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VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA ČERVENEC/SRPEN 2019

Ve Čkyni vzniklo nové 
komunitní centrum 

a miniškolička
V postorách družstva Jednoty, nad prodejnou Coop,

vyrostlo nové komunitní středisko, které zde zbu-
dovala písecká nezisková organizce.  Její ředitelka má
kořeny vážící se k tomuto kraji, pochází totiž ze
Lštění, a proto jí byla myšlenka vytvořit centrum
právě zde blízká. Součástí komunitního centra je dět-
ská skupina – miniškolička Brouček, dále prostor pro
setkávání se, vybavený malým dětským koutkem.
Rekonstrukci prostor zvládla společnost z vlastních
zdrojů, díky spolupráci s MAS Šumavsko získala
dotaci na dvě zaměstnankyně. Rovněž Brouček je
podpořen dotací z MPSV ČR. Bez jejich prostředků by
nemohla být poskytována péče za cenu srovnatelnou
s platbou v MŠ. Ředitelka říká, že nechce dublovat
činnost zdejší mateřské školky, ale naopak vhodně
doplnit služby. Byť Brouček poskytuje obdobné služ-
by jako mateřská školka, přijímá děti i s plenami,
poskytuje možnost přihlásit dítě pouze na některé
dny či jen půldny. Rovněž výhodou je individuální
přístup k dítěti, neboť na maximální kapacitu 12 dětí
zaměstnává dvě tety - chůvy. Ty samozřejmě musí
splňovat určité vzdělání. A pokud rodiče potřebují jen
odběhnout k lékaři, případně dojít na nákup atd.,
mají možnost dát své dítě do dětského koutku, kde
se o dítě rovněž postará chůva. Maminky ale také mo-
hou zůstat s dítětem, dát si kávu, posedět, popovídat. Zároveň v těchto prostorách proběhl první dětský příměstský tábor
s angličtinou. Pod vedením Ingrid Zalewské se děti nejen nenudily, protože kromě letních her a skotačení  si rozšířily svoji
slovní zásobu. Tento tábor nebyl v letošním létě poslední. Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi, že ne každá mladá rodina
má na hlídání babičku či dědečka, rádi bychom pomohli rodičům možnost plně se věnovat své práci bez obav o osud dětí.
Proto otevřeme ještě jeden příměstský tábor, a to pro děti od 5 do 8 let. Tábor proběhne v termínu od 19. do 23. 8. a stále
ještě můžeme nabídnout několik volných míst. Výhodou je jistě i kvalitní obsazení vedoucích tábora, např. paní učitelky
Maříkové, která vyučuje na flétnu a akordeon. A protože zkušenosti z tábora s angličtinou byly pozitivní, i tento běh nabídne
možnost zapojit do her pár anglických slovíček pod vedením Ingrid Zalewské.

Samozřejmě nečekáme, že do komunitního centra budou přicházet jen mladí lidé. Rádi bychom, aby zde našli možnost
k setkávání všechny generace. Toto mezigenerační setkávání je důležité k navázání a prohloubení osobních vztahů. A aby
to nebylo jen o povídání, plánujeme od září každé pondělí cvičení maminek s dětmi a v úterý cvičení dříve narozených.
Obě cvičení povede fyzioterapeutka, paní Radka Koubová. Zároveň každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci se v podvečer
uskuteční společné setkávání – besedy, doplněné např. hudební produkcí nebo přednáškami na různá témata.

Na závěr mi dovolte, milí občané, pozvat vás na první společné setkání – Den otevřených dveří ve čtvrtek 29. 8. 2019
od 18 hodin. Rádi bychom se vám pochlubili nově opravenými prostory, slyšeli vaše návrhy a připomínky a třeba si 
i společně zazpívali za doprovodu harmoniky.                                                                                                  Mgr. Ludmila Půbalová, 

ředitelka Centra aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s.
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Zastupitelstvo obce Čkyně dne
dne 17. 6. 2019

Schválilo:

– doplnění programu – před bod různé – změny času nočního klidu, do bodu různé – park a náměstí, rozvoj obce Čkyně
– účetní závěrku, závěrečný účet obce Čkyně za rok 2018 s celkovým ziskem před zdaněním 8.020.713,84 Kč, zprávu o
hospodaření bez závad a převod výsledku hospodaření 8.020.713,84 Kč.
– rozpočtové opatření č. 4/2019 a rozpočtové opatření č.5/2019
– prodej pozemku panu F. Šochmanovi v k.ú. Onšovice u Čkyně parc. č. 1051/2 o výměře cca 50 m2

– záměr na prodej pozemků v k. ú.  Dolany u Čkyně, parc. č. 1093/7 o výměře 97 m2 a parc. č. 435/3 o výměře 81 m2.
– záměr na pronájem zahrádky v k. ú.  Čkyně parc. č. 948/3 díl h) a f) i výměře 36 m2
– bezúplatný převod kaple ve Spůli do vlastnictví Obce Čkyně
–žádost o dotaci ve výši 5.000,- Kč na provoz týdenního stacionáře Domov Žlutý Petrklíč, z.s.
– jednání s dodavatelem knihy PRACHATICKO Z NEBE – nabídka leteckých snímků obce v knize s vlastím přebalem
– žádosti o změnu času nočního klidu:
22. 06. 2019 p. Bc. Ingrid Zalewska – rodinná oslava na čp. 19 do 02:00 hod.
22. 06. 2019 p. Miroslav Staněk – rodinná oslava – kiosek v Onšovicích nebo areál bývalého JZD na hnojništi  do 06:00
hod.

