
Josef Lávička napsal
čkyňské romaneto 
o nešťastné lásce 

židovské dívky
Během pouťového sobotního pod-

večera seznámil návštěvníky synagogy
se svojí knížkou s názvem Staník a Cha-
ja čkyňský kronikář a písmák Josef Lá-
vička. Podle slov autora se jedná o pří-
běh lásky a smrti s kapkou nadpřiro-
zena.  Ilustroval ji čkyňský pedagog Jan
Děd, o korektury se postaral Petr Kuče-
ra, její součástí je také zajímavá 
fotopříloha, plná dobových snímků.
Společně se svými kmotry Vladimírem
Silovským a Janem Dědem polil autor
knížku vodou z Dolanského potůčku,
který teče vedle kapličky ve Zdůlí, kde
se Staník s Chajou tolik milovali. 

Josef Lávička ke své knize uvedl:

Všechno začalo tím, že jsem loni na
podzim dělal průvodce v synagoze.
Před lety mě přesvědčovali, abych se
stal členem Spolku pro obnovu syna-
gogy. Tehdy jsem odmítl, byl jsem k té
opravě skeptický.

Když jsem měl v synagoze čas, pročí-
tal jsem si knížku Judaismus od A do
Z, která mě velmi zaujala. Kolega V.
Silovský mi dal přečíst nápis ze stély
hrobu č. 159 na čkyňském židovském
hřbitově, kde leží 20letá Chaja Fan-
tesová. Ten nápis byl krásně lyrický 
a říkal, že zde leží zamilovaná mladá
černovlasá voňavá dívka, která zem-
řela v největším rozpuku své krásy 
a mládí. Rok její smrti, 1828, je také
rokem vzniku druhé čkyňské syna-
gogy, zde Na Poříčí.

To byl silný námět a rozhodl jsem se,
že se pokusím o Chaje napsat. Dal
jsem se do toho v lednu letošního roku
a za 14 dní jsem měl v hrubých rysech  

hotovo. Psalo se mi dobře, jako by mi
text někdo diktoval.

K  Chaje jsem si musel vymyslet kon-
trast – mladého urostlého prostého
chlapce, blonďáka, křesťana, kočího ze 
statku ve Vysokém dvoře. Další kon-
trast je křesťanství versus židovství 
a také lidové zvyky křesťanů a židov-
ské svátky.

Když bylo hotovo, poslal Ing. Silov-
ský rukopis k posouzení přednímu
českému judaistu Achabu Haidlerovi
(který přeložil hebrejské nápisy na
starých stélách, které jsou na židov-
ském hřbitově) a já jsem dal knížku
k přečtení našemu panu faráři, P. Janu
Janouškovi. Knížka se jim líbila a po-
dle jejich pokynů jsem opravil pár
drobností.

Asi tak 70 procent příběhu je prav-
da. Je tam mnoho postav, které sku-
tečně žily (rabín Wudl,  Fantesovi,
košer řezník a ranhojič Izák Sprintzl,
čkyňský rychtář Jakub Hulovec, po-
rodní bába Pešková, samozřejmě dr.
Karl Claudi, farář František Stáně 
a další).  I historické reálie z r. 1828
jsou pravdivé. Jen Staníka a jeho osud
jsem si vybájil a spolu s ním několik
dalších čkyňských lidiček.

Přál bych si, aby lidé, kterým se
knížka dostane do ruky, neměli po
jejím přečtení pocit ztraceného času 
a trochu nakoukli do vzdálené a skoro
neznámé člyňské historie. 

Jsem rád, že jsem alespoň zčásti
splatil dluh za to, že jsem v devade-
sátých letech nevěřil, že naše syna-
goga vstane z popela. Obdivuji vše-
chny ty lidi, kteří to nevzdali a celých
dvacet let vydrželi. Budiž jim čest 
a chvála! 

Hodně lidí říká, že když vejdou do
této svatyně (v Jihočeském kraji je-
diné zasvěcené a s vlastní posvát-
nou Tórou), mají zde příjemný pocit
a rádi tady pobývají. Ať to zkusí i ti
Čkyňáci, kteří tu dosud nebyli!

AKTUALITYAKTUALITY
ze života ze života 

ČkyněČkyně
VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA SRPEN 2016

Knihu Josefa Lávičky pokřtili V. Silovský a J. Děd                                        Foto: PP

Nová kniha Josefa
Lávičky

Na vydání čkyňského historického
romaneta Staník a Chaja sponzorsky
přispěla Obec Čkyně, AZ Delta Čkyně
a. s., KMP Bürotechnik, firma Jarokai
a další sponzoři, kteří nechtěli být
jmenováni. Cena knihy je 49 Kč 
a prodává se v synagoze a v drogerii
firmy Jarokai.                                  (red)
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Zastupitelstvo obce Čkyně  
dne 29. 6. 2016

schválilo:
– doplnění programu: do bodu Různé) informace o projektech, zpráva z finančního výboru
– závěrečný účet obce za rok 2015 s výhradou chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o přezkoumání hospodaření obce
za rok 2015 a ukládá starostovi Ing. Stanislavu Chvalovi do 28. února 2017 přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb
a nedostatků a účetní uzávěrku Obce Čkyně za rok 2015
– žádost Společenství vlastníků jednotek, Čkyně 201 o půjčku z fondu rozvoje bydlení ve výši 150.000,- Kč na opravu
poškozené fasády domu a balkonů
– příspěvek pro pana Karla Kučeru, 9. května 574, Netolice ve výši 6.000,- Kč, bude použit na Netolické dostihy 2016 
a Smlouvu dle vzoru č. 2
– příspěvek pro pana Josefa Dragouna, Čkyně 272 ve výši 4.000,- Kč, bude použit na náklady spojené s pořádáním Pivních
slavností a Smlouva dle vzoru č. 2
– příspěvek pro Společnost pro obnovu synagogy ve Čkyni, Čkyně ve výši 8.000,- Kč, bude použit na vydání knihy Čkyňské
romaneto, Smlouva dle vzoru č. 3
– příspěvek pro Komunitu pro duchovní rozvoj, o.p.s., Čkyně 197 ve výši 4.000,- Kč, bude použit na částečnou úhradu
nákladů spojenou s akcí „Lesy českého státu“, Smlouva dle vzoru č. 3
– smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.On Distribuce na akci „Most ev. č. 14415-3 v obci Čkyně“  kabelové vedení
NN, kabelové skříně, uzemnění na pozemky č. parc. 1170/7, 759/3, 102/9 v k.ú. Čkyně, jednorázová náhrada ve výši
1.000,- Kč bez DPH
–smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.On Distribuce na akci „Horosedly – kabel NN Škopek nové OM“ kabelové ve-
dení NN, provedení překopů, na pozemky č. parc. 1177/1, 42/1, 224/24, 1177/3, 224/23, 564/4, 564/1, 568/9 v k.ú.
Horosedly u Čkyně, jednorázová náhrada ve výši 5.000,- Kč bez DPH
– žádost obce o bezúplatný převod pozemků podle §7 odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů včetně výpisu pozemků
z pasportu komunikací obce Čkyně
– prodej části pozemku panu Miroslavu Šochmanovi, Onšovice 68 č. parc. 1050/1 o výměře cca 42 m2 v k.ú. Onšovice u
Čkyně
– záměr na prodej pozemku panu Antonínu Rezkovi, Čkyně 1 parc. 231/10 o výměře 8 m2, 245/3 o výměře 19 m2 v k.ú.
Čkyně
– záměr na pronájem pozemku Junák – český skaut, středisko RNDr. Rudolfa Plajnara Volyně, z.s., Zámecká 723, Volyně
č. parc. 880 o výměře 2938 m2 v k.ú. Onšovice u Čkyně
– pronájem nebytových prostor paní Marcele Mánkové, Dolany 35 v č.p. 97 v prostorách bývalé čistírny
– prodloužení provozní doby fyzioterapie paní Radomíře Koubové, DiS, Zálezly 54 o v č.p. 155 na dobu určitou do 30. 6.
2018 
– provozování občerstvení pro pouť ve Čkyni panu Liboru Schořovi, Čkyně 151 v prostorách zámecké zahrady, náklady
spojené s mobilním WC ponese Obec Čkyně
– zadání zakázky na akci MK ZTV Čkyně – II. etapa firmě STRABAG, a.s., Praha s nabídkovou cenou 6.704.392,28 Kč s DPH
– zadání zakázky na akci Modlitebna a pietní síň ve Čkyni – opravy budovy – 1. etapa firmě STAVOJ Čkyně s.r.o., Čkyně
s nabídkovou cenou 570.193,68 Kč s DPH
– dopracování variant II. a III. protipovodňového opatření v k.ú. Onšovice ve stádiu studie s kapacitou Q dostatečnou
pro možnost získání prostředků na protipovodňové opatření a poté zahájení jednání s vlastníky pozemků

přidělilo:
– byt v č.p. 163 paní Karolíně Kolářové, Onšovice 8

určilo:
– v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
zastupitele pana Ing. Stanislava Chvala pro výkon funkce spolupráce s odborem výstavby a územního plánování MěÚ
Vimperk při pořizování územně plánovací dokumentace, tj. územní plán obce Čkyně

zamítlo:
– návrh na čestné občanství panu P. Janu Preislerovi in memoriam
– návrh na vybudování workoutu ve výši 750.000,- Kč bez DPH za domem č.p. 265
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vzalo na vědomí:
– Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Věnec za rok 2015, kde byla zjištěna chyba, opatření na
odstranění odsouhlasil sněm starostů svazku a Návrh Závěrečného účtu DSO Věnec za rok 2015
– rozpočtové opatření č. 2,3,4/2016 
– zprávu o kvalitě pitné vody
– porovnání statistických dat profesionálních knihoven Prachaticka a velmi dobré výsledky knihovny ve Čkyni
– zprávu z finančního výboru ze dne 29. 6. 2016
– výměnu dveří v kabinách na hřišti – dotace 53.000,- Kč od KÚ JčK
– opravu pietní síně – dotace 300.000,- Kč od MMR
– opravu přístřešku pro hasiče – dotace 200.000,- Kč od KÚ JčK
– opravu hasičské nádrže Horosedly – dotace 129.000,- Kč od KÚ JčK
– opravu kolny u obecního úřadu – dokončeno, výsledek žádosti o dotaci dosud není znám
– kanalizace Dolany – dotace 3.246.000,- Kč od SFŽP, práce zahájeny
– opravu chodníku, schodů a pískoviště v mateřské škole, bude prováděno o prázdninách
– opravu sociálního zařízení v ZŠ, bude prováděno o prázdninách
– přípravu vodovodního přivaděče ve Čkyni
– informaci o rekonstrukci parku ve Čkyni, kde od připravovaného společného projektu odstoupil německý partner
– rekonstrukci komunikace od autobusového nádraží do Předenic, bude provádět v měsíci červenci SÚS

Tradiční vystoupení vimperských mažoretek
Foto: B. Kubálek st.

