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Zdravotní péče si ve Čkyni
zaslouží lepší prostředí
Po Jaromíru Kaincovi
získala ve volbách do obec
ních zastupitelstev nejvíc
hlasů lékařka Marie Kuče
rová. Jaké měla důvody pro
vstup do komunální poli
tiky?Čeho chce dosáhnout?
„Myslím, že zdravotní péče,
která je ve Čkyni posky
tována, je na vysoké profe
sionální úrovni. Kazí ji
neodpovídající prostorové
zázemí celého zdravotního
střediska,“ myslí si čerstvá
zastupitelka.
Proč ses rozhodla pro
vstup do komunální poli
tiky?
Můj vstup do komunální
politiky se dá přirovnat
k náhodě a to ze dvou dů
vodů. Byla jsem oslovena
několika představiteli ze
sdružení nezávislých kan
didátů k doplnění jejich
kandidátky, aby mohla být
sestavena. Z osobního pře
svědčení a několika život
ních zkušeností nemohu
ﬁgurovat na kandidátce
organizovaného sdružení
nebo politické strany sice
jako nezávislý kandidát, ale
vlastně plně odpovědný té
či oné straně.

konstruktivnímu a dobře
připravenému
jednání.
Všichni zastupitelé dostali
včas materiály, které měly
být projednávány, takže
bylo dostatek času se na ně
připravit. Možná je to i tím,
že necelé 2/3 zastupitelstva
má již zkušenosti z minu
lého období.
Čemu se chceš v zastupi
telstvu věnovat nejvíce?
Na jaké projekty nebo
oblasti se chceš hlavně
zaměřit?
Nevím, zda na tuto otáz
ku budu umět dobře
odpovědět. Jsem členkou
zastupitelstva, na žádnou
z funkcí jsem neměla
ambice, takže si myslím,
že mohu nabídnout své
zkušenosti ze sociálně
zdravotní oblasti, a ty dle
ﬁnančních možností se po
kusit prosazovat. Vše záleží
na objemu peněz, který se
musí rozdělovat vždy dle
největší potřebnosti a ﬁ
nance z různých grantů
a regionálních projektů na
konkrétní odsouhlasené
žádosti.

Jaké jsou dojmy z prv
ních zasedání a schůzí?

Jak to budeš zvládat ča
sově? Už tvoje občanské
povolání je velice vysilu
jící...

Dá se říci, že dojmy jsou
zatím pozitivní vzhledem
k profesionálně vedenému,

Myslím, že vcelku dobře.
Časová náročnost je větší
u mého občanského povolání.

Čkyně má nový most přes řeku Volyňku.
Foto: J. Lávička
Co je potřeba nejvíce
zlepšit?

zázemí celého zdravotního
střediska.

Myslím, že je hned něko
lik akcí, které by bylo
potřeba realizovat. Za
teplení domu č.p. 163 (Upr
chlák), oprava obecních
objektů, nekulturní so
ciální zařízení v kulturním
domě, myslím, že to je
ukázka „asociálního“ za
řízení. Využití autobuso
vého nádraží. Rozsáhlá
rekonstrukce zdravotního
střediska (tzn. že nejde jen
o bezbariérový přístup, ale
mít ordinace s patřičným
příslušenstvím  hygieni
ckým, sociálním zázemím
pro pacienty a personál
odděleně, výtah, v němž by
se dal nemocný tranporto
vat na lehátku a další věci.
Myslím, že zdravotní péče,
která je ve Čkyni posky
tována, je na vysoké profe
sionální úrovni. Kazí ji
neodpovídající prostorové

