žádost pana Blaschka, Dolany, do bodu 10) informace o dotačních titulech, zpráva
z finanční komise
– Závěrečný účet obce za rok 2016 s výhradou chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o přezkoumání hospodaření obce
za rok 2016 a ukládá starostovi Ing. Stanislavu Chvalovi do 28. února 2018 přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb
a nedostatků. Zastupitelstvo obce Čkyně schvaluje účetní uzávěrku Obce Čkyně za rok 2016
– obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čkyně
– žádost firmy Aptar Čkyně, a.s., Čkyně 299 o změnu času nočního klidu ze dne 30. 6. 2017 od 2200 hodin na 1. 7. 2017
do 100 hodiny
– žádost pana Zdeňka Blaschka, Dolany 39 o změnu času nočního klidu ze dne 22. 7. 2017 od 2200 hodin na 23. 7. 2017
do 400 hodin
– prodej části pozemku panu Jiřímu Staňkovi, Mírová 431, Vimperk č. parc. 1171/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Horosedly u Čkyně
– pronájem části pozemku manželům Klímovým, Čkyně 304 č. parc. 118/3 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Čkyně s podmínkou,
že musí zůstat prostor na 6 kontejnerů na tříděný odpad, na tomto pozemku je věcné břemeno pro E.On pro malé vodní
dílo pana M. Černého, na pozemku je též šachta pana V. Hoška
Vzalo na vědomí:
– změnu auditora, audit provedla firma DAKAN, Ing. David Vičar, Plzeň
– zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
– Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Věnec za rok 2016, kde byla zjištěna chyba, opatření na odstranění
odsouhlasil sněm starostů svazku a Návrh Závěrečného účtu DSO Věnec za rok 2016
– rozpočtové opatření č. 5/2017
– jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b)zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen „stavební zákon“), závěr zprávy o uplatňování územního plánu Čkyně za období od roku 2011 do 2016 v podobě, jak byl projednán a následně dohodnut s dotčenými orgány
– zápis z finančního výboru
– informace o obnově parku a okolí s bezpečnou cestou do školy
– informace o pietní síni, dotace na 2. etapu (odizolování, fasádu, okna a dveře) byla přiznána
– informace o komunikaci k Bůžkům
– informace o žádosti k dotaci na kontejnery na bioodpad
– informaci o lesní cestě ve Spůli
– informaci o dokončení kanalizace v Dolanech
– informaci o výměně oken v č.p. 163, bude probíhat v červenci
– informace k výměně oken na zámečku
– informaci k rekonstrukci Restaurace ve Votáčce
– informace o rekonstrukci cesty k lékárně, kde se žádalo o příspěvek na KÚ - Jčk

Výzva OÚ

Poděkování

Od ledna 2018 shání Obecní úřad ve Čkyni
nového spolehlivého člověka na roznášku
Aktualit ze života Čkyně. Zájemci o roznos
tohoto dvouměsíčníku se mohou hlásit na
obecním úřadě u slečny M. Pohanové.
(OÚ)

Milý pane Lávičko, s nadšením jsme dočetli
Vaši knihu Řekni mi, kdy zemřu podruhé,
která byla volným pokračováním romaneta
Staník a Chaja. Děkujeme.
St. Hadrava, R. Lešková
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Vítání občánků - březen 2017
Na fotografii zleva: Miroslav Martan a Lenka Chlandová se synem Jakubem, manželé Falářovi se synem Janem, manželé
Malí s dcerou Zuzanou, manželé Sládkovi se synem Jonášem, Jana Zapletalová s dcerou Janou, Josef Zíka a Nikola
Šveďuková se synem Vojtěchem.
Foto: D. Havlík

Vítání občánků - červen 2017
Na fotografii zleva: manželé Suchlovi s dcerou Nelou, Michaela Dvořáková a Tomáš Zíka s dcerou Michaelou, Pavla Revayová a Michal Sládek s dcerou Vanesou, Iva Košatková s dcerou Annou Sidonií, manželé Bastlovi s dcerou Janou, manželé
Kolářovi s dcerou Veronikou.
Foto: D. Havlík
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Pokračování ze stany 1:
Na straně druhé a proti nim čeští vojáci, jako byl můj děda Josef Martan z Dolan. Jsem zde v jeho zastoupení a on mně odkázal toto válečné vyznamenání, které nosím za něho. Josef Martan byl důstojníkem rakousko-uherské armády. Prošel celou
válku, po jejím skončení se však nevrátil domů. Dostal rozkaz být v Bratislavě a budovat a vycvičovat novou československou
armádu. Domů do Dolan se sice dostal živ a zdráv, ale až za 9 let od začátku války.
Stoletý odstup od tehdejších lidských masakrů v nás již nevyvolává takové emoce jako např. události II. světové války. Ale
napadne nás: vždyť Češi bojovali za monarchii, která znemožňovala českou národní identitu a suverenitu! A to je zase něco,
co dnes silně vnímáme v souvislosti s naším omezováním Evropskou unií a dirigováním Bruselu k přijetí multikulturní ideologie a politiky. Napadne nás, že jsme dnes blízko obdobné situaci a to jsou události na Ukrajině.
Vážení muži, ale i ženy, položme si každý sobě otázku: zda bych byl nyní ochoten narukovat do sil NATO, žít léta mimo
domov a nasazovat svůj život za zájmy Evropské unie, to je, aby za každou cenu Ukrajina připadla k nám a byli jsme ještě
mocnější; nebo zda bych byl ochoten položit život za zájem USA, to je zničit a destabilizovat Rusko? Protože se dnes máme
moc dobře – děkujme za každý mírový den.
Petr Martan

Pomník padlých prošel částečnou renovací zvenku i zevnitř,
další opravy ho ještě čekají