Pouť zpestřil stánek s dobrotami ve staročeském stylu
Foto: V. Hošek

KOS si o letošní pouti připravil pro děti veselou pohádku 
O kohoutkovi a slepičce                         Foto: L. Pechoušková

Pouťové veselí se konalo v nově opravených prostorech
u obecního úřadu                                        Foto:  P. Pechoušek

Ohlédnutí za čkyňskou poutí
Stejně jako každý rok si během pouťových veselic museli přijít na své téměř všichni. Mladí, staří, milovníci fotbalu,

divadla, ohňových show, dechovky i rockové muziky a hlavně naši nejmenší.                                                                            (pp)
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Čkyně v letech 1939 – 1945

Třináctý díl historického seriálu o Čkyni.

Český národ se s okupací nesmířil. Byla to doba krutosti,
bolesti a utrpení. Hned 15. března 1939 začalo zatýkání.
Po demonstracích 28. října a 15. listopadu 1939 byly 17.
11. zavřeny vysoké školy, vůdci studentů byli postříleni a
mnoho studentů šlo do koncentračních táborů. V září
1939 přepadli Němci Polsko a vypukla II. světová válka.
V roce 1940 si německá branná moc podrobovala jeden
evropský stát za druhým. V červnu 1941 přepadl Hitler
SSSR. To se mu později stalo osudným. V protektorátu
stoupala odbojová činnost, která vyvrcholila 27. 5. 1942
atentátem na říšského protektora Reinharda Heydricha.
Německý teror zesílil, každý den se popravovalo, byly
zničeny a vypáleny Lidice, Ležáky a další vesnice. Teprve
po porážce Němců u Stalingradu a po otevření druhé
fronty spojenci se karta obrátila.

V únoru 1940 se na železniční stanici ve Čkyni objevil
nápis Čkyně – Kieselhof. V srpnu 1939 byla rozpuštěna
organizace československých legionářů. V dubnu 1941
byla zastavena činnost TJ Sokol a o rok později TJ Orel. Už
v červenci 1939 byla v blízkosti nádraží zahájena stavba
domu pro uprchlíky stavitelem Pavlem Šlemarem. Bylo v
něm 18 malých bytů a 15 pokojů pro letní hosty. Teprve
po roce 1940 byl úplně dokončen. Stojí u nás dosud a lidé
mu dodnes říkají Uprchlák. V roce 1942 bylo rozpuštěno
obecní zastupitelstvo a vládním komisařem byl jmenován
Jan Čech. V únoru 1942 zemřel spolumajitel panství
Čkyně, ministerský rada dr. Richard Claudi a novým ma-
jitelem statku se stal Fritz Bayer, který vlastnil už polov-
inu statku po své matce Marii, rozené Claudi. Počátkem
roku 1945 byli zatčeni funkcionáři hasičského sboru Vo-
jtěch Suchel a Vojtěch Toman a byli uvězněni v Terezíně,
odkud se pak šťastně vrátili v květnu. Konec války předz-
namenávali váleční uprchlíci. V listopadu 1944 přijelo do
Čkyně 111 uprchlíků ze Sedmihradska a v únoru 1945
200 uprchlíků z Horního Slezska. Ubytováni byli ve škole
a stravovali se v hostincích u Králíčků, Martanů a Černých.
Američtí hloubkaři 2. 4. 1945 napadli lokomotivu na ná-
draží a prostříleli jí kotel. Také budova vedle stojícího
hospodářského družstva dostala 20 zásahů. Od 15. dubna
přes Čkyni projížděly dnem i nocí německé transporty us-
tupující na západ. Při ústupu německé armády došlo k
tragické události, když při pokusu o odzbrojení Němců
byl postřelen četnický strážmistr Václav Chlada, který
svému zranění podlehl o týden později ve volyňské
nemocnici. Na hasičském domě má dodnes pamětní
desku. 

V neděli 6. května osvobodila Čkyni americká armáda.
Tanky a technika projížděly Čkyní celý den. Místní oby-
vatelé Američany srdečně vítali. 

Ve Čkyni zůstala americká posádka, která zde setrvala
až do podzimu.

Z publikace Čkyně 1537 - 1987
a kroniky obce připravil J. Lávička

Školka bude mít nový chodník 
a pískoviště

15. 7. byl přerušen na šest týdnů provoz mateřské školy. Od
18. 7. zde začala firma Stavoj provádět úpravy školní zahrady.
Maminky s kočárky určitě přivítají širší a nový chodník 
k hornímu pavilonu, děti z 1. třídy čeká po prázdninách nové,
velké pískoviště a oba pavilony budou spojovat nové schody.
Další opravy mateřská škola společně s obecním úřadem
plánuje.                                                                       V. Pechoušková

Panna Marie Předenická
V neděli 31. 7.  pan farář  PMVDr. Mgr. Jan Janoušek  požeh-

nal v Předenicích u Čkyně dřevěnou sochu panny Marie Pře-
denické, dílo pana Václava Rundy. Občany přivítal místo-
starosta Čkyně pan Jaromír Kainc. Dílo mohlo vzniknout díky
sponzorskému příspěvku Honebního společenstva Čkyně -
Háje, kteří pomohli částkou 2 500 Kč, Obecního úřadu Čkyně
a občanů Předenic. Pro všechny příchozí připravili místní
příjemné pohoštění.                                                  B. Kubálek st.
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Přestěhovat se do Čkyně bylo nejlepší
rozhodnutí 

Před sezónou jste rezignoval na funkci sekretáře klubu, pořád ale
ve čkyňském fotbale zůstáváte. Jak se změnily vaše povinnosti ve
výboru čkyňského fotbalového klubu?

Na blížící se konec ve funkci sekretáře, jednatele klubu jsem začal své
spolupracovníky ve výboru připravovat již před koncem minulého
soutěžního roku. Dřívější organizační práce a dnešní styl komunikace
s okresními, krajskými či svazovými orgány v Praze se výrazně změnil.
Jsou to funkcionáři, kteří mají na starost počítačovou cestou vést veškerou komunikaci s Prahou, ČB a PT. Administrátor
je dnes jakýsi styčný důstojník oddílu s fotbalovými orgány. Zajišťuje především členskou evidenci oddílu. Náš oddíl má
v současnosti administrátory dva. Já tuto práci  nevykonával. Měl jsem na starost běžnou administrativu. Mým úkolem
bylo zasílat včas do ČB a PT přihlášky do soutěží. Dále jsem zajišťoval dopravu pro jednotlivá družstva, zasílal změny ter-
mínů utkání, zajišťoval nové registrace hráčů, sepisoval žádosti o finance, komunikoval s ostatními oddíly atd. Stále jsem
členem oddílu a jediné, v čem pokračuji, je psaní plakátů na zápasy a pomoc při náborech fotbalového potěru. 

Ve funkci vás střídá Patrik Krull. Orientuje se v problematice?
Ve funkci jednatele SK mě vystřídalo mládí. Patrik je velice šikovný, rychle se orientuje v celé škále pracovní náplně.

Dobře komunikuje s veřejností přes PC a myslím, že bude velmi zdatný funkcionář.

Jak jste se jako rodák ze Sedlčan ocitl ve Čkyni?
Rodilý Pražák ano, ale celé mládí a studia Sedlčaňák. Studia na PedF UK v Praze jsem dokončil v roce 1974. Tehdy  jsme

s mojí budoucí manželkou zažádali  mnoho okresů o učitelské místo s bytem a jedna  z prvních kladných odpovědí přišla
z Prachatic s konkrétní nabídkou ve Čkyni. Obec jsme v zimě 1974 navštívili, prohlédli si školu a po příjemném rozhovoru
s vedením  se nakonec rozhodli pro Šumavu. Navíc jsem byl mladý aktivní fotbalista a zdejší „Maracaná“ mě uchvátilo
tak, že jenom umocnilo naše rozhodnutí ve Čkyni nastoupit a zůstat. Dodnes jsme přesvědčeni, že to bylo jedno z nej-
lepších rozhodnutí v našem životě.

Než jste se stal funkcionářem, tak jste aktivně hrál. Kdy jste začal hrát ve Čkyni a za jakých to bylo okolností?
Byl jsem fotbalový blázen, zamilovaný nejen do svojí manželky, ale i do toho kulatého nesmyslu. Perfektní parta hráčů

mě rychle přijala mezi sebe. Hrál jsem nejčastěji v obraně. Uměl jsem hrát dobře hlavou a díky své výšce jsem hrál na
stoperu. Později jsem občas změnil post a dal i pár pěkných branek. Hrál jsem celkem 10 let a plynule pak přešel do
funkcionářských řad až do dnešních dnů. Sečteno  a podtrženo jsem čkyňskému fotbalu věnoval poctivých 42 let. 

Kteří chlapi tehdy hráli za Čkyni?
Zmínil jsem se o bezvadné partě kluků. Všechny nelze vyjmenovat, ale vzpomenu rád na Slávu Sovů, Pepu a Honzu

Kuneše, Jardu Hlinku, Karla Pazoura, Vencu Svátu, Karla Pěcháčka, Vencu Kuryla, Jirku Jandu, Frantu Roda, Jardu Miklase,
Rudu Běleckých, Míru Kaince. Vzpomínám rád i na fotbalového šílence Jardu Mikeše, elegantního Slávu Paulů, Jardu
Frnocha a dlouholeté kanonýry Ivana Kutheila a MUDr. Josefa Tomana. Výborným  útočníkem byl Pepa Mareš a vynikající
Míra Růžička. Patřili k nám i M. Kavlík, Z. Vilánek, J. Stejskal, J. Krejčí, J.Kutheil a další. 