Co jsi říkala na letá
kovou přestřelku, ke
které došlo těsně před
volbami?
Připadalo mi to jako ko
pie profesionálně vedené
agresivní předvolební kam
paně ve vysoké politice.
Jaké zásadní opravy
obecní úřad chystá?
Silnice u Nahořanského
potoka, který se bude ob
novovat po povodních v
roce 2009. Multifunkční
hřiště, PRV přes MAS
Malenice.
Žádosti na dotace jsou
podané na kanalizaci
v Dolanech, silnici v Horo
sedlech a další silnici mezi
Dřevostrojem a Spůlí.
(pp)
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Postel pro anděla
Tak se jmenuje veselohra
Jaroslava Koloděje, kterou
reprízovali 7. ledna naši
ochotníci z líhně Kul
turního a okrašlovacícho
spolku. Diváci se celé před
stavení smáli  bylo to pří
jemné vytržení z nudy
televizních programů. Rádi
na jejich kousky chodíme,
herce odmalička známe
a sledujeme jejich "umě
lecké" pokroky. Bylo nabito
zrovna jako o premiéře 25.
prosince. Režie se ujala
Mirka Brašnová a zahrála si
i malou roli vesnické drbny.
Pěkně to šlo všem, ale nej
lépe asi rázné hajného ženě
Ivetě Vojtíškové, jejímu
ochmelenému myslivcovi
Jardovi Brašnovi a postře
lenému andělíčkovi stráž
níčkovi, kterého citlivě
ztvárnil Míra Růžička.
Úžasná scéna tančících
andělů diváky úplně odro

vnala a překvapil i Zdeněk
Sváta v roli drsného veteri
náře. Těšíme se na další
kus, který pro nás jistě
KOSáci nastudují. Škoda
jen, že to bude zase až za
rok. Mají to těžké  studují
a pracují většinou jinde,
všichni
najednou
se
málokdy sejdou a na
přípravu nemají moc času.
Tím víc lidé jejich činnost
oceňují.
J. Lávička

Termíny vystoupení:
18. 2. Chlumany
26. 2. Ražice
18. 3. Volyně
1. 4. Vimperk
2. 4. Nahořany
Srdečně Vás zveme i na
druhý ročník Josefovské
zábavy dne 19. 3. 2011.

Andělská
Všude poletují andělé jak nezkrotní ptáci
Myslivec doma bloudí, jakoby byl v lese.
Andělé však hledají si stále novou práci.
Myslivec si střelenou kachnu domů nese.
Zachrání ho dcera nebo doktor?
Dá přednost urostlému faráři?
On však má k telefonu odpor.
Zanechalo mu to jizvu na tváři.
Jen najít správného nápadníka.
To však je veliký problém.
Nestrpí doma žádného výtržníka.
Natož, aby se oženila s Rómem.
Jeho žena ho nechápe
Dceři roste krásně bříško.
Na konec to všechno šlape.
Vidíš sousedko? Ty stará myško.
Richard Vondrášek

Herecký soubor Kulturního a okrašlovacího spolku Čkyně po premiéře úspěšné hry Postel pro anděla.
Foto: B. Kubálek ml.
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Kravaťák 2010
Tak to mají za sebou.
Ve čtvrtek 25. 11. proběhla
v tělocvičně školy největší
a žáky nejočekávanější
společenská akce – Krava
tový den. Tedy volby
osmáků a deváťáků o tituly
TOP DÍVKY a FEŠÁKA
roku.
Tituly jsou již rozdány,
konečné výsledky byly
velice těsné, ale objektivní.
V krásné atmosféře chlapci
a děvčata soutěžili ne
jenom o zmíněný prestižní
titul, ale porota ještě volila
nejsympatičtější pár za 8.
a 9. ročník. Ve vložené
soutěži ve vázání kravat
se představila divákům
a porotě družstva chlapců
a dívek. Byli bezvadní
a určitě tuto zkušenost
v životě mnohokrát využijí.
Celá akce se určitě vydařila
a bude podrobně zdoku
mentována na stránkách
školy. Kdo tedy získal ti
tuly?
Osmáci: nejsympatičtěj
ším párem byla zvolena
dvojice Mirek Kotrs a Kate
řina Marešová, titul TOP
DÍVKA za rok 2010 získala
Pavlína Alešová a soutěž
o FEŠÁKA vyhrál Radek
Černý. Všem to náramně
slušelo.