Původní podoba pomníku

Foto: archiv L. Růžičkové

Krásně zrestaurované vzpomínkové místnosti v pomníku padlých vévodí původní busta T. G. Masaryka
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Čkyně oslavila 480 let od povýšení na městečko
V sobotu 10. června se návštěvníci zahrady u Obecního úřadu mohli zúčastnit zábavně-naučné hry Poznej svoje
městečko Čkyně, kterou pro ně připravil za podpory obce Kulturní a okrašlovací spolek Čkyně. Na trasu po Čkyni, která
měla celkem deset zastavení s různými úkoly, se vydalo kolem 30
skupinek. Nejmladší účastníci byli mnohdy ještě v kočárku. Na začátku trasy dostala každá skupinka notýsek, do kterého jí na každém
zastavení byly nalepeny samolepky za splněný úkol. Na samolepkách byl text s historií místa a dobovou fotografií, se kterou úkol
souvisel. Dozvěděli se tak mnoho zajímavostí o zámečku, kapličce
sv. Judy Tadeáše, tvrzi Vysoký dvůr, bývalé škole, kostele sv. Máří
Magdaleny, kapličce ve Zdůlí, synagoze, uprchláku, Památníku
padlých nebo roubence „U Hrašů“. Trasa tedy vedla celou obcí
a účastníci měli co dělat, aby se stihli vrátit do 17 hodin, kdy byl avizován projev zámeckého pána. Nakonec to všichni s mírným
zpožděním stihli a tak zámecký pán, Jan Malovec, v podání Pavla Pechouška, mohl všem přečíst dekret o povýšení Čkyně na městečko
a rozdat pamětní listiny. Na děti pak čekal nejen sladký poklad, kromě bonbónů, lízátek a domácích koláčů si odnesly
třeba i časopisy Čtyřlístek. Všichni byli spokojeni, a protože
slunce hodně pálilo, šli se většinou zchladit pivem na probíhající
pivní slavnosti, které se konaly už od pátku v zahradě Obecního
úřadu. Současně si mohli prohlédnout i historickou fotografickou výstavu Čkyně v čase, kterou připravil Obecní úřad
v rekonstruovaných prostorách zámeckého dvora. Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli na poklad pro
děti – paní Pavle Němečkové (roz. Koldové ze Čkyně) za časopisy
Čtyřlístek, firmě Rumpold za sladkosti a maminkám členů KOSu,
které napekly linecké, koláčky a perníčky. Velké díky patří i paní
Jiřině Kůtové za dlouhodobou podporu a bezplatné zapůjčení
kostýmů. Také bychom chtěli poděkovat Věrce Králové, Irče
Rodové, Josefu Lávičkovi, Adamu Rodovi, Julince Trojanové
a Adélce Vačkářové za pomoc při organizaci. Je nás na podobné
akce čím dál méně a jsme tedy moc rádi za každou pomocnou ruku. Dle nadšených ohlasů účastníků hry mají ale podobné
akce smysl a určitě se můžete těšit někdy v budoucnu na další.
Za KOS Čkyně L. Pechoušková
Foto: 3x B. Kubálek
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Hasiči ze Čkyně oslavily významné výročí
130 let založení sboru
Dne 24. června místní hasiči oslavili 130 let založení sboru. Tato oslava začala již ráno v 8:00 hodin, kdy návštěvníci
a hasiči z jiných obcí si mohli prohlédnout hasičskou zbrojnici, nově postavené garáže v hasičském dvoře a dále techniku
místních hasičů, která byla vystavená na náměstí. Mimo
čkyňské techniky byla na náměstí k vidění parní historická stříkačka, koňská stříkačka, motorová stříkačka ps
8, historický hasičský vůz zn. Klockner a hasičská nová
Tatra. Sborům, které přivezly svoji techniku vystavit na
náměstí, patří velký dík. Okolo 10 hodin do Čkyně začali
přijíždět první hosté z okolních obcí. Do Čkyně se sjelo 20
pozvaných sborů. Nejdále to měli k nám hosté z obce
Zdounky, kteří ve Čkyni byli od pátku až do neděle. Za
slunečného počasí si návštěvníci oslav mohli dát
v hasičském dvoře točené pivo, klobásu na grilu a také
něco sladkého ke kávě. Oběd byl plánován na 12. hodinu
v bufetu u Kainců, kde byl připravený řízek se salátem.
Hasiči se po obědě odebrali na autobusové nádraží, kde se
seřadili do průvodu, a velitel pan Tomášek dal
Kolegové hasiči z Horosedel
povel k pochodu a šlo se na naše náměstí. V čele průvodu
hrála kapela pana Jírovce. Po příchodu na náměstí hasiči položili k památníku věnec a zahrála se státní hymna. Po té přivítal všechny hosty starosta sboru pan Josef Kainc st., který měl i proslov z historie a současnosti sboru. K přítomným
promluvil i starosta obce Stanislav Chval a někteří hosté,
kteří předali věcné dary. Po těchto uvítacích proslovech byly
předány slavnostní stužky na prapory všem sborům, které
vlastní hasičský prapor. Pan páter Janoušek po tomto
stužkování vysvětil náš prapor a dále také naši novou dvojgaráž a zánovní zásahové vozidlo zn. Liaz. Našim třem
členům, a to panu Kaincovi st., panu Tomáškovi a panu
Šaboukovi, na této oslavě byla předána medaile Sv. Floriána,
kdy tuto medaili si určitě všichni zasloužili a patří jim velký
dík za to, co pro sbor udělali a neustále dělají. Po tomto ceremoniálu byl velen rozchod a hasiči společně s občany si
mohli prohlédnout, jak funguje parní, koňská či motorová
historická stříkačka. Následně probíhala ukázka našich nejmenších hasičů v parku, kde předvedli dva požární útoky.
Tito nejmenší nám dělají radost po dlouholeté odmlce,
dobře je trénují Vlastimil Babka, Ladislav Kaňka
a Jaroslav Škopek. Oslava v žádném případě
nekončila, ale byla přesunuta do zámecké zahrady,
kde hrála skupina Přímý přenos až do ranních
hodin, občerstvení nám zajistil pan Šrámek. Oslavy se zúčastnilo celkem cca 250 hasičů
a cca 200 návštěvníků, což je velký počet, a oslava
se moc vydařila. Hasiči děkují všem hasičům a jejich manželkám, hasičkám, které se zapojovaly do
přípravy oslav, a všem, co podpořili místní hasiče
na oslavě a neustále je podporují. Hasiči také
děkují MUDr. Marii Kučerové, která ve velkém
horku dohlížela na všechny návštěvníky oslavy. Na
přípravě oslavy se odpracovalo mnoho brigádnických hodin, kdy hasiči bílili hasičárnu, natírali
vrata, dveře a uklízeli všechny prostory. Když
se lidé sejdou a dobrovolně pomáhají, je to největší odměna pro všechny.
Kainc Josef ml.
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Slavnostní průvod hasičských sborů