Vzalo na vědomí:
– účetní závěrku, závěrečný účet a zprávu o výsledku hospodaření DSO Věnec 2018
– anketu o dokončení stavby a provozování pietní síně ve Čkyni, která byla ukončena 31. 05. 2019 s výsledkem:
ANO, souhlasím, aby ve Čkyni vznikla pietní síň pro konání občanských pohřbů dle návrhu uveřejněném v Aktualitách
že života Čkyně leden/únor 2019 – odpovědělo 90 občanů
NE, nesouhlasím se vznikem výše uvedené stavby – odpovědělo 23 občanů
– EKO-KOM – informace o množství vytříděného odpadu, objem finančních prostředků, které obec vyfakturovala a ob-
držela
– statistický výkaz knihovny Obce Čkyně za rok 2018
– studii a projekt PARK – informace o tom, že bude zaslána cenová nabídka od architekta
– schůzi výboru pro rozvoj obce konanou dne 3. 7. 2019  od 15:00

Konstatovalo:
– že s ohledem na předpokládané náklady se bude v projektu dokončení stavby a provozování pietní síně pokračovat v
případě možnosti zisku 70% dotace

Pověřilo:
– starostu pana Ing. Stanislava Chvala, aby domluvil schůzku s architektem studie pietní síně

Proč pietní síň pro ne-náboženské pohřby
Ve Čkyni proběhla v květnu „Anketa o dokončení stavby a provozování pietní síně ve Čkyni“. Výsledkem bylo: 90 občanů

se vyjádřilo ANO – souhlasím, aby ve Čkyni vznikla pietní síň pro konání občanských pohřbů dle návrhu uveřejněném v Aktualitách
ze života Čkyně leden/únor 2019; 23 občanů se vyjádřilo NE – nesouhlasím se vznikem výše uvedené stavby. Zastupitel-
stvo obce svým usnesením toto vzalo na vědomí s tím, že se stavba bude realizovat jen za podmínky získání dotace min.
70 % nákladů. Zastupitelstvo tím vyjádřilo téměř neochotu do stavby vložit finance z rozpočtu obce. Získání tak vysoké
dotace je málo pravděpodobné. Na pietní síň již vznikla studie proveditelnosti. Její připomínkování obsahuje některé
nadbytečné vybavení, které by se mohlo řešit lacinějším způsobem, a tím by byl rozpočet na stavbu do výše 1,5 mil. Kč.

Co bylo záměrem a co je ve studii
Záměr na vznik Pietní síně pro občanské pohřby vycházel z toho, že v obci je katolický kostel, kde se konají pohřby pro

takto orientované občany; že občané jinak věřící, nebo nevěřící, nemají v místě žádnou možnost pro konání občanských
pohřebních obřadů. Záměrem bylo vytvořit interiér bez náboženských prvků a symbolů, tedy pro ty druhé občany.

Studie na Pietní síň navrhuje, aby na čelní stěně byl umístěn asi 2 m vysoký dřevěný kříž. K tomu Komunita pro duchovní
rozvoj, o.p.s., ve Čkyni vydává toto stanovisko – kříž do Pietní síně neumisťovat z následujících důvodů: 

Vychází z ústavního práva občanů na svobodu náboženského vyznání, duchovní a filozofické orientace. S tím jsou také
spojeny odpovědi na otázky smrti a co se děje dál. Odpověď na to je často výsledkem letitého či celoživotního hledání
jedince  a k nalezení mu pomáhá víra či zkušenost, která je zastoupená symbolem. O duchovní a filozofické orientaci
zemřelého svědčí i smuteční oznámení a tam uvedený symbol v záhlaví; většina těchto oznámení bývá bez kříže.
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Dle veřejných průzkumů a statistik se v ČR hlásí ke křesťanskému náboženství kolem 20 % občanů. V ČR je 45 % zejména
mladých obyvatel, kteří věří v duchovní rozměr života, ale většinou bez náboženského ukotvení. Tito došli k víře v reinkar-
naci lidského vědomí po smrti zpět na zem a do jiné bytosti. To je zcela opačné, než vyjadřuje symbol kříže. (Výzkum 2018, MU Brno.)

Náboženské symboly nelze vnucovat zemřelým ani živým a to ani ze strany obce a státu. Kříž také není umístěn v obřadní
síni obecního úřadu nebo v každé školní třídě a v jiných obecních a státních budovách. Kříž není umístěn ani v jiných
veřejných síních pro občanské pohřby (Vimperk, Volary, Strakonice, Blatná, Písek, Č. Budějovice a další). Není tedy možné,
aby katolická církev měla svůj symbol v síni a jinak orientovaní občané neměli nic. Pohřeb se koná pro zemřelého, proto
mají být jeho ostatky obklopeny symboly, které vyjadřují jeho duchovní orientaci.

