
SPOLEK  ČANKOVICKÝCH   ŽEN  A  PŘÁTEL  byl zaregistrován u Krajského soudu 

v Hradci Králové 27. 6. 2016. Na ustavující schůzi byl zvolen výbor spolku, který si zvolil 

předsedu a pokladníka. Do spolku se přihlásilo 53 členek a 2 členové. 

Záměrem činnosti spolku je aktivně podporovat společenské dění v obci, mimoškolní 

aktivity dětí a zdravý životní styl. Členky výboru spolku pořádají přátelská setkání pro 

seniory a spoluobčany. Také se zaměřujeme na tvořivou práci našich dětí v rámci dětských 

dílniček. 

Velmi úspěšnou a žádanou akcí je cvičení jógy, na které se členky scházejí pravidelně 

jednou týdně od září 2016. Lekce jógy vedl nejdříve lektor Václav Hnízdil, kterého nahradila 

v říjnu 2017 lektorka Hana Vítková z Vysokého Mýta. Cvičení se zúčastňuje průběžně 22 

členek. Jóga je komplexní systém, který nás učí zvládat tlaky moderní doby, ovládat mysl a 

pracovat se svým tělem. Vážíme si toho, že v naší malé obci můžeme díky podpoře 

zastupitelstva cvičení jógy provozovat. 

Spolu s místním Sborem dobrovolných hasičů je každý rok pořádán karneval pro děti 

a další zábavné akce, na kterých se podílí i spolek sokolů. V rámci dětských aktivit 

organizujeme dětská divadelní představení. V budově obecního úřadu mají děti vytvořeno 

zázemí pro mimoškolní činnost. Děti vytvářejí např. vánoční přáníčka pro rodiče a seniory, 

karnevalové masky, krmítka pro ptáčky, velikonoční výzdobu či keramické výrobky podle 

návrhů p. Daniely Nosilové, která ochotně vede keramický kurz. Děti připravují také dekoraci 

vánočního stromu. 

Kulturní činnost spolku pro dospělé je zaměřena na divadelní představení, výlety, 

poznávací zájezdy, přednášky a besedy. Divadelní akce jsou pořádány především ve 

spolupráci s divadélkem Kůzle, které hraje představení pro děti. Na podzim 2016 hrálo dětem 

také loutkové divadlo Kozlík. Pro dospělé již dvakrát zahrál Spolek divadelních ochotníků J. 

K. Tyl Sezemice, jednalo se o představení Madam Colombová zasahuje a hru Dveře. 

Během dvou a půl leté existence spolku byla uspořádána řada akcí, např. jarní a 

podzimní beseda o bylinkách s p. Hanou Binkovou, členka spolku Hana Stoklasová připravila 

přednášku „Jak se stavěl a boural cukrovar“ a zprostředkovala přednášku bulharistky 

Sevdaliny Velevy „Bulharsko z výšky“. Ve spolupráci s p. Šárkou Dejdarovou  byla 

uspořádána adventní prodejní výstava s vyprávěním o historii adventu, zazněl také vánoční 

koncert pro harfu a kontrabas. Před Velikonocemi se konala prodejní výstava velikonočních 

dekorací Šárky Dejdarové doplněná ukázkami zdobení kraslic Jany Rybenské a spojená 

s přednáškou spisovatelky Kamily Skopové, která přiblížila velikonoční historii a tradice. 



Během prázdnin byla uspořádána také akce pro spoluobčany, v jejímž rámci se 

představil se svým vystoupením ochotnický spolek Vosa ze Slepotic, který sklidil velký 

úspěch. 

Členky se mohly zúčastnit výletu do Koldína, kde jsme navštívili terapeuticko-

harmonizační centrum „Tělo a duše“, akci doprovázela přednáška MUDr. Bulína. Dalšími 

akcemi byly poznávací zájezd do Broumova a okolí, návštěva výstavy Narcis v Lysé nad 

Labem, která proběhla ve spolupráci s SDH, a cyklisticko-pěší výlet za poznáním 

pamětihodností Dvakačovic. 

Tradiční akcí se již stala oslava posvícení v Čankovicích, která je spojena se 

zábavným odpolednem pro děti, v roce 2018 v jejím rámci proběhla soutěž o nejlepší 

posvícenský koláč a kulturní vystoupení Osvětové besedy z Úhřetic. Každoročně také 

pořádáme ochutnávku svatomartinských vín a ve spolupráci s obecním úřadem bychom rádi 

podpořili tradici rozsvícení vánočního stromečku se zpíváním koled. 

 

 

 

 

 