Foto: D. Havlík

Stužkování a svěcení praporů

Foto: D. Havlík
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Ohlédnutí za čkyňskou poutí

Pouť zpestřilo tradiční vystoupení vimperských mažoretek
Foto: B. Kubálek

Letos nechyběl ani oblíbený květinový stánek KOS
Foto: B. Kubálek

Vernisáž fotografií Jindřicha
Buxbauma v naší synagoze
Jindřich Buxbaum je z Moravy a má dva zásadní
koníčky: cestování a fotografování. Zajímá se o židovskou
kulturu, náboženství a každodenní život Židů v Izraeli.
Stále se vrací do Jeruzaléma, kde pořídil většinu svých
fotografií. Jeho otec přežil Osvětim, ale babička s dědou
a ostatními příbuznými zemřeli v plynových komorách.
Vernisáž zahájilo Swing trio pod vedením Jana Vaněčka. S triem vystupuje také sólistka Jihočeského divadla Romana Strnadová. Písně a melodie 40. a 50. let
pěkně naladily zaplněnou zimní modlitebnu. Fotograf
a cestovatel Buxbaum potom vyprávěl o svých cestách
do Londýna, Izraele, na Ukrajinu i do jiných zemí, kde fotí
židovské komunity. U nás prezentoval fotografie z ješivy
v Kyjevě. Ješiva je židovská škola, kde hoši studují Talmud
a židovské náboženské právo. Chodí tam už od tří let
a záhy ovládají základy judaismu a hebrejštiny. Jeden
záběr ukazuje třeba virvál o přestávce, děti zlobí všude.
Na jiné fotce kárá rabín žáčka, kterému teče slzička.
A další záběry dětí a jejich vyučujících, je to prosté, ale
velmi působivé.
Přijďte se také podívat. V synagoze je otevřeno každý
den kromě pondělí až do konce října.
(čk)

Kosáci o pouti sehráli Smolíčka
Pacholíčka
Více než 120 diváků nadšeně přihlíželo dramatizaci klasické
lidové pohádky O Smolíčkovi ve ztvárnění Kulturního a
okrašlovacího spolku Čkyně. Minipohádku režíroval Karel III.
Remeš, v hlavní roli se představil jeho syn Karel IV. Jelena se
zlatými parohy zahrál Pavel Pechoušek. Zajímavé obsazení
měly dvě jeskyňky, jednu režisér svěřil pražskému Čkyňákovi
Pavlu Opletalovi, který o loňské pouti v pohádce O kohoutkovi
a slepičce ztvárnil roli vodníka. Masku druhé jeskyňky si
oblékla bývalá první hvězda čkyňského hereckého souboru
Petr „Fedor“ Fleischmann, který kdysi zářil v titulní roli
Loupežníka. Během letošního léta se ve Čkyni po téměř pěti
letech znovu objevil. Diváci odměnili nadšené výkony ochotníků potleskem a smáli se od začátku představení do jeho
konce.
KOS připravil pohádku již po čtvrté, v předchozích letech viděli diváci pohádku o řepě a Otesánkovi, milovníci klasických českých pohádek si přijdou na své i příští rok, kdy se
bude znovu hrát další divadelní kus pro malé i velké.
(pp)
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Poděkování
V souvislosti s červnovým setkáním rodáků ve Spůli bychom chtěli upřímně poděkovat Obci Čkyně, všem Spůlákům
a kamarádům za pomoc při přípravě akce, všem příchozím i účinkujícím též. Zvláště si ceníme přítomnosti pana P. MVDr.
Jana Janouška, který u kapličky odsloužil mši svatou, která jistě zůstane na dlouho v srdci všech zúčastněných. Velké díky
patří též Elčovické dudácké muzice, jejíž vystoupení před kapličkou ocenili přítomní velkým potleskem. Díky patří vám
všem, kteří jste s nadšením a ochotou pomáhali. Výtěžek z akce věnujeme na uhrazení části nákladů připravované pamětní
desky spůlským legionářům.
S. Hadrava, R. Lešková