Deváťáci: nejsympatičtěj
ším párem porota zvolila
Terezu Valtovou a Tomáše
Krejsu, titul TOP DÍVKA
za rok 2010 získala Patricie
Jelínková a FEŠÁKEM roku
byl zvolen Martin Chalupa.
I těmto vyvoleným to moc
slušelo!
V této společenské
odpolední akci byli všichni
soutěžící báječní a vypadali
skvěle a elegantně. Perfekt
ní bylo i předtančení obou
skupin
na
hudbu
z muzikálu Pomáda. Za
přípravu této části patří
poděkování Mgr. Sovové
společně s Mgr. Chvos
tovou.
Letošní šestý ročník
„Kravaťáku“ se myslím vy
dařil, atmosféra byla bá
ječná a k ní přispěli
především všichni soutě
žící. Děkuji všem za pozi
tivní přístup a budeme se
společně těšit na příští rok.
Ať žije Kravatový den 2011!
Mgr. Jan Děd,
zástupce ředitele

Sympaťáci: Zleva K. Marešová a M. Kotrs, T. Valtová a T.
Krejsa.

Fešák a Top dívka osmých tříd Radek Černý a Pavlína
Alešová.

Fešák a Top dívka devátých tříd
a Patricie Jelínková.

Martin Chalupa

Co by měli mladí vědět
Už je jen málo pamětníků,
kteří ještě zažili první
Československou republiku
před druhou světovou
válkou. Málo lidí také ví,
proč se někdy říká Na Šich
tovně podniku Dřevostroji
Čkyně. Tam byla pila na
Spůlském potoce, kde se
řezala prkénka. Z nich se
vyráběly bedny a bedničky
na výrobky továrny Schicht
v Ústí nad Labem. Hlavně
na mýdlo s jelenem i jiné
druhy, svíčky a umělé tuky.
Bylo to v době velké
hospodářské krize a neza
městnanosti v letech 1927
až 1935.
Také bytový dům ve Čkyni
č.p. 163 pod známým jmé

nem Uprchlák dostal svůj
název v roce 1938, když
Hitler zabíral pohraničí
a tedy i Vimperk, odkud se
čeští občané narychlo vy
stěhovali. Ve Čkyni spěšně
dostavoval stavitel Šlemar
bytovku s dvaceti malými
byty, které vimperští upr
chlíci ihned obsadili. V roce
1939, 15. března, zabralo
Německo zbytek naší země
a vznikl Protektorát Čechy
a Morava – Böhmen und
Mähren. A Čkyně dostala
německý název Kűselhof.
Emilie Vančurová (89)
Čkyně 163
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Věřím, že vás zase doma
obejmu a políbím
Už třetí rok chodí po
světě a nemůže se ho
nabažit. V lednu se na
chvíli zastavil ve slunné
Kalifornii a našel si čas, aby
poslal pozdrav všem svým
rodákům. Čkyňský sympa
ťák, playboy a divadelník
Petr “Fedor” Fleischmann.
Petře, kde se teď momen
tálně nacházíš?
V této chvíli jsem ve
slunné Kalifornii, což je
jeden z padesáti americ
kých států ležící na jihozá
padu Severní Ameriky. Je
šestnáctého ledna a tep
loměr ukazuje krásných
dvacet dva stupňů. Do Kali
fornie jsem přiletěl na za
čátku listopadu s vidinou
procestovat každý den
z mého tří měsíčního víza.
Nechávám se unášet oprav
du nevídanou škálou divů,
které matička země nabízí.
Například dotýkat se a pro
cházet se mezi největšími
stromy na světě, ze za
sněžených hor se po pěti
hodinách dostat do pouště
se stovkami tisíc různě
tvarovaných kaktusů. Vidět
Grand canyon, což je ta nej
větší jáma, do které jsem
kdy vlezl. Dostat se do
míst, kde největší načelník
Apačů Geronimo bojoval
proti kolonizujícím evrop
ským usedlíkům a mnoho
dalších.
Kalifornie, ve které se teď
nacházím, je riziková pro
velký výskyt zemětřesení
a velkou rozmanitost kra
jiny. Paciﬁcký oceán, biču
jící nádherná kalifornská
pobřeží, střídají vyprahlé
pouště a sekvoje. Můžeš si
vychutnat čerstvě utržený
pomeranč, zatímco se ti
naskýtá výhled na zasně
žené hory.