Trénoval jste hlavně mládež a dorost.
Ve druhé půlce své aktivní hráčské kariéry jsem dostal na starost i tréninky mládeže. Žáčky jsem učil dopoledne ve

škole a odpoledne je proháněl po trávníku a učil je základy fotbalu. V průběhu let jsem přecházel i k dorostencům. Dnes
jsou to už čtyřicátníci. Někteří u fotbalu zůstali, většina borců již lenoší. Se žáky jsme vždy hráli na špici okresu, jednou
jsme se dokonce stali i okresními přeborníky, když nám titul v Lažišti zajistil nechytatelnou střelou Míra Mráz. Mezi nej-
lepší dorostence patřili B. Maroušek, J. Děd,  M. Mráz, J. Švík, bratři Sýkorové,  Kunešové, Dukové, Jos. Kainc, D. Nezbeda,
F. Fleischmann a další. Soupeři z nás měli oprávněný respekt.

Váš syn Honza se po letech fotbalově vrátil do Čkyně. Co říkáte na současný čkyňský mančaft a realizační tým?
Jsem rád, že se ještě syn stačil vrátit do Čkyně. Jeho zkušenosti a slušný fyzický fond budou pro čkyňské stále přínosem.

Každý slušný mančaft potřebuje být vyvážený staršími borci a vhodně doplněný běhavým mládím, jak to u našeho
mančaftu je. Někdy se mi ale zdá, že výkonnost starších hráčů až příliš převyšuje ty mladé, kteří  ještě potřebují dozrát,
a bude to opět silný tým. Trenérské duo bratří Kunešů dělá pro kvalitu hry maximum, hodně bude záležet na hráčích
samotných a na podpoře výboru, protože naším společným cílem je přilákat na hřiště spokojené fanoušky.

Co mu popřejete do dalších let?
Hráčům přeji především zdraví. Zdravé a rychlé nohy, fotbalové myšlení na úrovni a stabilní dobré výsledky po celou

sezónu. Výboru SK přeji zdravou chuť pro čkyňský fotbal něco vymýšlet a realizovat. Ať se práce daří!                          (pp)
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Prázdniny

Nikdo nepochybuje o tom, že mezi nejoblíbenější
měsíce roku patří červenec a srpen. Pro nás školou
povinné to platí určitě. Ale všichni je máme spojené
se sluníčkem, výlety, koupáním, dovolenou a se
spoustou nových zážitků. Je to doba klidnější, bez
běžných školních povinností. A snad právě proto ty
dva měsíce tak rychle utíkají. Kdesi v nedohlednu je
červen, kdy jsme hodnotili uplynulý školní rok. 

Deset měsíců každodenní práce ve školních lavi-
cích. Deset měsíců vstřebávání nové látky a infor-
mací. Ale také deset měsíců s kamarády, spolužáky.
Chvíle příjemné i náročné. Chvíle radostí i starostí.
Průběžně jsme vás informovali o všem, co se děje na
základce. Víte, jak prvňáčky pasovali na opravdové
prvňáky. Víte, že řada dětí strávila týden v Londýně.
Ten naši pořádně prošmejdili. Navíc tam kluci a
holky absolvovali výuku v angličtině a obdrželi
vysvědčení! Před Vánocemi si třídy připravily
vánoční program a mohly vás pozvat na rozsvícení
vánočního stromku. A od ledna soutěžíme. Naše
úspěchy na „poli vědy a sportu“ byly značné.
Soutěžili jsme v různých kategoriích, oborech, 
v soutěžích vědomostních i sportovních. 

Jaro je spojeno s přijímacími zkouškami na střední
školy a učiliště. Celkem 32 žáků si letos vybíralo
studijní nebo učební obor. Všem to vyšlo a na vys-
něné školy byli přijati. A tak stojí zase na začátku.
Zase z nich budou prvňáci. Čas ukáže, jestli si zvolili
dobře. 

Také jsme si zkusili cvičný požární poplach a
zvládli řadu úkolů s brannou tematikou. Při
sportovních dnech na hřišti si žáci poměřili své síly
v atletice a zahráli si vybíjenou i basketbal.

Látku vyučovacích hodin doplnily různé besedy 
a exkurze.  A také koncerty a divadelní představení.
Naši nebyli jen pasivními diváky  – během roku jste
mohli navštívit koncerty školního sboru v synagoze
i kostele, děti z družiny sehrály pohádku Zla-
tovláska. Také „herečky“ z dramatického kroužku
hrály pohádku, tentokrát o kouzelné Hoře Lenoře. 

A jsou tu školní výlety a společné fotografování.
Školní rok má namále. Deváťáci předávali pomyslné
žezlo nejstarších mazáků osmákům. Nejstarší od-
cházejí, v září nastoupí téměř 30 nových žáčků.
Škola není o prázdninách tichá a prázdná. Probíhají
v ní stavební úpravy, hlavně v prostorách školní
jídelny. 

Ke konci srpna začínáme na školu více myslet. Jaký
bude ten nový rok? Co kamarádi, spolužáci? S kým
si sednu do lavice? Kdo mě bude učit? Jaký budu mít
asi rozvrh? Zase začnou povinnosti. A tak ještě
užívejme prázdniny naplno až do konce a potom s
chutí zpátky do lavic a za katedru.       

V. Komínová

Pohádka Hora Lenora

Sportovní den

Pasování osmáků
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Začátek Trojské války v podání
vimperských ochotníků

Čtvrtého června vystoupil ve čkyňském kinosále vim-
perský divadelní soubor Spirála se svým ryze autorským
podáním toho, jak také mohl začít jeden z největších
antických konfliktů, kterým byla Trojská válka. Tři ze
současných čtyř členek souboru pohází ze Čkyňska, Anna
Křížová přímo ze Čkyně. I to je důkazem toho, že Čkyně je
líhní výrazných divadelních talentů.                                                           

(pp)

Hra vznikla z improvizace

Poslední představení divadelního souboru Spirála 
s názvem A.H.A. (Athéna-Héra-Afrodíta) Tak takhle začala
Trójská válka! vzniklo na základě společných improvizací
a hraní si s obsahem antické báje o Paridově soudu a jablku
sváru. Jelikož spousta věcí v řeckých bájích je ne-
dopovězena, zkoušely jsme hledat, jak trošičku jinak to asi
mohlo být, jak si bohové mohou pohrávat s lidskými životy
a jak lze manipulovat s ostatními. A protože náš soubor
funguje momentálně v čistě dívčím složení, je i naše zpra-
cování záměrně velmi ženské a tak trochu si z toho dívčího
světa a jeho přetvářky a žabomyších válek utahuje. Jako
novou divadelní zkušenost jsme navíc tentokrát využily
(nejen) za chybějící mužský element loutky, kašírované,
vlastnoručně vyrobené. Součástí představení jsou i pro-
grámky ve formě taháků, které mají podtrhnout školní at-
mosféru a diváky neznalé řeckých bájí trochu seznámit s
postavami.

ATHÉNA, LOUTKA ANIČKA – Anna Křížová 
AFRODÍTA, LOUTKA NATKA – Natálie Fulínová
HÉRA, LOUTKA KAČKA – Kateřina Nová
LOUTKY UČITELKA A PARIS, ZEUS (v pozadí) – Maria
Friedlová

V. Slepičková

PODĚKOVÁNÍ
Chtěly bychom touto cestou poděkovat firmě Jarokai

Čkyně za vzornou přípravu při setkání žáků základní školy
Čkyně (rok narození 1946) dne 4. 6. 2016. Občerstvení
bylo vynikající, obsluhu zajistil p. Ladislav Kaňka. Za jeho
milý přístup mu děkujeme.

Za všechny zúčastněné poděkování zasílají 
Valchářová, Předenice

Jiřina Koláříková, Dřešín

PODĚKOVÁNÍ
Asi většina čkyňských občanů postřehla, že od podzimu

loňského roku není vidět v našich ulicích, uličkách a zák-
outích paní Břečkovou s její charakteristickou kárkou
naloženou PET lahvemi, igelitovými pytli a základním 
úklidovám náčiním . . . 

Její denní, zdánlivě drobná a nenápadná práce tak
důležitá pro dobrý pocit nás všech, co nechodíme nevší-
mavě k našemu okolí,  prostě chybí. Jen málokdo z nás zd-
vihne zapomenutý plastový kelímek, pohozenou pivní
konzervu nebo uklidí rozbitou lahev. Ano, máme v obci ně-
jakou dobu nového pracovníka a nový zametací stroj.  Mělo
by tedy být vše v naprostém pořádku. Bohužel není tomu
vždy zcela tak. Stroj nemůže vyjíždět denně, protože jeho
provoz není právě levný, navíc ne všude se vejde a všechna
zákoutí vyčistí. Pan Kuneš pracuje ve zkrácené pracovní
době.  Má hodně starostí s udržením pořádku na hřbitově,
denně uklízí kolem kontejnérů, pečlivě udržuje chodníky.
Bohužel, naprostá většina z nás, jak jsem uvedl dříve, moc
s úklidem v obci nepomůže.

Paní Břečková pracovala řadu let ještě v důchodu, a to i
přes zhoršující se zdravotní stav. Čas bohužel nezastavíme
a tak nezbývá než paní Břečkové za všechno, co pro Čkyni
a nás občany udělala, od srdce poděkovat.  