Česká národní slavnost ve Čkyni
Blíže nedatovanou historickou fotografii z archivu čkyňského rodáka Otty Mörtla zaslal redakci Aktualit jeho syn Pavel
(nar. 1946), na zadní straně fotografie je tento popis: Uprostřed Vojtěch Kočák chová Slávinku Králíčků (hostinec, kam jsem
chodil pro pivo), ve velkém sále cvičil Sokol, kde jsem cvičil jako žák i dorostenec. Sem jsme chodili i ve svém volném čase
kdykoliv – jen se nesměl dělat rámus – cvičit na nářadí. Ve dvoře byl kuželník, kde jsme stavěli za peníze kuželky, ale také
sami trénovali.
Otto Mörtl (1920 – 2011), rodák čkyňský, učitel v pohraničí
(Velké Skaliny u Benešova nad Černou, Blansko u Kaplice a Kaplice)
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Červen v mateřské škole
Závěr školního roku je vždy ve znamení výletů,
společných školkovských akcí, rozloučení, ale i ponaučení. A jak to bylo u nás?
První červnový den patří dětem. Oslavu jsme začali
nanukem a pak jsme vyrazili na brannou hru – plnili jsme
úkoly, soutěžili, poučili se, pobavili a ještě každá třída
našla svůj poklad. Zažili jsme radost z pěkného prožitku
a pocit sounáležitosti mezi sebou.
Na výlety jsme se vydali podle zájmu a možností dětí.
Nejmladší vyjeli 7. 6. k Feferskému rybníku, kde poznávali a krmili zvířátka a seznámili se s novým prostředím.
13. 6. se vydali na výlet druháci a zdolali Javorník. Prošli
jsme pohádkový les, podívali se na sochu K. Klostermanna, rozhlednu, kapličku sv. Antonína a naobědvali
jsme se zde. Tentýž den odjeli na výlet i třeťáci. Jejich
cílem byl Vimperk a „Sokolníci“. Třeťáci se ještě vydali
pěšky do Lčovic a zpátky se svezli vlakem. Měli předem
připravené úkoly a soutěže, poznávali les, rostliny a
zvířátka, orientovali se v neznámém prostředí a utužili
fyzickou zdatnost. Užili si poslední společné chvíle. Bylo
to 21. června.
Minulý školní rok jsme poprvé uspořádali Den otců
a setkali se s příznivým ohlasem, proto jsme se sešli 22.
6. na zahradě MŠ při společném odpoledni. I když byl
horký letní den, našli si čas nejen tatínkové, ale i maminky a prarodiče. Sladké odměny pro děti (sponzorský
dar rodičů Nelinky a Pavlíka Kůtových), diplomy a dětmi
vyrobená auta pro tatínky, melounové občerstvení,
poučné i vtipné úkoly, ale hlavně propojení MŠ – dítě –
rodič. Celému kolektivu děkuji za perfektní zajištění
akce.
Protože prázdniny nabízí odpočinek a různé aktivity,
ale i s tím spojené nebezpečí, přijeli k nám 19. června na
zahradu MŠ členové Informační a strážní služby Správy
NP Šumava, aby nás poučili, čeho se vyvarovat, co se
může stát a jak se v různých situacích zachovat.
Paní učitelka S. Šperlová každé liché úterý odpoledne
seznamovala hravou formou děti se základy angličtiny.
Na 27. 6. připravila pro rodiče ukázku své celoroční
práce s dětmi. Děti dostaly vysvědčení a sladkou odměnu
za jejich celoroční snažení.
29. 6. nastal čas loučení a předškoláci pro své kamarády nacvičili divadelní pohádku „Jak včelička
zachránila králíčka“. Předškoláčci dostali od svých p.
učitelek zvonečky, zazvonili a školce pro ně symbolicky
odzvonilo.
27. 6. jsme na zahradu vynesli stolečky a židličky,
připravili ohniště, paní kuchařky nachystaly párečky,
které jsme na ohni opekli, a tím jsme definitivně zakončili další školní rok a otevřeli dveře očekávaným
prázdninám.
S budoucími prvňáčky se budeme těšit na pondělí 4.
září, kdy se sejdeme v 8 hodin na Obecním úřadě ve
Čkyni. Do té doby nás ještě čeká mnoho volných dní.
Tak si je všichni hezky užijme.
V. Pechoušková

Den otců - Matyášek Hudík se svým tatínkem

Návštěva Informační a strážní služby Správy NP Šumava

Opékání párků na konci školního roku

11

Děti z první třídy na výletě u Feferského rybníku

Děti z druhé třídy na výletě na Javorníku

Předškoláci nacvičili pohádku a dostali na rozloučenou zvonečky
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Pojďte s námi na
putování
Keltskou stezkou
2. září 2017
Pochod začínáme v 8 hodin na
Kubově Huti. Zdatnější pokoří rozhlednu na Boubíně. Dále se jde přes
obec Buk. Ze Svaté Maří zamíříme na
Mařský vrch, kde je možno se občerstvit jídlem i nápoji. Ve 12.30 hodin
pokračujeme přes Budilov na keltské
hradiště Věnec. Na jeho vrcholu se
letos dočkáme keltského obřadu. Pak
už se jen sejde dolů do Lčovic ke
kiosku, kde bude v 15.30 zahájena
Keltská slavnost. Poznáme, jak žili
naši předkové ve spojení s přírodou,
uvidíme, co všechno si uměli vyrobit.
Poslechneme keltskou hudbu. Součástí slavnosti jsou ukázky řemesel,
tvůrčí koutek pro děti a navštíví nás
také sokolník. Od 18 hodin zahraje
hudební skupina H-band.
Není podmínkou jít celý pochod,
můžete se kdekoliv připojit nebo
přijít jen na slavnost.
Těšíme se na Vás!
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Vláďa Hošek procestoval Island
Čkyňský světoběžník a oceňovaný f(F)otograf Šumavy
Vladislav Hošek se v létě se svou fotoexpedicí toulal po Islandu. Vznikla zde celá řada krásných fotek, z nichž některé
si mohou prohlédnout i čtenáři Aktualit. Vláďa navštívil „zemi ohně a ledu“ celkem po třetí. „Je to drsná, ale nádherná a také drahá země. Bylo nás celkem 8 lidí, fotografovali
jsme tam 12 dnů a to především v noci, jelikož tam v podstatě
nebyla vůbec tma. Najezdili jsme dvěma terénními auty
celkem 2700 km, z poloviny po šílených šotolinových cestách
s několika brody. Spali jsme ve stanech, teplota tam byla ráno
kolem 0 stupňů Celsia, přes den většinou maximálně jen 7 –
10 stupňů, zatímco u nás doma v ČR prý bylo plus 35 stupňů
Celsia. Přivezl jsem opět hodně zajímavých snímků, na které se mohou zájemci těšit na prosincovém promítání jak ve
Čkyni, tak opět v Nahořanech,“ napsal svým čkyňským fanouškům Vláďa Hošek.
(pp)