V dobu, kdy čkyňské Ak
tuality vyjdou na světlo
boží, bych měl být už
zpátky v Anglii, kde se
budu pokoušet najít nějaké
to ubytování a také nějakou
zajímavou práci. Bude to
asi velký teplotní šok, pro
tože co jsem se dozvěděl
od svých přátel, Anglie za
žívá vůbec nejchladnější
zaznamenané teploty.
Jak je to dlouho, co jsi s
buchtou
v
ranečku
vyrazil do světa. Nelitu
ješ toho, že jsi nezůstal
radši doma za pecí?
Cestuji se svojí přítelkyní,
kterou jsem poznal v jedné
nevýdělečné
komunitě
blízko Londýna, kde jsem
strávil velmi příjemný rok
svého života. Bude to dva
a půl roku, když jsem
vyrazil za svým největším
dobrodružstvím. Důvodů
bylo určitě několik. Už jako
dítě jsem sledoval ﬁlmy o
cestování se silnými pocity
uskutečnit nějakou bláz
nivou cestu do neznáma.
Dalším důvodem bylo, že
jsem se chtěl naučit an
glicky. Anglie byla nejbližší
anglicky mluvící zemí a to
byl důvod, proč mé kroky
vedly právě tam. Absolutně
toho nelituji! Cestování
bych přirovnal ke studiu. Je
to neustálý přísun infor
mací, které mi pomáhaji
uvědomit si, co je vlastně
v mém životě nejdůležitejší
a v jakém směru bych měl
pokračovat. Krátce řečeno 
cestování „otevírá mysl“.
Jak si na svoje cestování
vyděláváš?
Peníze? Ušetři si na začát
ku, pak už to nějak půjde.
V Anglii jsem se většinou

pohyboval mezi WWOOF
farmami. WWOOF je celo
světová dobrovolnická or
ganizace, která už má tisíce
členů po celém světě.
Zdůrazňuji dobrovolnická,
takže za svou práci se najíš
a vyspíš, v lepších pří
padech v pokoji s dalšími
dobrovolníky nebo v kara
vanu. Tyto zkušenosti bych
popsal jako nezapome
nutelné. Poprvé jsem byl
na farmě poblíž Notting
hamu, kde jsme pracovali
čtyři. Já a holky s Malajsie,
Walesu a Itálie. Měli jsme
tam hlavní karavan, ve
kterém jsme si vařili
a trávili volný čas. Každý
pak užíval svého vlastního
soukromí v malých kara
vanech s postelí. Postel
jsme bohužel nesdíleli.
Na cestu do Ameriky
jsem si ušetril v Anglii. Pra
coval jsem v kamenictví
a snažil se žít velmi levně. I
když je v Anglii drahé uby
tování, my jsme se uskrom
nili a opět se nastěhovali do
karavanu, který stal 100
liber (2800 Kč) na měsíc.
Bylo velkým plus, že náš
karavan byl na farmě,
kde chovali prasata, ovce
a kravičky. Pokud prasata
dostávala stalý přísun ze
leniny a ovoce z okolních

obchodů i my, před tím než
jsme je nakrmili, jsme si
mohli vylosovat něco k
snědku. Nemyslete si, že to
bylo na denním pořádku!
Měli jsme peněz dostatek,
abychom se zabezpečili
cestou kup a sněz. Nám se
jen nezamlouvá plýtvání
stále dobrých plodin. Po
třech a půl měsících jsme si
to s kapsami naditými
penězi
namířili
do
Ameriky.
Kam se ještě chystáš?
Místa, kam bych se chtěl
jestě podívat jsou Austrálie,
Nový Zéland, Kanada
a vlastně kamkoliv.
Co lidi, na které jsi
narazil?
Mám velmi dobré zku
šenosti s lidmi, se kterými
jsem bydlel. Je to pěkná
řádka národností, jak staří,
tak mladí. Lidé milující
cestování. Někteří z nich
procestovali celý život
a stále nemaji dost.
Není asi překvapením,
že se vše vždy točilo okolo
jídla, což mě velmi těší,
protože i já mám jako
kuchař co nabídnout. Nej
raději mám, když se mi na
talíři objeví něco, co jsem
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v životě neviděl a neochut
nal.
A co děvčata?
No, je pravda, že jsem teď
zadaným mužem a můžu
říct dobrý, nestěžuji si
(zatím). Má přítelkyně je
Američanka, to je taky
jeden z důvodu proč jsem,
kde jsem. Bude to brzy rok
a pořád nám to šlape.
I když se z tebe stal světo
běžník, tak se ti jistě
občas zasteskne po do
movině. Po čem nejvíc?
Já bych se za světoběžníka
nepokládal. Světoběžník je
dost silné slovo na klučinu
ze Šumavy, který si jen tak
vyběhl za kopečky. Co
postrádám? Moji rodinu,
přátele a také KOS přátele
z divadla, které mám stále
hluboko v srdci zaryté. Je to
velká životní změna a já
raději nemyslím na to, co