Paní Břečková, ještě jednou děkujeme a přejeme do
dalších let hodně štěstí a přeci jen trochu více toho
zdravíčka.                                                                            J. H. TS

Dodržujte zákaz vjezdu
I když tato dopravní značka vjezd ze čkyňského náměstí,

nahoru směrem k panelákům zakazuje, ne všichni tento
zákaz dodržují. Těm, kteří tu bydlí, se to samozřejmě nelíbí.
Vadí jim hluk a projíždějící vozy. Byť jsou ojedinělé. Proto
žádají všechny, kteří tudy jezdí, aby zákaz respektovali 
a nechali  je tu žít v klidu.                                                        (pp)
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Červen v mateřské škole
„Jsi-li kamarád, tak pojď si s námi hrát“ – bylo motto prvního červnového dne. Oslavu dne dětí jsme začali nanukem 

a pak jsme vyrazili za brány mateřské školy po předem vyznačené trase a plnili jednotlivé úkoly připravené pro každou
třídu. Šipky nás dovedli zpět na zahradu MŠ, kde děti z písmenek získaných z úkolů vyluštily, že poklad se ukrývá v P-Í-
S-K-U.  Lentilky udělaly všem radost.

Další akcí druháků a třetáků byl 14. 6. školní výlet do ZOO Hluboká. A protože zvířátek tu mají hodně, bylo to pro nás
prima dopoledne. Viděli jsme snad všechno, co se vidět dalo, kromě medvěda, nakrmili jsme kozičky i kačeny, užili si
cestu autobusem. To prvňáci jeli 15. 6. do Husince do „muzea vláčků“. I když ten den pršelo a pláštěnky jsme sundali až
v autobuse, byla to nádherná podívaná. V zahradě se projížděly různé vláčky, projížděly tunely, přejížděly mosty, houkaly,
seděli v nich cestující, lokomotiva kouřila a děti se mohly pohybovat, kde se jim zachtělo. Celému nádraží vévodil nadšený
a povídavý výpravčí.  

Třeťákům vandrování nestačilo a chtěli ještě p. učitelce M. Holé ukázat okolí Čkyně, a tak se vypravili pěšky na Věnec 
a zpátky se svezli vlakem (někdo jel poprvé). Poznávali přírodu, soutěžili, vychutnali si krásné dopoledne, jedno z posled-
ních společných. To bylo 22. 6.

Paní učitelka V. Kaskounová každé liché úterý odpoledne vedla kroužek „Tanečky“. Tento rok docházelo na tancování
15 děvčat (chlapci se asi styděli). 21. 6. připravila pro rodiče ukázku její celoroční práce s dětmi.  Děvčata si vytancovala
perníkové medaile a do tance se zapojily i maminky.

24. 6. nás pozval dramatický kroužek 1. st. ZŠ s p. uč. V. Komínovou do své tělocvičny na divadlo Hora Lenora.  Děkujeme
starším kamarádům, že na nás nezapomínají. 

A protože pro maminky již tradičně před druhou květnovou nedělí pořádáme jarní besídku, rozhodly jsme se s dětmi,
že připravíme zábavné odpoledne ke Dni otců pro tatínky na zahradě MŠ. Připraveno bylo sedm disciplín (např. skákání
v pytli, slalom s dítětem na zádech, přebalování panenky apod.). S některými dětmi se vydaly na trasu maminky nebo
třeba dědečkové.  Na konci na všechny čekaly sladké odměny, které zasponzorovali rodiče Nelinky a Pavlíka Kůtových.
Starší děti pro své tatínky vyrobily a výtvarně vyzdobily papírové kravaty a košile. Paní učitelka napekla a nazdobila
perníčky – jak pro děti, tak i pro tatínky. Po skončení jsme v připraveném ohništi zapálili oheň, opekli vuřty, poseděli 
a popovídali. Určitě příští rok zopakujeme!

Z našich předškoláků se již brzy stanou školáci, vymění školkovské prostředí za školní a to byl důvod, proč se šli 27. 6.
podívat do první třídy, co je po prázdninách čeká a nemine. 
28. 6. nastal čas loučení a předškoláci si pro své kamarády připravili divadlo O koblížkovi. Dostali zvonečky a školce
„odzvonilo“. Rozloučili jsme se také s p. uč. M. Holou, která z naší školky odchází. Bude nám chybět!

29. 6. jsme si na zahradu vynesli stolečky a židle, připravili ohniště a opekli si vuřty. Tím jsme oficiálně zakončili další
školní rok a otevřeli dveře prázdninám.

S budoucími prvňáčky se budeme těšit na čtvrtek 1. září, kdy se sejdeme v 8 hodin na Obecním úřadě ve Čkyni. Hezké
a ještě dlouhé prázdniny.                                                

V. Pechoušková

Výlet 2. a 3. třídy do ZOO Hluboká
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Výlet 1. třídy do  „muzea vláčků“ v Husinci Závěrečné vystoupení kroužku Tanečky

Den otců na zahradě MŠ Den dětí - hledání pokladu

Svazek obcí Věnec
ve spolupráci s obcí Kubova Huť a obcí Buk

pořádají v sobotu 3. září 2016
9. ročník

putování 
Keltskou stezkou

z Boubína přes Mářský vrch na keltské hradiště
Věnec

8.00 zahájení pochodu na Kubově Huti
od 11.30 občerstvení u rozhledny 

na Mářském vrchu
12.30 odchod s keltskou družinou přes Budilov na
hradiště Věnec, poutníky zde přivítá keltský druid,

z Věnce se sejde do Lčovic ke kiosku,
kde bude zahájena v 15.30

Keltská slavnost,
seznámíme se s keltskou družinou, 

zahraje keltská hudba,
ukázky řemesel, tvůrčí koutek pro děti,

od 18.00 vystoupí hudební skupina H-band.

Srdečně Vás zveme.



Vzpomínky pana
Rataje 

– 6. pokračování (poslední)

Dostal jsem se do věku, kdy se v mysli
začaly zjevovat děje a osoby z časů na
samé hranici mé paměti a tak jsem si
řekl, že je nejvyšší čas je zaznamenat.
Nepředpokládám, že budu vše uvádět
chronologicky. Jde mi o to, abych si
vzpomněl, jak vypadalo moje rodiště,
jeho obyvatelé, jak se kde říkalo po
chalupě, popsat chalupy a jiné budovy,
hlavně ty, které dnes už neexistují. Chci
si připomenout některé významné nebo
svérázné obyvatele a pravidelné
návštěvníky Čkyně.

Další zajímaví obyvatelé 
a návštěvníci

Manka – Vlastním jménem Hůle.
Přezdívku Manka zdědil po své matce
Marii, které říkali Manka. Bydlel v chu-
dobinci a asi se živil nějakou příleži-
tostnou prací. Hrál na flašinet a vo-
zembouch. V roce 1958 byl zavražděn.
Cyril – Jaké bylo jeho pravé jméno,
nevím. Původně byl číšníkem ve Vídni.
Když duševně onemocněl, byl asi pos-
lán z Vídně do své domovské obce Na-
hořan. Chodil vždy v rozedraných ša-
tech. Když od někoho dostal něco lep-
šího, tak to ihned roztrhal.
Neguš – Jeho pravé jméno bylo Uhlíř.
Sloužil jako čeledín u Hadů (Konšelů).
Neguš se mu asi říkalo podle vousy
zarostlé tváře, připomínající etiopské
panovníky. Bydlel v chatrči při polní
cestě do Nahořan. Pro jeho divoké
vzezření jsme se ho lidé báli a matky
jím strašily děti, když zlobily. Když
jeho chatrč vyhořela, odstěhoval se
pravděpodobně do Volyně, kde dožil
svůj život.
Letní hosté – Na prázdniny přijížděla
do Čkyně spousta „lufťáků“, jak se
říkalo prázdninovým hostům z měst.
Někteří bydleli u příbuzných, jiní
v pronajatých místnostech v chalu-
pách, kde měli víc místa. Většina se
vracela každý rok.
Pan profesor Průcha – Jezdil do Čky-
ně každé prázdniny s dvěma a později
s třemi dětmi a s manželkou, která
byla dcerou pana řídícího Vejšického,
v jehož vile také bydleli. Pan Průcha
byl velmi zdvořilý pán, svoji krásnou
spisovnou mluvou a důstojným vy-

stupováním byl velice nápadný. Když
ho někdo pozdravil, odpověděl na
pozdrav a ještě poděkoval.
Pan ředitel Dítě – Pro nás děti to byl
divný patron, který bydlíval s man-
želkou nejdříve u pana Mráze a poz-
ději u paní Luskové. Mluvil spisovně 
a nesnášel hvízdání a bubnování na
obecní buben. Na venkovské poměry
se zabýval nezvyklou činností. Uklízel
cestu od kobylinců a kravinců, o které
nebyla nouze. Traduje se jeho krásná
promluva z dialogu, kterou jsem popr-
vé slyšel od Františka Slepičky před
mnoha lety a znovu později od Zdeňka
Vondráška. Byla by škoda ho zde ne-
citovat, i když ve psané formě nepů-
sobí jako při autentickém přednesu:
„Dobré jitro, pane Mrázi! Tak jsem
vám byl včera v lesích nad Fürbacho-
vými a nalezl jsem: as dva tisíce bru-
sinek, pět set lišek, čtyři hřiby žluto-
masé zvané buchtičky a jednu bedlu
jedlou. To vše nalezl jsem v lesích nad
Fürbachovými!“  

Obecná škola

Ve Čkyni byla dvoutřídka. Budova
byla historická, v přízemí s bytem
pana řídícího Denka a jednou třídou,
ve které se většinou neučilo, a suché
záchodky dívčí. V 1. poschodí byly dvě
třídy a v mezaninu suché záchodky
chlapecké. Že to byla dvoutřídka, zna-
menalo, že v jedné třídě se učili ve
dvou odděleních žáci první a druhé
třídy, ve druhé žáci třetí až páté třídy.
Půvabné bylo, že v jedné třídě seděli
prvňáci a s nimi v zadních řadách
nejen žáci třídy druhé, ale i mnohem
starší repetenti, kteří třeba několikrát
propadli. 