Náhody – Čkyňáci na Krku
Letní prázdniny jsou obdobím set-kávání.
Šťastných a někdy i těch méně veselých. Zajímavou kategorií jsou ale ta náhodná. Tak
například manželé Jaroslav a Pavlína Steidlovi
ze Čkyně se potkali s manžely Vojtíškovými,
Milošem a Janou z Předenic, až ve městě Vrbnik na ostrově Krk v Chorvatsku. Ten leží
téměř 700 kilometrů daleko. Ani jedna z rodin
shledání neplánovala, vše bylo dílem náhody.
Rodiny se potkaly, přátelsky poklábosily a na
památku se vyfotily, pak si šli všichni svou cestou. Aby těch náhod nebylo málo, tak se druhý
den všichni znovu potkali na stejnojmenném
ostrově, ale ve městě Krk. Další náhody už se
prý o dovolené nekonaly, následoval jen
odpočinek, koupání a poznávání tamních
památek a skvělé chorvatské kuchyně.
(pp)

Nezbeda mužstvu chyběl
Podzimní část sezóny 2016/2017 se mladším žákům ze
Čkyně příliš nevydařila. Výsledky nejsou u této věkové kategorie tak důležité, herní projev oproti našim představám ale
značně pokulhával. Na jaře se kluci zvedli, výrazně tomu přispěl návrat Davida Nezbedy, který byl zraněný celý podzim.
Kluci si dokázali, že když se snaží a makají, mohou hrát vyrovnané partie se všemi soupeři. Ideálním příkladem toho byly
některé výkony gólmana Jakuba Chrášťanského, který dokázal
po několika špatných utkáních podat i výkony daleko nadočekávaní. Toto platí téměř pro všechny naše hráče, kterým
bych chtěl za tuto sezónu poděkovat a popřát jim hodně štěstí
a chuti do té nastávající.
Václav Turek ml. trenér
Horní řada zleva: David Nezbeda, Jan Koubek, Stanislav Zuska,
Petr Bíca, Petr Tancibudek. Dolní řada zleva: Lukáš Růžička,
Miroslav Zuska, Petr Kotál, gólman Jakub Chrášťanský.
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Áčko se připravuje na
novou sezónu
V minulém ročníku se umístilo naše „áčko“
na výborném třetím místě se ziskem 55 bodů,
svěřenci trenéra Josefa Kuneše dokázali své
soupeře porazit hned 16x, 7x se rozešli smírně
a pouze 3x za celou sezónu nedokázali
zabránit porážce. Celý realizační tým i vedení
klubu považuje minulý ročník za velmi
úspěšný. Jak říká trenér prvního týmu: „Pevně
věřím, že tyto výsledky i předváděnou hru
dokážeme přenést do dalšího ročníku, opět
budeme chtít bojovat o nejvyšší příčky. Loňská
sezóna ukázala, že náš mladý tým má velký potenciál a sílu rozhodovat zápasy v náš
prospěch, takovým naším cílem do další
sezóny je být o ten jeden stupínek výš a opět
předvádět hru, která se našim fanouškům
bude líbit.“
Čkyňský první tým, který je od 14. 7. v plné
zátěži, nedoznal přes léto velkých změn,
z dorostu přišli Josefové Fiedler a Kuneš, ti se
ale k prvnímu týmu zapojovali i v minulém
ročníku, na odchodu je bohužel Imrich Pinke,
který má v plánu na delší dobu cestu do Austrálie, přejeme mu hodně štěstí a pevně
věříme, že se k nám brzy vrátí. Jak nám
prozradil vedoucí mužstva Patrik Krull:
„Neměli jsme přes léto důvod dělat nějaké
velké změny, v týmu máme dostatek kvalitních
fotbalistů a hlavně výbornou partu, tak proč
měnit něco, co dobře funguje.“
O pouti byl odehrán první přípravný zápas
s týmem Sokola Sedlice. Čkyně porazila Sedlici
1:0 po brance Michala Turka. Další zápasy
budou následovat, konkrétně 29. 7. od 13:00
se koná pouťový turnaj v nedalekých Malenicích, kromě nás a domácího týmu se představí TJ Sokol Zdíkov, nováček v I. B třídě,
se kterým také budeme bojovat o mistrovské
body, a účastník strakonického přeboru TJ
Radošovice. Pak už nás čekají dva zápasy
s týmy z vyšších soutěží, v neděli 6. 8. od 18:00
hrajeme s prvním týmem Vacova a generálku
jsme si naplánovali v Blatné v sobotu 12. 8. od
17:00 s domácím „áčkem“.
Soutěž pro nás začíná 19. 8. ve Volyni, výkop
je od 17:00. O dalších zápasech Vás budeme
informovat na klubovém webu či klubovém
facebooku, ale také v místním rozhlase,
na plakátech u prodejny Jarokai nebo si můžete vystřihnout rozpis přímo zde v Aktualitách ze života Čkyně. Rozpisy budou také
připraveny na domácích zápasech na vstupu
u Ríši Vláška.
Patrik Krull, vedoucí mužstva

Rozpis zápasů SK Čkyně „A”
ZÁPAS
DATUM
SK SLAVOJ VOLYNĚ – SK ČKYNĚ
SO 19.8.
SK ČKYNĚ – SOKOL STACHY
SO 26.8.
BLANÍK STRUNKOVICE – SK ČKYNĚ SO 2.9.
SK ČKYNĚ – SK VACOV „B“
NE 10.9.
SK ČKYNĚ – WESTRA SOUSEDOVICE SO 16.9.
CEHNICE – ČKYNĚ
SO 23.9.
SK ČKYNĚ – DŘÍTĚŇ
ČT 28.9.
SK ČKYNĚ – VLACHOVO BŘEZÍ
SO 30.9.
SK LHENICE – SK ČKYNĚ
SO 7.10.
SK ČKYNĚ – FK LAŽIŠTĚ
SO 14.10.
FC NETOLICE – SK ČKYNĚ
SO 21.10.
TJ SOKOL ZDÍKOV – SK ČKYNĚ
SO 28.10.
FK CHELČICE – SK ČKYNĚ
SO 4.11.