bylo, ale na to co bude
a vážně věřím, že vás zase
doma obejmu a políbím.
Tušíš, kdy tě uvidíme ve
Čkyni? Myslíš, že se ještě
vrátíš někdy natrvalo?
Nevím, kdy se ukážu ve
Čkyni a asi bych to nechal
jako překvapení. A jestli se
někdy vrátím natrvalo?
Nikdy neříkej nikdy a tím
se řídím.
Co bys poradil lidem ze
Čkyně, kteří by také rádi
vyrazili do světa, ale
ještě to neudělali?
Neni to o penězích ani
o jazycích. Vše se dá dohnat
za pochodu. Seber jen
trochu odvahy na začátek a
pak už to půjde samo, ale
pamatuj: Jaké na mlýn
nasypeš, takové se semele.
(pp)

Dobrovolní hasiči z Dolan
si zvolili nového starostu sboru
Hlavním bodem výroční valné hromady za rok 2010,
která se konala 8.1.2011, bylo zvolení nového starosty
sboru. Po složení funkce Milanem Martanem byl větši
nou hlasů novým dolanským starostou SDH zvolen
Jaromír Štrobl.
Panu Milanu Martanovi chceme tímto ještě jednou
poděkovat za obětavou práci ve sboru, jejíž výsledky jsou
znatelné po celé naší vesnici. Jeho práce je také výzvou
novému vedení SDH, aby v této práci dále pokračovalo
a bylo příkladem nové generaci mladých hasičů.
S. Hadrava – jednatel

OUTDOOR KIDS – sportovní
oddíl pro nejmenší, NÁBOR
Před časem jsme infor
movali o založení nového
sportovního oddílu OUT
DOOR KIDS. Oddíl je pro
celé rodiny, zejména pak
pro nejmenší děti a začína
jící sportovce ve věku 4–10
let. Region zájmu je při
bližně trojúhelník Čkyně –
Vacov – Čestice. Mezi
sporty, kterým se věnu
jeme, patří: běh, cyklistika
a běžecké lyžování. Do
plňkově pak nordic walk
ing, orientační běh, turi
stika, kanoistika, hry
a další tzv. outdoorové ak
tivity. Připravili jsme
nové internetové stránky
www.czoutdoorkids.eu,
kde se dozvíte: co děláme,
proč, jaké máme cíle
a poslání, co jsme už
udělali, atd.
Mile nás potěšil zájem
některých rodičů a zjistili
jsme, že řada rodičů si
o našem sportovním oddílu
zatím jen nesměle šeptá.
Proto bychom rádi infor
movali o tom, že jsme za
hájili nábor nových členů.
Budeme rádi, když nás
kontaktujete se zájmem či
dotazy. Zatím jsme ve fázi
příprav, a s vlastní aktivitou
bychom chtěli začít až
s příchodem jara, počát
kem dubna.
Připravujeme pro děti
našeho oddílu jednotné
klubové sportovní oblečení
za zvýhodněné ceny. Stejně
tak možné slevy či úplný
sponzoring na nákup
sportovního vybavení. Jed
náme se sponzory. Vše
bude odvislé od zájmu
rodičů a počtu dětí.
Proto vyzýváme případné
zájemce, aby nás včas kon
taktovali, abychom pro děti