Teprve teď, kdy slyšíme lamentace
učitelů, jak jsou přetíženi, si uvědo-
muji, že tehdejší učitelé na jedno nebo
dvoutřídních školách byli mistři svého
řemesla. Dodatečně se před nimi sklá-
ním v úctě. Naučit podle osnov vše ve
třídách, kde bylo více než 40 žáků 
a současně učili ve dvou nebo třech
odděleních různou látku najednou,
vyžadovalo nejen ocelové nervy, orga-
nizační schopnosti, ale i opravdu mu-
seli umět učit. I když se kázeň udr-
žovala nejen dobrým slovem a osobní
autoritou, ale také pomocí různých tě-
lesných trestů, myslím, že jsme se cho-
vali proti dnešním dětem lépe. Res-
pekt žáků a rodičů k učitelům byl větší 

než dnes. Pan řídící Denk měl potřeb-
nou autoritu, aby se dokázal rázně vy-
pořádat i s většími prohřešky žáků.
Nešlo o žádný sadismus, ale většinou
o vytahání za vlasy, pár pohlavků, pár
ran ukazovátkem na dlaň a podobně.
Tím, že trest následoval ihned po
přestupku, měl mnohem větší účinek,
než současné dopisování mezi učiteli
a rodiči. 

Ve třídách byly dřevěné lavice pev-
ně spojené s částí, na které se sedělo,
a částí, na které se psalo. Byla tam ta-
bule, katedra pro učitele, kde bylo
položené ukazovátko, univerzální ná-
stroj, kterým učitelé ukazovali na ta-
buli nebo na obrazech, nebo jím
trestali vyrušující žáky. V zimě se topi-
lo ve velikých kamnech na uhlí. Psát
jsme se začínali učit na tabulce. Neu-
mělé výtvory našeho krasopisu se
mohly snadno opravit, tabulka se se-
třela a začali jsme znovu a lépe. Pře-
chod na pero byl složitý, nebyly pro-
pisky ani jiné vynálezy. V lavicích před
každým žákem byl kalamář s inkou-
stem, kam se namáčelo pero vsazené
do násadky. Když se pero namočilo
moc, vytvářelo kaňky. Nejrychleji se
kaňky odstranily slíznutím. S kaňkami
byl problém i později s plnicími pery.
Sešity některých žáků podle toho vy-
padaly. V sešitu byl piják, a když se
později psalo do sešitů nelinkovaných,
také lenoch. Školních pomůcek příliš
nebylo. Několik vycpaných živočichů 
a velké obrazy některých zvířat a ptá-
ků. 

V zimě konce války jsme měli uhelné
prázdniny, vynucené nedostatkem uh-
lí. Žáci obecné i měšťanské školy se
jednou týdně scházeli v sále hostince
U Černých, kde dostávali úkoly, aby se
jakž takž udržela kontinuita vyu-
čování.

Ing. Miloslav Rataj (79)

Když se mi dostaly do rukou
Vzpomínky pana Rataje, řekl jsem si –
to je ono, to se bude Čkyňákům líbit!
Jeho text jsem si dovolil rozdělit do šesti
částí a trošku ho zkrátit, za což se 
omlouvám. A myslím, že pan Rataj ne-
bude mít nic proti tomu, abych z jeho
svěžího dílka použil některé pasáže do
obecní kroniky.

J. Lávička
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Fyzioterapie 
Čkyně 155 – prostory ZŠ

IČZ 37901000
Radomíra Koubová, DiS.

– diplomovaný fyzioterapeut otevírá 
v září nové zařízení s individuálním 

přístupem k pacientovi.

Nabízím:
•konzultaci a vyhodnocení vývojového stavu

dítěte a cvičení Vojtovou reflexní metodou dětí 
i dospělých

•speciální cvičení DNS dle prof. Koláře
• terapie bolestivých stavů pohybového aparátu

• mobilizace a masáže
•léčebnou rehabilitaci v domácím prostředí

•kineziotajping
• SMS systém

• pro ženy cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Více informací na tel.: 728 876 711 
nebo na www.radkakoubova.cz

Jmenovala se jinak 
a ordinovala jinak

Čkyňská lékařka, o níž se zmínil pan Rataj v těch
pěkných vzpomínkách, které vycházejí v Aktualitách,
byla původem Polka, ale správně se jmenovala Olga
Vergunová Sochocká, ne Ochotská. To mi telefonovala
paní Emilie Vančurová, které je už 94 let a která mnoho
pamatuje. Paní Vančurová říkala: Jak správně pan Rataj
napsal, měla svérázné léčebné metody. Jednou jsem k ní
přišla do ordinace, měla jsem velké a bolestivé ječné
zrno. Vergunová se podívala a řekla: Co na mě čumíš
jako sůva z nudlí? Já nečumím jako sůva, to dělá to ječné
zrno, odpověděla jsem. Teprve pak mě vzala na vědomí
a začala mě léčit. Také se stalo, že byla velká chřipková
epidemie. Čekárna byla narvaná k prasknutí, když na-
jednou doktorka vyběhla z ordinace a zařvala: Já se
taky na vás můžu vys…! Odběhla pryč, ale pacienti
klidně seděli, protože ji znali. A opravdu, paní Ver-
gunová se prošla, vydýchala a za nějakou chvíli se
vrátila se slovy „Kdo je další?“ Pak už klidně ordinovala
dál. Nikdo ji nesměl titulovat paní doktorko. Vždycky
jen paní doktor!  Kdo jí řekl doktorko, dostal vynadáno 
a rázně mu vysvětlila, že při promoci dostala titul Me-
dicinae Universae Doctor a není tedy žádná doktorka.
Dnešní feministky by se z ní musely zbláznit.

Vzpomínku paní Emilie Vančurové z Uprchláku 
na dr. Vergunovou zaznamenal J. Lávička.

Reprezentati v běhu na lyžích přijedou
závodit na do Krušlova 

Čkyňský sportovní oddíl Outdoor Kids  pořádá 20. srpna další ročník
závodů na kolečkových lyžích. Letos bude v Krušlově na Stra-
konicku závodit 16 kategorií a opět přiláká nejlepší lyžaře běžce z České
republiky. Kromě lyžařů budou také letos závodit malé děti na
kolečkových bruslích.

Zatímco větší kategorie pojedou na kolečkových lyžích, nejmenší závod-
níci (děti do 10 let a mladší žactvo) pojedou na in-line bruslích. „Loni
se nám osvědčil závod pro malé děti a tak jim i letos chceme dát prostor.
V Krušlově na návsi je nově opravená asfaltová točna okolo krásné
kapličky, tak  bude trať pro děti zase o kousek lepší. Kromě toho máme
pro všechny skvělé ceny, tak věřím, že se závodníkům bude u nás líbit,“
říká Jiří Mánek z Outdoor Kids a hlavní pořadatel závodu.

Letos opět přijede do Krušlova změřit síly řada našich nejlepších reprezentantů v běhu na lyžích. V hlavní kategorii
mužů, kteří v Krušlově pojedou 24 kilometrů, opět nebude chybět člen bronzové olympijské štafety ze ZOH ve Vancouveru
(2010) Martin Jakš. „V Krušlově jsem už závodil a i letos se tam těším, je tam dobrá trať i atmosféra a letos to vypadá, že
se sejde i dobrá konkurence, takže my si dobře zazávodíme a věřím, že i diváci si přijdou na své,“ uvedl náš reprezentant
Martin Jakš. Kromě Jakše přijali účast i Miroslav Rypl, celkový vítěz Českého poháru v běhu na lyžích mužů pro sezónu
2014/2015, ale i Jan Šrail, člen týmu Lukáše Bauera Pioneer Investments, který se soustředí na dálkové běhy. 

Organizátorům se podařilo zajistit také zajímavé partnery a tak si vítězní závodníci kromě originálních medailí 
a diplomů odnesou také krásné ceny – vynikající med, ceny od firmy SWIX, muži pojedou i o finanční odměny. Na čepu
bude pivo ze strakonického pivovaru Dudák a jako lahůdka budou servírovaní grilovaní kapři z jihočeských rybníků. Po
trati se diváci budou moci pohybovat na elektroskútrech a elektrokolech firmy E-Šumava. O servis se tradičně postarají
hasiči z Vacovic a tak se diváci mají nač těšit. Vše o závodu na www.cz-outdoorkids.eu.                                                          TZ

Jan Šrail (v zeleném) a Martin Jakš          Foto: J. Mánek
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Rosetta v Itálii 
Ve dnech 23. – 26. června se uskutečnil největší festival pěveckých sborů v Itálii a jeden z největších festivalů v Evropě,

kterého se zúčastnilo téměř 90 sborů z celého světa, např. Finska, Švédska, Spojených států amerických, Kanady, Izraele
a jiné. Českou republiku reprezentovalo 6 sborů, jedním z nich byl i náš komorní sbor Rosetta. Pozvání od organizátorů
jsme přijaly velice rády.

Festival probíhal v Dolomitech v Jižním Tyrolsku. Koncertovalo se v několika městech údolí Pusteria, v kostelích, salaších,
pod širým nebem, během celého dne v průběhu čtyř dní.

Hlavním centrem festivalu je město San
Candido, kde jsme měly jeden z koncertů
v kostele S. Michele. Zde jsme se neztratily
ani ve společnosti sborů z jižní Afriky a Aus-
trálie. Při tomto koncertu nás čekalo pří-
jemné překvapení, kdy nás sám umělecký
ředitel festivalu Stefano Gentili požádal 
o zdokumentování skladby „Salve Regina“.
To jsme ještě netušily, že si kvůli pořízení
nahrávky lehne na zem přímo před nás.
Můžeme tedy tvrdit, že nám doslova ležel 
u nohou. Ještě tentýž večer jsme se objevily
na oficiálních facebookových stránkách fes-
tivalu. Uvádíme i pro zvědavé čtenáře odkaz
– https://www.facebook.com/altapusteri-
afestival/videos/1224935370935180/.

Dále jsme zpívaly v kostele St. Andrea
v Rasun di Sopra, v kostele S. Stefano ve Villabassa. Každé z míst mělo své kouzlo.