ČAS
HŘIŠTĚ
17:00
VOLYNĚ
17:00
ČKYNĚ
17:00 STRUNKOVICE
17:00
ČKYNĚ
16:30
ČKYNĚ
13:00
CEHNICE
16:30
ČKYNĚ
16:00
ČKYNĚ
16:00
LHENICE
15:30
ČKYNĚ
13:00 NETOLICE
14:30
ČKYNĚ
14:00
CHELČICE

Rozpis zápasů SK Čkyně „B”
ZÁPAS
VOLARY – SK ČKYNĚ „B“
SK ČKYNĚ „B“ – HORNÍ VLTAVICE
SK ČKYNĚ „B“ – TJ SOKOL ZÁBLATÍ
TJ DUB – SK ČKYNĚ „B“
SK ČKYNĚ „B“ – SVATÁ MÁŘÍ
BOROVÁ LADA – SK ČKYNĚ „B“
SK ČKYNĚ „B“ – SK LHENICE „B“
Š.HOŠTICE/LAŽIŠTĚ - SK ČKYNĚ „B“
SK ČKYNĚ „B“ – FC NETOLICE „B“
NEBAHOVY – SK ČKYNĚ „B“
SK ČKYNĚ „B“ – TJ VITĚJOVICE
HUSINEC – SK ČKYNĚ „B“
SK ČKYNĚ „B“ – TJ ZBYTINY

DATUM
SO 19.8.
NE 27.8.
NE 3.9.
SO 9.9.
NE 17.9.
SO 23.9.
NE 1.10.
SO 7.10.
NE 15.10.
SO 21.10.
NE 29.10.
SO 4.11.
NE 12.11.

ČAS
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
15:00
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00
13:30

HŘIŠTĚ
VOLARY
ČKYNĚ
ČKYNĚ
DUB
ČKYNĚ
BOROVÁ L.
ČKYNĚ
Š. HOŠTICE
ČKYNĚ
NEBAHOVY
ČKYNĚ
HUSINEC
ČKYNĚ

Sestava z vítězného zápasu se Sedlicí. Nahoře zleva - trenér Josef Kuneš
st., vedoucí mužstva Patrik Krull, Martin Chalupa, Imrich Pinke, Josef
Vondrášek, Václav Turek, Roman Vojta, Jan Děd. Dole zleva - Michal
Turek, Miroslav Miklas, Josef Král, Petr Miklas, Josef Fiedler, Lukáš
Toman, Josef Kuneš ml.
Foto: Jan Škrle
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Nejlepší to bylo mezi Indiány
V dalším díle seriálu posílacích rozhovorů se čtenářům představí redaktor Aktualit ze života Čkyně Pavel Pechoušek. Pavel
vystudoval archeologii, ale již 11 let se pohybuje ve světě médií, ať již jako redaktor nebo tiskový mluvčí, dnes ho zaměstnává
společnost Penta Hospitals.
Začnu otázkou, kterou jsem zmínil v minulém čísle aktualit – máš nějakou vysněnou osobnost/společnost, se kterou
bys chtěl spolupracovat jako tiskový mluvčí?
Zajímavá otázka. Nejsem člověk, který by měl sny.
Drtivá většina událostí v mém životě byly náhody.
Být tiskový mluvčí znamená se protknout s cíli,
strategickými rozhodnutími vedení a zaměřením
té organizace obecně. Proto pro mě nebyl problém
pracovat v roce 2014 v pivovaru DUDÁK, shodou
okolností jsem se tam na mini úvazek letos znovu
vrátil. Mluvčí je díky tomu adorován nebo zatracován, zažil jsem obojí, ale nikdy jsem za to nemohl,
každopádně jsem si zvykl. Tiskový mluvčí není autorem žádných rozhodnutí, jen se snaží, aby se jeho
témata dostávala do médií. Někdy se to daří, někdy
méně. Někde v koutku duše jsem celý život cítil, že
bych měl být mluvčím nemocnice. To se mi splnilo
letos v lednu, pracuji v tiskovém odboru
společnosti Penta Hospitals, která vlastní nebo
provozuje nemocnice v Sušici, Vrchlabí, Ostrově a
Sokolově. Jedná se o velice silnou a ambiciozní investiční skupinu, pro mě skvělá výzva a rád bych
Na snímku vlevo Jakub Jeřábek, který v letošním roce vedl českou
se zde usadil na delší dobu. Už jsem toho hodně zareprezentaci jako kapitán, tehdy HC Škoda Plzeň, dnes Montreal
žil, ale hrozně rád bych byl tiskovým mluvčím divaCanadiens, vpravo člen širšího kádru reprezentace útočník Míra Indla Járy Cimrmana. Oni mluvčího ale nepotřebují,
drák HC Škoda Plzeň
tohle zboží se chválí samo.

Během své kariéry jsi pracoval ve spoustě zajímavých organizací – MF Dnes, Národní park Šumava, HC Škoda Plzeň,
Pivovar Strakonice. Která z těchto štací ti byla nejbližší?
Do MF Dnes jsem nastoupil v roce 2006 jako nepopsaný list. Tehdy jsem se rozhodl, že bych to měl zkusit, intenzivně
jsem si myslel, že by mě to mohlo bavit. Tehdy se mnou nastoupil můj dnešní kamarád Honza Stifter, který nyní řídí nejprodávanější jihočeský časopis Barbar. I když je o čtyři roky mladší, tehdy tvrdil, že má 10letou praxi jako dopisovatel
Českobudějovického deníku. Bylo mu asi 23 let. A já jsem napsal pár článků do Prachatického... Ale tehdy jsem tak dlouho
otravoval šéfredaktorku, až to se mnou zkusila, brzy následoval přesun zpět do Plzně, kde se mi začalo profesně dařit
mnohem lépe. Asi když o něco hodně stojíte, tak se to může podařit. Od té doby se pohybuji v médiích. V roce 2011 jsem
jako vedoucí plzeňské redakce týdeníku Sedmička odcházel na Správu NP Šumava. Po třech letech a politickém odvolání
Jirky Mánka jsem šel s ním. S Jirkou jsme ale přátelé dodnes, spolupracujeme, chodíme na pivo. Neznám pracovitějšího
člověka. Pak jsem působil na vimperském městském úřadě, následně byl zhruba rok tiskový mluvčí HC Škoda Plzeň. Právě
to byla moje nejlepší práce. Odsud jsem odešel do ČTK jen proto, že ta práce byla blíž, ale dnes jasně vidím, že to byla
chyba. Alespoň jsem se ale v ČTK blíže seznámil s Markem Bílkem a v deníku Právo s Pavlem Orholzem. Díky nim vím, že
i po vstupu Andreje Babiše do médií je jihočeská žurnalistika stále v dobrých rukou.