mohli připravit dobré pod
mínky a harmonogram čin
nosti již pro nadcházející
jaro. Přestože očekáváme
první společné aktivity
v dubnu, již v průběhu
března bychom chtěli u
spořádat některé organiza
ční a informační schůzky.
Se zájemci bychom také
rádi navštívili některé
zimní lyžařské závody na
Zadově, nebo ve Vimperku,
aby rodiče i děti viděli „jak
to vypadá“.
Zajímavosti a informace:
 V případě příznivých
sněhových podmínek při
pravujeme strojově upra
vené stopy pro běžecké
lyžování v oblasti Záho
říčko – Horosedly – Kru
šlov. Informace, fotky
a videa na internetových
stránkách.
 Připravujeme jednotné
klubové oblečení pro děti.
Vítáme pomocníky s výbě
rem barev a designu. Při
hlaste se včas na zkoušku
velikosti. Informace na in
ternetových stránkách.
 Kluci z našeho „odchovu“
se účastnili žákovského
mistrovství světa v běhu na
lyžích v italském Val di
Fiemme a vybojovali velmi
dobré výsledky. Budeme
rádi, když je děti z OUT
DOOR KIDS budou brzy
následovat. Informace na
internetových stránkách.
Přejeme mnoho zimních
radovánek a těšíme se na
společné jarní aktivity.
Za OUTDOOR KIDS,
Ladislava Mánková
Email:

mankova@czoutdoorkids.eu
Telefon:

724 830 441
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Vyhlášení Talentů okresu
Prachatice
Dne 9. listopadu 2010 se
v Prachaticích v sále
Národního domu udělovaly
tituly
Talent
okresu
Prachatice za uplynulý
školní rok 2009 – 2010.
Máme velkou radost z toho,
že naše základní škola
získala ze tří nomino
vaných žáků dva tituly.
Jedná se o žákyně bývalé 9.
A Kristýnu Čermákovou
a Petru Kučerovou. Obě
získaly tituly v oboru hu
m ani tní m – Pet ra z a 1 .

místo v okrese a 5. místo
v kraji (Dějepisná olym
piáda) a Kristýna za 1.
místo v okrese, 2. místo
v kraji a účast v celonárod
ním kole (Olympiáda
z českého jazyka).
Oběma děvčatům ještě
jednou gratulujeme a pře
jeme jim, aby se jim dařilo
i na strakonickém gymná
ziu, které od září obě
navštěvují.
J. Dědová

Fotbalisté ze Čkyně vyhráli
sálovku ve Vimperku!
Fotbalový tým ze Čkyně
tvořený převážně hráči
našeho "A" týmu vyhráli
dlouhodobou soutěž tzv.
Vimperské sálovky. Sehráli
devět zápasů a všechny
vyhráli se skóre 76:17, což
hovoří za vše. Postupně po
razili všechny soupeře:
Volary, Parasites, Tabalko,
Vacov, Sedmička, Tipsport,
Mucha team,
Pekaři,
Malenice. Za náš tým na
stoupili tito hráči: Pavel
Hoško, Aleš Holfeld, Václav
Turek st., Radek Ketzer,
Martin Kvapil, Jan Děd, Vá
clav Turek ml., Zdeněk
Sváta, Petr Kalianko, Josef

Král, Vlastimil Babka
a Michal Kuneš. Nejlepším
hráčem turnaje byl vy
hlášen náš Jan Děd, nej
lepšími střelci našeho týmu
byli Martin Bony Kvapil
(15 gólů) a Vlasta Babka
Babylon (13 gólů). Pro příští
rok plánuji pro diváky ve
Vimperku jedno překva
pení  chci oslovit jednu
nestárnoucí kapacitu, aby
nám pomohla v brance,
když bude mít chvilku času
a Zdeněk Nezbedů mi půjčí
jeho registračku. Všichni ví
určitě o kom mluvím.

Vítězný tým čkyňských fotbalistů

Michal Uhlík

Bývalé šikovné žačky čkyňské základní školy  Petra
Kučerová (vlevo) a Kristýna Čermáková.
Foto: B. Kubálek ml.