Zcela jinou atmosféru mělo vystoupení pod širým nebem v centru města Valdaora. Byly jsme posledním ze šesti vys-
tupujících sborů. Během koncertu jsme s napětím sledovaly zhoršující se počasí.  Těsně před naším vystoupením se spustil
prudký déšť. Pořadatelé přesunuli publikum pod část krytého pódia. A díky tomu vznikl úzký kontakt mezi námi 
a posluchači. Výsledkem byl pro obě strany jedinečný zážitek. Efektní pomyslnou tečkou celého koncertu byla souhra
posledního tónu naší písně „Jede sedlák“ s úderem zvonu místního kostela.

Tradičním zakončením festivalu byl průvod všech sborů ulicemi města San Candido. Česká republika byla v průvodu
nepřehlédnutelná, a to i díky krumlovskému sboru Medvíďata, který průvod oživil dechovou hudbou, a my jsme si s nimi
rády zazpívaly české lidové písně. Sbory se pak shromáždily na náměstí před radnicí a společně zazpívaly dvě známé ital-
ské skladby, „Sbor Židů“ z opery Nabucco a „Signore delle cime“. V podání několika tisíc zpěváků to byl nezapomenutelný
zážitek. 

Účastí na tomto festivalu jsme kromě zážitků a inspirace získaly i nové kontakty s některými sbory z Čech i ze zahraničí. 
Rády bychom poděkovaly za podporu Obci Čkyně a ZŠ a MŠ Čkyně, že jsme mohly důstojně reprezentovat Českou repub-

liku v zahraničí. Podě-
kování patří i Jihočes-
kému kraji, který nás
rovněž podpořil. Pro nás
je to motivace do další
činnosti a příjemná od-
měna za naši poctivou
práci.

V neposlední řadě by-
chom chtěly poděkovat
našemu sbormistru Jaro-
slavu Fafejtovi, který nás
přihlásil, vše zařídil, vy-
bral repertoár, tvrdě nás
trénoval a celou cestu
s námi absolvoval. A věř-
te, někdy to s námi, šest-
nácti ženskými, neměl
jednoduché.

členky sboru

San Candido

Kostel S. Stefano ve Villabassa



Zpívající Čkyně 

Učitel zpěvu na čkyňské základní škole
Jaroslav Fafejta momentálně vede čtyři
pěvecké sbory, od nejmladších až po 
nejzkušenější. V rozhovoru pro Aktuali-
ty ze života Čkyně popisuje, jaké to je
učit zpívat tolik žen a dívek.

Na konci června jste vyrazili se
sborem Rosetta na turné do Itálie.
Jaký byl pro vás nejsilnější zážitek?

Zážitků jsme měli spoustu, těžko vy-
bírat jeden konkrétní. Zájezd se, mys-
lím, velmi povedl, byli jsme dobrá
parta, takže nenastaly žádné prob-
lémy. Zážitkem je sama příroda –
překrásné prostředí Dolomit v údolí
Val Pusteria. Na srdci nás všechny
hřály nadšené reakce posluchačů 
a spousta pochval od ostatních
účinkujících. Zážitkem je potkávat lidi,
kteří se na vás usmívají a upřímně
vám přejí úspěch. Opravdu největším
zážitkem pro mě osobně byla radost
členek sboru ze zpěvu v nádherných
kostelích, když cítí, že se daří a
posluchači se zájmem reagují.  Stejně
tak mě těšilo, jak si všechny holky
vážily, že se takového ohromného fes-
tivalu mohly zúčastnit a k tomu ještě
navrch pobývat v krásné přírodě. Je-
jich radost a potěšení byly a jsou pro
mě asi tím největším zážitkem a dávají
mi sílu do další práce, když vidím, že
to má smysl.

Rád bych využil této příležitosti,
abych poděkoval Obecnímu úřadu i
vedení naší školy za pomoc a podporu
při realizaci této náročné akce.

Momentálně ve Čkyni trénujete
hned čtyři sbory. Musí to být velká
časová zátěž.  Jak vypadá váš tý-
denní program?

Samozřejmě je to velmi náročné, 
a to nejen časově, ale i s výběrem re-
pertoáru pro naprosto odlišné sbory,
často si po zkouškách připadám jako
vymačkaný citron.  To ale neříkám
proto, abych si stěžoval. Tato práce mě
baví, sám jsem si ji vybral a přináší
mně potěšení.  Moc si vážím lidí, kteří
si v dnešní přetechnizované době rádi
zazpívají a pravidelně chodí na zk-
oušky. 

S přípravným sborem Růžičky se
scházíme na hodinu jednou týdně.  

S dětským sborem Růže zkoušíme
dvakrát v týdnu – ve středu a v pátek,
vždy po hodině. Komorní sbor Rosetta
má zkoušky nejpestřejší – pravidelně
se scházíme ve čtvrtek večer, potom
v sobotu dopoledne, a to většinou je-
denkrát za dva týdny, ale právě kvůli
účasti na festivalu jsme zkoušeli již
každou sobotu.  Jednou týdně se schá-
zíme i s ženským sborem.

Kolik máte členů? Zpívají i kluci?

Začnu od konce – kluci zpívají
v přípravném sboru a ještě donedávna
jich bylo několik i v hlavním sboru. Ale
přišly jiné zájmy a nyní jsme tedy bez
mužského elementu. Bez mužů dnes
zpívá i ženský sbor.

V přípravném sboru zpívalo 45 dětí,
horší to bylo v Růži, kdy jsme končili
s 20 dívkami. Komorní sbor Rosetta
má teoreticky 25 členek, pravidelně
jich zpívalo 17. V ženském sboru se
schází 20 zpěvaček.

Čkyně je v tomto směru poměrně
výjimečná. Víte o dalších městech 
v okolí nebo v jižních Čechách, kde v
jednom městě fungují 4 sbory?

Vím, že velkou tradici mají v Ne-
tolicích, Milevsku, Českých Budějo-
vicích, tradici si budují v Českém
Krumlově a nyní i ve Volyni. V mnoha
obcích mají sbory, které by leckoho
překvapily, jak krásně jim to zpívá. Ale
troufnu si říci, že v přepočtu zpěváků
na obyvatele na tom bude asi Čkyně
velmi dobře.

Jaký máte plány na tento rok? Kdy
vás můžeme slyšet?

Tento rok bychom měli pořádat 12.
Festival dětských pěveckých sborů.
Dále nás čekají vánoční koncerty,
jeden zajímavý projekt připravuje dět-
ský sbor Růže, pak jarní a závěrečný
koncert. Rýsuje se pozvání pro Rose-
ttu na větší akci v Hosíně, kde jsme
v červnu s úspěchem zpívali.         (pp)
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Každý rok se Mgr. Jaroslav Fafejta loučí se svými zpěváky z 9. ročníku a předává
pamětní list a růžičku, bylo tomu i letos při závěrečném koncertu v synagoze.
Jedinou deváťačkou byla Petra Zíková, která se svojí maminkou upekla panu
učiteli na památku perníkový džbán. Peťa zůstane sboru věrná i nadále.

Závěrečné vystoupení Růžiček v synagoze
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A-tým SK Čkyně zbrojí na novou sezonu 

V pátek 15. července odstartovalo čkyňské áčko letní přípravu na sezonu
2016/17 v I. B třídě skupiny B. Trenérům Josefu a Michalu Kunešovým se na
hřišti hlásilo 14 fotbalistů, 8 se jich omluvilo z důvodů dovolených a pracovních
povinností. Přes léto se událo v kádru pár změn, zaznamenali jsme jeden od-
chod, po půlročním hostování v našem klubu odešel Lukáš Sýs, ten bude
brázdit po trávnících v I. A třídě za Šumavan Vimperk. Zaznamenali jsme ale
tři příchody, z Junior Strakonice k nám přišel Pavel Tůma, k fotbalu se po pár
letech vrátil náš kmenový hráč Pavel Filip a poslední posilou je Adam Klose,
ten hrál například za Tatran Prachatice, poslední tři roky oblékal dres německ-
ého SC Haidmühle. Plán přípravy je následující, první přípravné utkání odehra-
jeme o pouti, v neděli 24. července od 15:00 budeme hostit Tatran Prachatice.
Ve čtvrtek 28. července odjíždíme na soustředění do Úbislavi, odsud odjedeme
v sobotu 30. července na turnaj do Malenic, krom místního oddílu nás tam
čekají Šumavské Hoštice a TJ Radošovice, turnaj začíná ve 13:00. Generálku
odehrajeme v neděli 7. srpna v Kaplici od 15:00. Poté už nás čeká ostrý start,
v sobotu 13. srpna od 17:00 přijedou 1.FC Netolice. Rozpis celého podzimu
můžete najít na klubových stránkách, klubovém facebooku nebo v hospodě Na
Hřišti či na každém zápase a tréninku u realizačního týmu. Jak říká vedoucí
mužstva Patrik Krull: „Letošní ročník bude o něco těžší než ty předešlé, ve
skupině B přibylo 6 nových týmů, které pro nás budou trošku neznámou,
například Netolice, Sedlec, Zliv či Lhenice. Základ je se na následující ročník
dobře připravit, myslím si, že máme kvalitní mančaft na to, abychom se pohy-
bovali na špici tabulky.“ 

P. Krull

Rozpis muži -
podzim 2016

1. kolo
SK ČKYNĚ – 1.FC Netolice 
Sobota 13. 08. 2016 17:00
ČKYNĚ
2. kolo
SK Zliv - SK ČKYNĚ
Sobota 20. 08. 2016 17:00
ZLIV
3. kolo 
SK ČKYNĚ – FK Lažiště 
Sobota 27. 08. 2016 17:00
ČKYNĚ
4. kolo 
FK Chelčice - SK ČKYNĚ
Sobota 03. 09. 2016 17:00
CHELČICE
5. kolo
SK ČKYNĚ – SK Slavoj Volyně
Sobota 10. 09. 2016 17:00
ČKYNĚ
6. kolo
SK Vacov „B“ - SK ČKYNĚ 
Neděle 18. 09. 2016 16:30
VACOV 
7. kolo
SK ČKYNĚ – FO Sokol Stachy
Sobota 24. 09. 2016 16:30
ČKYNĚ
8. kolo
SK Sedlec - SK ČKYNĚ
Sobota 01. 10. 2016 16:00
SEDLEC
9. kolo
SK ČKYNĚ – FC Vlachovo Březí
Sobota 08. 10. 2016 16:00
ČKYNĚ
10. kolo
FC Westra Sousedovice - SK ČKYNĚ
Sobota 15. 10. 2016 15:30
SOUSEDOVICE
11. kolo
SK ČKYNĚ –  Blaník Strunkovice 
Sobota 22. 10. 2016 15:30
ČKYNĚ
12. kolo
SK ČKYNĚ – SK Lhenice 
Sobota 29. 10. 2016 14:30
ČKYNĚ
13.kolo
Sokol Záblatí - SK ČKYNĚ
Neděle 06. 11. 2016 10:30 
ZÁBLATÍ

Vážení sportovní příznivci, spoluobčané,

dovolte nám, abychom prostřednictvím aktualit mohli poděkovat našim
dvěma dlouholetým členům, obětavým funkcionářům a v neposlední řadě ka-
marádům. A to panu Janu Kubšovi a panu Janu Dědovi, kteří se po mnoho let
podíleli na chodu našeho oddílu.