Co tě na zimáku nadchlo?
Mě, viď?! Když neumím ani bruslit?! U Indiánů (HC Škoda Plzeň má ve znaku Indiána, pozn.aut.) to bylo velice specifické
prostředí, opravdu moc přitažlivé. Ten adrenalin přímo kape ze střechy. Komunikuješ s národními hrdiny, jakým je třeba
Martin Straka, Tomáš Vlasák, s budoucími národními hrdiny, jako jsou třeba Dominik Kubalík nebo Kuba Jeřábek. Vymýšlíš
zajímavosti, aby se o hokejové Plzni psalo hodně a hezky. Navíc je to nekonfliktní téma, novináři o něm standardně a rádi
píší, spolupracují, komunikují, jsou rádi za nápad, jak osvěžit jejich zpravodajství. Byl jsem po nějaké době zpět mezi kamarády z Plzně, byla to hezká doba.
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Pojďme se ale vrátit o pár let nazpět – v Plzni jsi vystudoval archeologii, ještě během studií jsi ale „přestoupil“
k žurnalistice. Proč jsi nezůstal u vykopávek?
Pořád jsem si říkal, že když to dělat nebudu, nic se nestane. No a nestalo... Ale strašně rád jsem o archeologii od té doby
psal do médií a můj spolužák a archeolog Západočeského muzea v Plzni Jirka Orna byl můj vynikající dodavatel informací.
Archeologie je velice atraktivní téma. Ať se téměř kohokoliv zeptáš, tak ti řekne, že je to krásný obor a vždycky chtěl kopat
pyramidy. Tak to ale v mém případě nebylo. Je to vždy trochu zklamání, když řeknu, že jsem diplomovou práci psal na
téma nálezů koňského postroje a výstroje jezdce na našem území ve vrcholném středověku.
Po nějaké době ses z Plzně vrátil zpět do Čkyně. Stýskalo se ti po Šumavě a naší malebné obci?
Ano, stýskalo. Vrátil jsem se dvakrát. Poprvé v roce 2006, ještě předtím než jsem nastoupil do MF Dnes. Rád na tu dobu
vzpomínám, tehdy jsme založili KOS. Byla to doba plná nadšení, opravdu velké energie, mnoha nápadů, radosti. Jak říká
Paul McCartney, také lásky, přátelství a porozumění. Dnes sice KOS stále funguje, ale po 11 letech logicky na zcela jiných
principech. Jaksi se nenašla generace lidí, která by navázala. Ale díkybohu za něj! Když se vrátím do roku 2006, tak jsem
nemohl najít pořádnou práci, která by mě uspokojila. Byl jsem velice nervózní, cítil jsem, že teď něco musím udělat. Proto
jsem odešel znovu pryč a začala kariéra v médiích, s tou jsem ve Čkyni začít nemohl. Do Čkyně jsem se vrátil až
s manželkou Lenkou o pět let později, když čekala naši Eminku.
Není tomu tak dlouho, co jsi napsal úspěšnou knihu o prof. MUDr. Marii Peškové, DrSc, první dámě české chirurgie
a čkyňské rodačce. Máš už vyhlídnutého nějakého dalšího rodáka, kterého bys rád zvěčnil v knize?
I když je knížka poměrně útlá, tak jsem s ní strávil moc času. Prodalo se více než 1000 kusů, doma mám poslední dvě.
Desítky se jich toulají v celorepublikové distribuci. Chtěl jsem upozornit na ženu, která si to zasloužila, a to se povedlo. Vždyť jsem
o ní vyprávěl i v pořadu Víkend na Nově.
Od té doby jsem napsal knihu vzpomínek Bohouše Ebermanna,
plzeňské hokejové legendy, hráče, který zlatým gólem rozhodl šampionát ve Vídni v roce 1977. V knize, která vyjde v předvečer jeho
70. narozenin o prázdninách příštího roku, na něj vzpomínají nejen
jeho spoluhráči z Plzně jako například Marek Sýkora nebo jeho rodina, ale hlavně kolegové z reprezentace. Vyzpovídal jsem je já
a vzpomínky přepsal do počítače. Povídat si s hráči, jako byli
Vladimír Martinec, Jirka Holeček, Jirka Novák, Milan Chalupa, Jirka
Holík nebo naposledy Jirka Bubla... To by byla odměna pro každého
kluka. Fakt paráda! Jsem rád, že se mi to podařilo dotáhnout do
konce. Hokej byl tehdy úplně jiný, promítala se do něj politika a každé
vítězství nad Sovětským svazem znamenalo facku Rusákům za okuS brankářem Jirkou Holečkem v jeho bytě u mopaci.
tolské nemocnice
Někde jsem zahlédl i to, že jsi napsal knížku pohádek.
Vyšla letos 1. 6. na Den dětí. Jmenuje se Povídání losí babičky. Jedná se o jakýsi cestopis pro děti o dvou losích
sourozencích, kteří pututjí z Vyššího Brodu do Stožce a hledají svého ztraceného tatínka. Taková kniha postupně vznikne
ze všech oblastí v jižních Čechách. Mě do projektu přibral můj kamarád Hynek Klimek, garant tohoto projektu, autor
strašidlářů a hlavně znalec strašidel. Publikaci vydala Grada ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a má
sloužit jako jakýsi suvenýr pro rodiny s dětmi, které přijedou na Lipno. Celé to byl nápad ředitele Centrály Míry Poláška.
A o tom, že byl výborný, svědčí i to, že první náklad je již vyprodaný a musí se znovu tisknout.
Jsi pravidelným návštěvníkem všech kulturních i sportovních událostí v naší obci. Máš mezi nimi nějakého favorita?
A je naopak nějaká akce, která ti ve Čkyni chybí?
Určitě nejsem pravidelný návštěvník a už vůbec ne všech. Pravidelně vystupuju v různých rolích na akcích KOS. Naposledy jako Mikuláš, zámecký pán, nebo pouťový jelen v pohádce o Smolíčkovi. Mám tyhle akce rád, protože přepínám
do jiných frekvencí. Bezvadně si přitom psychicky odpočinu. Chybí mi těch událostí víc, Čkyně je velká obec, která by si
zasloužila nějakou akci, kterou si s ní každý hned spojí. Znáš to, jó Čkyně, to je přece.... Šimone, ale to je hozená rukavice
pro tebe...
A otázka na závěr. Kdo bude hvězdou dalšího rozhovoru a jakou bys mu položil první otázku?
Těch lidí by bylo hodně, ale zeptám se mého kamaráda Petra „Fedora“ Fleischmanna, který se po téměř pěti letech
vrátil do vlasti. Fedore, kdy už se konečně vrátíš na trvalo?
Šimon Blaschko
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Rybářských závodů se zúčastnilo 42 lidí
Letošních rybářských závodů se na začátku června zúčastnilo 42 rybářů. Během závodního dopoledne se ulovilo 26
kaprů, 10 cejnů, 5 okounů, 10 plotic a 5 pstruhů duhových. První místo získal Filip Kobr z Vimperka, který ulovil 4 kapry,
druhý byl Julius Máčali z Řepešína u Záblatí, ten vytáhl o jednoho kapra méně, třetí skončil Václav Novotný ze Čkyně,
který se mohl pochlubit stejným počtem ulovených kaprů, ale s celkově menší délkou. Na čtvrtém místě skončil nejmladší
chytající rybář Péťa Kalianko, který ulovil 2 kapry. Péťa má rybářský vzor ve svém dědečkovi a nyní už i babičce. Čkyňští
rybáři děkují všem sponzorům a také Liboru Schořovi, který na akci zajišťoval občerstvení.
(pp)