Ve škole zapsali
nové prvňáčky
Čkyňská škola tradičně
začátkem února žije ve zna
mení zápisu pro příští
školní rok. Jako vždy jsou
obě strany, učitelé i bu
doucí prvňáci, zvědaví na
zápisové setkání. My ve
škole chystáme dárečky,
připravujeme zápisové tý
my a celkovou organizaci.
Předškoláci se připravují na
návštěvu školy, pilují pís
ničky a básničky tak, aby se
vše podařilo. Není to pro
děti snadné, ale dnes již
mají tuto velkou událost za
sebou.
Samozřejmě, že jejich
vystoupení provázela po
chopitelná nervozita a ne
jistota. Pocit z neznámého
prostředí a hledání odpo
vědí na zvědavé a mnohdy
překvapivé otázky dalo
předškolákům zabrat, ale
s rodiči to nakonec vždycky
zvládli. Aktuální výsledky
zápisu jsou následující:
U zápisu bylo celkem 33
dětí a zapsáno do příští

první třídy je 29. Čtyřem
dětem bylo po dohodě
s rodiči doporučen odklad.
U předškoláků se stále ob
jevují potíže s řečí, vý
slovností a schopností se
koncentrovat. Někteří špat
ně drží tužku. To jsou
i obecně platné problémy
dnešních generací. Zbývá
ale ještě dlouhá doba na
zlepšení a opravu špatných
návyků, mnoho se určitě
kluci i děvčátka stačí
správně naučit. Naopak
musíme i mnohé jedince již
dnes pochválit za jejich
odvahu i znalosti.
V každém případě se ve
škole na budoucí prvňáčky
těšíme. Na začátku září se
opět sejdeme ve škole
a pevně věříme, že všichni
s radostí a úspěšně vykročí
do školního života.

Mgr. Jan Děd,
zástupce ředitele
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Sportovní ples – fotbalisté opět
nezklamali
Že dokážou fotbalisté
naplnit stadiony je známá
věc. Těm čkyňským se po
dařilo naplnit veselou
společností sál KD při
tradičním sportovním ple
su. Letos byl jubilejní  již
desátý v úspěšné řadě.
Příprava a organizace
plesu dá vždycky zabrat,
především v den konání
akce. Letošní předprodej
místenek byl novinkou.
Díky pomoci šikovných
prodavaček z drogerie se
podařilo celkem v klidu
prodat většinu místenek.
Tým organizátorů zajistil
a připravil pro návštěvníky
klidnější a příjemnější po
sezení. Hosté měli na svých
stolech bohaté pohoštění
a každá příchozí slečna,
dívka či manželka dostala
při vstupu jako příjemné
překvapení od pořadatelů
krásnou a voňavou růži. Po
úvodní hudební prezentaci
zahájil
tradičně
ples
předseda SK pan Kainc
a popřál všem příjemnou
zábavu.
Návštěvníci mohli vní
mat nejenom elegantní po
hyby tanečních párů i jed
notlivců, ale i zajímavou
projekci, která prezento
vala fotbalové dění těch
nejmenších až po dospělé.
To byl výborný nápad Dana
Havlíka.
Svělé muzikantské a per
fektní pěvecké výkony
kapely oceňovali všichni
přítomní. Hudební band
Pohoda a Druhý dech
neustále vybízel přítomné
k vrcholným tanečním
kreacím. Chvílemi měl
divák pocit, jakoby byl
přímo vtažen do oblíbené
televizní taneční souteže
StarDance. Hlavní ceny
slosovatelné loterie nako

nec našly svoje majitele,
takže spokojenost byla
v tomto ohledu obou
stranná. Doufáme, že velká
televize již slouží, vysavač
vysává, stěrače stírají a pěk
né selátko zahnalo hlad.
Sluší se velice poděkovat
všem sponzorům, protože
oni velkou měrou přispívají
k vysoké úrovni celého
večera.
Máme pocit, že jsme pro
čkyňskou veřejnost nabídli
kvalitní společenskou udá
lost. K němu nás vedou
ohlasy a pozitivní slova,
která se šířila éterem. Těší
me se již na příští ročník
a rádi bychom byli na jaře
též podobně úspěšní i po
sportovní stránce.
Mgr. Jan Děd

Poznámka redakce:
Když se podíváte na foto
graﬁe úspěšného fotba
lového týmu a ansámblu
divadelníků, mají jeden
společný jmenovatel a tím
je Zdeněk Sváta. Zvládá
všechno  rozdávat radost
svým fotbalovým umem
na hřišti i rozesmát diváky
z jeviště. V obou pří
padech bývá ozdobou.
Nikdo se mu pak nemůže
divit, že si občas splete
hereckou šatnu s kabinou.
Při minulé repríze se
Zdeněk v šatně svlékl do
naha v domnění, že si
obleče dres a trenýrky. Nic
se nestalo, děvčata si
aspoň spravila obě oči.
Zdeněk si zpátky navlékl
slipy, oblékl si kostým
a roli veterináře Uhla
zvládl stejně jako vždy
s přehledem. A nic by se
nestalo, kdyby na jeviště
vyběhl v kopačkách a v
dresu. Jen diváci by se mu
smáli více, než je obvyklé.