Jejich práce nebyla mnohdy na očích široké veřejnosti, o to víc však byla
důležitá a pro chod oddílu zcela nepostradatelná.

Věříme, že i nadále zachovají svou přízeň čkyňskému fotbalu a jsou mezi námi
stále vítáni.

Upřímné díky.     
Fotbalový oddíl SK Čkyně z. s.

Rozloučení s Janem Kubšem a Janem Dědem    
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Zlatá medaile z evropského poháru karate
Karate – Karatedo Tsunami Prachatice – DOJO Čkyně a DOJO Vimperk slaví kolosální úspěch z evropského poháru

karate. Mládežnický Evropský pohár karate asociace JKA se konal tentokrát v Srbsku ve dnech 20. – 22. května 2016. Do
Niše odcestovala i závodnice Karatedo klubu Tsunami Prachatice Alice Anderlová a vedla si na jedničku.

Alice Anderlová je velice nadějná závodnice našeho klubu, která má za sebou již medailová umístění jak z republikových
klání, tak z evropských pohárů a soutěží. Vyvrcholením její kariéry je zlatá medaile z mistrovství Evropy, které se konalo
v Srbsku. Alice se prala v kategorii kadetek do 14 let. V soutěžích JKA jsou pouze věkové kategorie, nikoliv váhové, a o to
je úspěch naší závodnice cennější. 

Světový šampionát je jednou za dva roky a příští rok bude v Dubaji, kam by se mohla Alice nominovat. „Všechno je to
příprava. Nominovala se do reprezentace díky výkonům na národních pohárech. Na konci roku je mistrovství republiky
a hned nato mistrovství Evropy ESKA v Řecku. Pokud svou výkonnost potvrdí, tak má nominaci jistou. ESKA je další
velká organizace karate a soutěže se mohou zúčastnit i karatisté z JKA. Každý rok jsou tedy dva vrcholy, JKA a ESKA. Loni
bylo v kategorii, kde je Alice, 180 lidí.“

Velký dík patří zejména hlavnímu trenérovi a vedoucímu našeho oddílu Davidu Havlíkovi /4 DAN/, který svým přístu-
pem, zkušenostmi a trenérskými metodami má hlavní podíl na úspěchu Alice. Pro úspěch evropského formátu je chození
pouze na tréninky jenom malá část z toho, co musí trenér a cvičenec pro svou sportovní kariéru udělat. Jsou to hodiny
individuálních cvičení, nepočítaje volný čas o sobotách a nedělích, semináře, nehledě k tomu, že si sportovec musí projít
množstvím krajských, republikových a evropských pohárů.

Náš klub má v současnosti ve všech svých DOJO – Prachatice, Vimperk a Čkyně – 78 členů. Vzhledem k počtu cvičenců
a režii se závoděním a tělocvičnami je velice náročné financovat chod klubu. Všichni naši trenéři vedou tréninky bezplatně
a na závody s dětmi jezdí bez nároku na fin. příspěvek. Financování klubu zajišťujeme sponzorskými dary od spřátelených
firem. Chtěl bych velice poděkovat panu Chvalovi, starostovi obce Čkyně, a následně všem zastupitelům, kteří nám odsou-
hlasili finanční příspěvek bez ohledu na to, že hlavní sídlo oddílu je v Prachaticích. Velice si této podpory ze strany obce
vážíme a je pouze škoda, že toto nemůžeme říct také o Vimperku.

Čkyňský oddíl má v současné době 28 dětí pod vedením trenérů Radka Vejtasy a Libora Vejtasy. Několikrát si už
trenérskou činnost vyzkoušel jejich odchovanec Miroslav Říha. Také těmto lidem patří velký dík a uznání za to, že ve
Čkyni se těší karate velké oblibě. 
Hlavním ukazatelem kvality sportovního oddílu jsou jeho úspěchy v daném sportovním odvětví. Naši závodníci se neztratí
jak na českém bojišti, tak i evropském. Uvádím několik příkladů:

Alice Anderlová, 14 let
mezinárodní:2. místo – kumite ml. žákyně BRH, Salzburk – Rakousko – Austrian Junior Open
1. místo – kumite st. žákyně BRH, Lucemburk, Otevřené mistrovství Lucemburska
3. místo – kumite st. žákyně, Zurich – Švýcarsko – 2013
2. místo – kumite st. žákyně BRH, Euro cup Poreč – Chorvatsko – 2012

ČR:2. místo – kumite ml. dorost, NP Praha JKA – 2015
3. místo – kumite st. žákyně BRH, Brno – mistrovství ČR – 2014
2. místo – kumite st. žákyně BRH, Hodonín – NP – 2014
1. místo – kumite ml. žákyně BRH, Brno – mistrovství ČR – 2013
1. místo – kumite ml. žákyně BRH, Brno – mistrovství ČR – 2012
1. místo – kumite ml. žákyně BRH, Hustopeče – NP – 2012

Jiří Hrdlička, 20 let
3. místo – kumite – 1. kolo národního poháru JKA 14. 2. 2015 – senioři
3. místo – kumite – 1. kolo národního poháru JKA 15. 3. 2014 – junioři
2. místo – kata – 1. kolo národního poháru JKA 15. 3. 2014 – junioři
2. místo – kata – 1. kolo národního poháru JKA 9. 3. 2013 – junioři
3. místo – kumite – 1. kolo národního poháru JKA 9. 3. 2013 – junioři
3. místo – kata – MČR JKA 3. 11. 2012 – st. dorost
1. místo – národní liga JKA 2012 – dorost
2. místo – kata – 4. 12. 2010 St. Nicholas Cup JKA – ml. dorost
3. místo – kata – II.NP 2009 – mladší dorostenci
2. místo – kata – KL 2007 – starší žáci
3. místo – kumite – KL 2007 – starší žáci

Andrea Hiklová, 13 let
vítězka národní ligy družstev 2013

A další velice talentovaní závodníci, kteří začínají svoji sportovní kariéru, 
jsou Adina Benešová, Martin Beneš, Miroslav Hovorka a Michal Kavlík.

Za Karatedo Tsunami
Prachatice

DOJO Vimperk a DOJO
Čkyně 

Dušan Říha 
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Cesta kolem světa v Dolanech
Dětský den na téma „Cesta kolem světa“ si připravili členo-

vé soutěžních družstev SDH Dolany pro děti i dorost z Dolan
a okolí. Již jsme si zvykli, že se na své akce připravují
opravdu svědomitě, ale za realizaci této akce by se opravdu
nemusela stydět ani profesionální agentura zajišťující akce
na klíč. Příchozí děti si během 3 hodin stihly projít všechny
kontinenty, zasoutěžit si ve vědomostních i sportovních dis-
ciplínách vztahující se k danému světadílu. V Americe lovily
bizona a rýžovaly zlaté valounky, v Asii soutěžily v konzu-
maci oříšků čínskými tyčinkami a v sázení rýže, v Antark-
tidě soutěžily v přeskoku po ledových krách a v Africe
kromě jiného sestřelovaly vzduchovkou kokosové ořechy.
Také opičí dráhu nebo vědomostní disciplínu v poznávání
vlajek evropských států přijaly děti s nadšením. Za svou
snahu, vytrvalost a nadšení si děti mohly za vysoutěžené
dolary nakoupit ve „sladkém obchůdku“, co hrdlo ráčilo.

S. Hadrava

POZVÁNKA
na 

29. ročník hasičské soutěže 
v požárním útoku v Dolanech a vyhlášení výsledků 

Šumavské hasičské ligy pro rok 2016
27. srpna 2016 v hasičském areálu v Dolanech.

V 9 hodin startují děti a od 13 hodin přijďte podpořit
členy soutěžních týmů v kategoriích ženy a muži. 
Tradičně dobrá zábava a občerstvení až do nočních hodin.

SETKÁNÍ DOLAŇÁKŮ 
V DOLANECH U JAROMĚŘE
– Dolany v Dolanech 2016

18. června se v Dolanech u Jaroměře konalo tradiční
setkání „Dolaňáků“. Zástupci SDH Dolany opět obdrželi
moc milé pozvání na profesionálně připravený dvoudenní
program, volně přístupný pro všechny příchozí. Dolany 
v Dolanech se konají nepravidelně v největších obcích to-
hoto jména, většinou v Dolanech u Klatov, Dolanech 
u Jaroměře, Dolanech u Litoměřic a Dolanech u Olomouce. 

Fotografie z letošního ročníku jsou k nahlédnutí na we-
bových stránkách SDH Dolany u Jaroměře –
http://www.dolany-na.cz/.                                      S. Hadrava

Bagrování v Dolanech
V Dolanech od letošního července probíhá výstavba kana-

lizace. V současnosti je hotova cesta k "hasičskému cvičišti"
a v brzké době se začne pracovat na pokládání kanalizač-
ních přípojek k jednotlivým nemovitostem.

S. Hadrava

Čkyňští hasiči navštívili Zdounky
Hasiči ze Čkyně vyrazili do obce Zdounky za místními

hasiči, se kterými už několik let kamarádí. Sedmičlenný
tým odjel už  24. června. Místní hasiči nás ubytovali a velmi
dobře pohostili. 