Výborný slaný dort od
Ládi Kaňky

Láďa se svým krásným slaným výtvorem

Kuchař Láďa Kaňka vaří v bufetu Jarokai.
Během pracovního týdne tu nejčastěji připravuje guláš, svíčkovou nebo vepřo knedlo
zelo. Na jeho pokrmech si pochutnávají jak
místní, často řemeslníci, tak i přespolní, většinou turisté, kteří Čkyní projíždí například při
cestě na Šumavu. Ve volném čase ale pro něj
není problém, aby vykouzlil takový slaný dort,
jaký je na fotografii. Tento konkrétní kus Ládík,
který je také velice aktivním členem sboru
čkyňských hasičů, připravil pro narozeninovou
oslavu své sestry. Skládá se ze slaného korpusu
- světlého a tmavého. Ty jsou plněné pomazánkou, ve které je česnek, pórek, šunka a niva.
Dort je potažený sýrem a ozdobený růžemi ze
šunky, různých druhů salámů, sýra a zeleniny.
Láďa podobné dorty dělá často i na objednávku,
že je o ně zájem, není třeba dlouze psát. Ládík
je prostě šikula a co víc děvčata, momentálně je
Foto: PP nezadaný!
(pp)
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Afričané nás roztančili
V sobotu 3. června přišlo ke čkyňské synagoze mnoho lidí. Někdo je spočítal a bylo jich 240! Byli zvědaví na černošskou
skupinu Ghana Dance Ensemble. Ghanští bubeníci a tanečníci po chvíli rozpoutali bouři nadšení. Byli jen čtyři – malá
pěkná podsaditá tanečnice s výrazně vyvinutými přednostmi a pozadím, její velký
štíhlý a neustále se smějící druh a dva
bubeníci, pořádní tělnatí chlapi. Afričané
dobře vědí, že ty nejprostší věci přinášejí
radost. Jejich tance a rytmy symbolizují
pozdravy slunci, namlouvání, lásku a také
slavnostní kreace pro krále a prezidenty.
To vše s nakažlivou energií, rytmem v těle
a s úsměvem na rtech. Všichni čtyři předváděli neuvěřitelné kousky. Malá tanečnice, střídající pestré africké kroje, uměla
se svým klenutým pozadím podivuhodné
věci. Přítomní se divili, jak může někdo
takhle bravurně ovládat svůj prostorný
sval gluteus maximus, jak se ta věc
odborně nazývá. Její taneční protějšek – to
byl smějící se atlet, určitě by se dobře
uplatnil třeba při skoku vysokém. Fantastický byl závěr: oba umělci vyzvali přítomné, aby se k nim připojili a tancem vyjádřili radost ze života. Lidé se nedali dlouho pobízet. Utvořili kruh a už to jelo.
Mládež, malé děti i pár těch starších se každý po svém pořádně vyřádili. Mnozí si sebou přinesli svoje bubínky a profíci
z Afriky je učili, jak do nich správně bušit.
Byl to jeden z nejlepších a nejpodivuhodnějších kulturních počinů, jakých jsme kdy byli ve Čkyni svědky.
J. Lávička
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Aktuality ze života Čkyně - Vydává obec Čkyně nákladem 800 ks pod evidenčním číslem Ministerstva kultury ČR E 14907.- Tisk – Tiskárna Brázda,
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nevracejí - Reklamy pouze při volné kapacitě. Cena za reklamu je 1 Kč + DPH za 1 cm2. Reklamu je nutno uhradit na Obecním úřadě ve Čkyni u správce
poplatků nejpozději do měsíce od vydání Aktualit.