Rozpis mistrovských zápasů –
KP Jaro 2011 – muži „A“ SK Čkyně
SO 19.3.2011 v 15:00 hod. Čkyně – Jindřichův Hradec
NE 27.3.2011 v 15:00 hod. Chýnov – Čkyně
SO 2.4.2011 v 16:30 hod. Čkyně  Jankov
NE 10.4.2011 v 16:30 hod. Prachatice – Čkyně
SO 16.4.2011 v 17:00 hod. Čkyně – Český Krumlov
NE 24.4.2011, hlásí Písek „B“  Čkyně
SO 30.4.2011 v 17:00 hod. Čkyně – Roudné
NE 8.5.2011 v 17:00 hod. Lažiště – Čkyně
SO 14.5.2011 v 17:00 hod. Čkyně – Veselí nad Lužnicí
NE 22.5.2011 v 17:00 hod. Kaplice – Čkyně
SO 28.5.2011 v 17:00 hod. Týn nad Vltavou – Čkyně
SO 4.6.2011 v 17:00 hod. Čkyně – Hluboká nad Vlt.
NE 12.6.2011 v 17:00 hod. Dražice – Čkyně
SO 18.6.2011 v 17:00 hod. Čkyně – Milevsko
Pozn.: Termíny některých výše uvedených zápasů mohou být
změněny. Před každým víkendem mají fanoušci možnost přečíst si
termíny zápasů hraných o následujícím víkendu na informační tabuli,
která je vždy umístěna před obchodem p. Jaromíra Kaince.

KOSMETICKÉ SLUŽBY:
ÚPRAVA OBOČÍ, BARVENÍ ŘAS, OBOČÍ
HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ
PEELING
MASKY, SÉRA, KOSMETICKÁ MASÁŽ
MAKEUP
OŠETŘENÍ VRÁSEK 100% RETINOLEM
EPILACE LÝTEK, STEHEN, PODPAŽÍ, TŘÍSEL

PEDIKÚRA:
ODSTRANĚNÍ OTLAKŮ, ÚPRAVA NEHTŮ
MASÁŽ CHODIDLA
PEELING, VÝŽIVNÉ ZÁBALY

LEŠTĚNÍ A ZDOBENÍ NEHTŮ
FRANCOUZSKÉ LAKOVÁNÍ

MANIKÚRA:
KLASICKÁ MANIKÚRA
A LEŠTĚNÍ NEHTŮ
JAPONSKÁ MANIKÚRA  PEESHINE

KOUTOVÁ MARKÉTA
ČKYNĚ 323 TEL.: 602 977 830
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PODĚKOVÁNÍ
Děti z Mateřské školy Čkyně děkují všem svým sponzorům: Seaquist Closures Löﬄer, Lignointerier, Jarokai, Intoma,
Autokomlex Kolář, Benx, Honebnímu společenství Čkyně a zejména Obci Čkyně za ﬁnanční podporu. Díky jejich
přispění mají děti v mateřské škole více hraček a lepší prostředí.
M. Holečková
Foto: D. Havlík

JAM PARTY NA HŘIŠTI
26. 3. 2011 od 20:00
Vystoupí:

MEsyM Production (Čkyně)
(www.mesym.cz)
MC Trnkyč (Čkyně)
Pěší Zóna (Vimperk)
Dia Sticker (Vimperk)
Pechi & Motla (Most)
Djs.: Gustaw, Slaby, Karlos
Special Guests: KT (drumms), Pumpking(bass),
Jarda B. (guitar)
Vstupné: 20 Kč
Přijďte se svým nástrojem a zapojte se do jamu!
Staňte se čkyňskou superstar!

Sněhová nadílka byla letos bohatá. S úklidem bílého
nadělení pomáhal i čkyňský místostarosta Jaromír
Kainc.
Foto: J. Lávička
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