Druhý den od ranních hodin se v obci konalo  výročí 140
let od založení místního sboru SDH Zdounky. Hasiči ze
Čkyně tak zde na tomto výročí předali památeční stuhu,
kterou připnuli na hasičský prapor hasičům ze Zdounek a
následovala velká oslava s průvodem obcí. Dále hasiči
předali věcné dary, a to i za obec Čkyně. Družba už platí
několik let, a proto v roce 2017 kamarádi z Moravy navštíví
obec Čkyni, kde místní sbor bude slavit 130. výročí od za-
ložení SDH Čkyně.                                                Josef Kainc ml.

Čkyňští veteráni skončili ve
Výškovicích sedmí

Veteráni z SDH Čkyně vyjeli v červenci na veteránskou
soutěž pod tzv. lípu do obce Sudslavice, kterou pořádali
hasiči z Výškovic. Soutěž byla velmi pěkně uspořádaná, ale
bohužel našim veteránům se moc nepovedla a skončili
až na 7. místě. Příští rok mají co zlepšovat a doufáme, že
skončí na bedně. 

Dále se hasiči ze Čkyně zúčastní Prachatické hasičské ligy,
kde soutěží za Čkyni dvě družstva mužů a nevedou si vůbec
špatně. Obě mužstva soutěží o přední celkové příčky. Tak
fanděte a doufejme, že letos bude nějaký tým z SDH Čkyně
stát na stupních vítězů.                                       Josef Kainc ml.



AKTUALITY ze života Čkyně – srpen 2016 18

Proč nám do Čkyně teče bahno?
Dne 28. května se na našem rybníce ve Čkyni konal už 19.

ročník rybářských závodů. Zúčastnilo se ho 44 chytajících ry-
bářů. Celkově se ulovilo jenom 21 kaprů z celkového
množství 200 kusů vysazených před závody. Vítězem se stal
p. Rys, který ulovil 5 kaprů, druhý byl p. Beneš, ulovil 3 kapry
a třetí p. Mačali se stejným úlovkem, ale meších rozměrů. Celý
spolek chce poděkovat všem sponzorům, kterými byl Obecní
úřad Čkyně, firma Aptar, Jarokai, Spektra, Agromont, Pneu
Kolář, Pivovar Strakonice, Reno Šumava.
Poděkování patří za občerstvení Liboru Schořovi, všem

zúčastněným rybářům, ale i ostatním.
Jedinou kaňkou je každoroční osetí pole nad rybníkem, kde

místní družstvo seje kukuřici nebo obilí. Při pondělním
krupobití a prudkém dešti se opět naplavilo bláto z pole do
rybníku, do kterého se v minulém roce vynaložily velké
prostředky na jeho odbahnění, ty po roce přijdou vniveč. A to
nemluvím o hodinách práce před závody, která zahrnuje
čištění hladiny od naplavenin, přítokové stoky od nánosů
zeminy atd. Z toho důvodu bylo i množství úlovků relativně
malé. Navíc rybník nepobral všechno a část bahna a vody 
z pole měli v garáži až u Landů a na Poříčí.

Někdo kompetentní by se měl zamyslet a vstoupit do jed-
nání s místním zemědělským družstvem. Nemyslím, že toto
pole je opravdu tak nutné osívat kukuřicí. Proč ho není možné
nechat zatravnit, jako všechny louky nad ním?!

Za výbor místní skupiny Českého rybářského svazu
Miroslav Kavlík

„Při hraní si rád zatančím,“ 
říká DJ Turista

O dobrou náladu se během večera, pardon na následujících
řádcích, postará DJ Turista, alias Pavel Turek, čkyňský
diskžokej. Pavel  pouštěl svoje pecky během pouťového
pátečního večera v hospodě Na hřišti.

Pavle, v pátek jsi odehrál celou pouťovou diskotéku na
hřišti. Sděl čtenářům nějaké zajímavosti z večera. 

Večer se rozjížděl docela pomalu, ale nakonec skončil
ve správných kolejích. Podrobnosti z akcí si raději
nechávám pro sebe, mohl bych taky za to dostal do h...

Ale tipuji, že jako DJ už jsi musel vidět mnoho magi-
ckých situací...

To opravdu ano, ale neventiluji je. Je to lepší pro obě
zúčastněné strany.

Nemrzí tě, že se nemůžeš zapojit do tance? Celý večer
jen sedět za stolem...

Není to tak úplně pravda, někdy se taky moc rád zapo-
jím.

Jak ses k tomuto koníčku dostal?
Začalo to úplně nevinně. Koupil jsem si  zcela obyčejné

repro, abychom měli s kamarády na různých akcích co
poslouchat. Pak mi to už nestačilo a začal jsem toužit po
lepších bednách i vybavení. Navíc začaly přibývat různé
akcičky – narozeniny, dokopná atd. a aparatura přestá-
vala na tyto akce již stačit.

Jaké písničky jsou dnes populární?
Samozřejmě záleží, na jakých akcích hraješ. Je to různé.

Ale staré pecky jsou staré pecky, to mi nikdo nevymluví.

Při jakých příležitostech hraješ? 
Hraju hodně narozeniny – od dvacetin až osmdesátiny,

tam šla převážně dechovka. Hrál jsem již na firemních
večírcích, dětských soutěžích a karnevalech, ale i na svat-
bách. Na první svatbě jsem měl hroznou trému, ale
zvládlo se to. 

Kdy tě můžeme slyšet během tohoto roku? Máš nějaký
plán?

V nejbližší době mám jen soukromé akce – narozeniny.
Třeba se s některými ze čtenářů brzy potkáme, budu se
těšit.

(pp) 

Organizátoři rybářských závodů                                    Foto: PP
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Ze soustředění si A-tým Čkyně
odskočil vyhrát turnaj do Malenic

Ve dnech 28.7 - 31.7 se A-tým SK Čkyně připravoval na
nadcházející sezonu na soustředění v Úbislavi. Kromě
tvrdých tréninků a různých posilovacích cvičení, si fot-
balisté odskočili v sobotu na turnaj do nedalekých
Malenic. Turnaj měl 4 účastníky, místní Sokol Malenice,
TJ Radošovice, FC Šumavské Hoštice a samozřejmě SK
Čkyně. Hrálo se systémem každý s každým 2x25minut.
V prvním utkání se nám postavil domácí Sokol, po dvou
brankách Krále a Tomana jsme zvítězili 3:0. Stejným
výsledkem jsme porazili i Radošovice, když branky dávali
Král, Gerold a Michal Turek. Třetí utkání proti Šu-
mavským Hošticím jsme vyhráli 4:1, po brankách
Michala Turka, Krále, Holfelda a Vondráška. Se ziskem
devíti bodů a  skorem 10:1 jsme turnaj jasně ovládli. Ne-
jlepším brankářem turnaje byl vyhlášen náš Petr Miklas.
Hned po turnaji jsme jeli zpět do Ubislavi kde nám Pavel
a Jitka Turkovi připravili vítěznou grilovačku. Za celý
oddíl děkujeme za to, jak se o nás opět výborně starali!
Domů jsme se vrátili v neděli po obědě, osvěženi, stme-
leni a ve výborné náladě očekáváme začátek podzimní
části sezóny.                                                            Patrik Krull

Pepa Kainc zachraňuje životy
Ve středu 29. června 2016 v dopoledních hodinách přijali volyňští

policisté od integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství
policie Jihočeského kraje oznámení o sebevražedném úmyslu devě-
tasedmdesátiletého muže ve Volyni.

Policejní hlídka ve složení prap. Kainc Josef a nstržm. Bc. Voldřich
Jakub neprodleně vyrazila na místo události, kde kontaktovala oznamo-
vatelku a manželku v jedné osobě. Vystrašená žena policistům ukázala
na dveře garáže s tím, že manžel sedí ve vozidle uvnitř garáže a chce se
oběsit.

Protože dvůr byl uzamčený a šlo o vteřiny, přeskočili policisté plot 
u domu a vběhli do garáže, kde spatřili muže sedícího v zavazadlovém
prostoru vozidla. Když se k němu přiblížili, slyšeli, jak chroptí, kolem
krku má uvázanou smyčku a v ruce pevně svírá provaz, kterým smyčku utahuje. Neváhali a seniorovi z krku smyčku strhli
a začali s ním komunikovat a uklidňovat ho.

Těžce dýchající muž policistům dokola opakoval, že chce skončit se životem a odmítal opustit vozidlo. Následně si muže
převzal do své péče lékař rychlé záchranné služby.                                                                      por. Mgr. Jaromíra Nováková, PČR

Policie České republiky 
– KŘP Jihočeského kraje

Poškození vozidla objasněno
Prachatice – Čkyně – Vandalové byli dva, muž a žena, nyní
už oba čelí trestnímu řízení. Vimperští policisté sdělili
podezření 25leté ženě a 20letému muži z Vimperska
z přečinu poškození cizí věci, spáchané formou spolupacha-
telství. Podezřelí poškodili začátkem července 2016 osobní
motorové vozidlo značky Seat Ibiza, které bylo zaparkované
u domu v obci Čkyně. Vrypy do laku poškodili téměř celou
karoserii  vozidla a dále nožem odřezali ze všech kol ventilky,
čímž majiteli způsobili škodu za nejméně 20 000 korun.    

Vimperští policisté případ prověřují formou zkráceného
přípravného řízení, proto se oba podezřelí budou muset ze
svého jednání do dvou týdnů zodpovídat také před soudem,
kde jim v případě prokázání viny hrozí až roční vězení.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
22. července 2016

Nábor malých fotbalistů
Během červnového náboru se klub SK Čkyně rozrostl o osm

nových členů, kteří byli zařazeni do kategorii přípravek. 
O nové, malé fotbalisty má klub pořád zájem. Pod dobrým
vedením z nich mohou vyrůst další opory prvního čkyňského
týmu.                                                                                                (pp)
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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,
Hodonín - Uzávěrka následujícího čísla je 18. 9. 2016 - Příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: pavel.pechousek@email.cz - Nevyžádané rukopisy se
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.