Symboly české kultury
Kříže si vážíme a jsme si vědomi, že patří k významným a k jednomu z nejstarších náboženských symbolů, který vytvářel

naši kulturu. Ale není jediný. Stejně tak dávný je symbol židovského náboženství. Nejstarší známé symboly naší kultury
jsou však symboly pohanského náboženství. V případě Čkyně víme, že pohanští Keltové zde bydleli a na hoře Věnec již 
v 6. století před n. l. měli své hradiště. (Obec Čkyně každoročně finančně podporuje Keltské slavnosti ve Lčovicích.) Tedy
kořeny naší nejstarší české kultury vyjadřují hned nejméně tři symboly. 
Vyhlášením Československé republiky r. 1918 vznikly ještě další církve a jejich symboly. Kříž přestal být symbolem státní

moci a byla prováděna odluka církve od státu. S tím vznikaly moderní hodnoty české kultury, nikoliv bezduché. Jsou také
založeny na svobodě svědomí, filozofické, náboženské a duchovní orientace občana.

Po r. 1960 Vatikán konečně uznal, že i tzv. ateisté jsou lidé duchovně stejně hodnotní jako příslušníci křesťanského
náboženství. Po r. 1989 se občané mohli svobodně zajímat o hloubku lidského bytí a hledat odpovědi na otázky smrti 
a co bude po ní. I ve Čkyni byly stovky těch, kteří tyto odpovědi nalezli ve studiu a praktikování buddhismu, hinduismu,
taoismu; meditovali, cvičili jógu, v tichosti pili čaj; nebo studovali vědecko-duchovní autory C.G. Junga, prof. Grófa a další;
a přesto se nestali příslušníky žádného náboženství; přijali v soukromí nějaký symbol, ale nevnucovali ho druhému. 

Navrhujeme symbol pro všechny
Zmíněná anketa vyjádřila, že 90 občanů má zájem o vznik Pietní síně pro občanské pohřby dle návrhu uveřejněném 

v Aktualitách leden/únor 2019, kde je uvedeno, že „na čelní stěně bude umístěn ústřední symbolický výtvarný prvek 
v podobě obrazu větší velikosti a vyjadřující univerzální podobu duchovního rozměru života“. Jde o citlivou záležitost 
a jeho zvolená podoba by měla být výsledkem kolektivního rozhodnutí. Navrhujeme pořídit reprodukci obrazu od malířů
Zdeňka Hajného nebo Václava Švejnara. Navrhujeme, aby na čelní stěně Pietní síně byl prostor pro umístění variabilního
symbolu na přání pozůstalých (jistě třeba i kříž).

Poučme se z historie
Věříme, že ze sporu mezi farníky a ostatními občany

nevznikne obecní rozepře, jako tomu bylo ve Čkyni r. 1933.
Tehdy se dostavoval Památník padlým na náměstí. Došlo 
k velkým rozporům mezi občany, legionáři v čele s Vá-
clavem Novákem, Václavem Vavrýnem, obecním zastupitel-
stvem, kteří prosazovali památník v dnešní podobě se
sousoším na střeše. Na druhé straně byli farníci, kteří
požadovali, aby na střeše památníku nebylo sousoší, ale
velký kříž. Výsledkem byla kuriozita, kterou nemá žádná
obec: na místním hřbitově vnikl ještě ten rok památník jako
Kříž padlých a to téměř se stejnými jmény.  Věříme, že se
všichni poučíme z historie a v budoucnu nevznikne třeba
ještě další Pietní síň, kde budou symboly přijatelné pro
všechny. Děkujeme a přejeme světlo na cestu Vaším ži-
votem.

Petr Martan a členové správní a dozorčí rady, 
ředitel Komunity pro duchovní rozvoj, o.p.s

Pozvánka
Hasiči ze Čkyně srdečně zvou všechny své

členy a členky na příjemné posezení v ha-
sičkém dvoře, které se koná dne 31. srpna od
17 hodin.  Dobré pohoštění zajištěno.                                            

SDH Čkyně
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Prázdniny
Čkyňská pouť je odjakživa takovým předělem velkých školních prázdnin. Sice je pořád ještě červenec, ALE…Kouzelná

slova – velké prázdniny. Velmi snadno jsme se všichni naučili vyhledávat informace na internetu. Prostě, co nás zajímá,
si můžeme vygooglit nebo vygooglovat /sloveso  vyseznamovat se jaksi nepoužívá/. Takže, co se o prázdninách dozvíme:
„Prázdniny jsou období volna na základních, středních či vysokých školách. Pro české základní a střední školy jsou termíny
prázdnin určovány směrnicí ministerstva školství se zhruba ročním předstihem. Nařízením Josefa II. ze dne 24.
května 1786 byly hlavní prázdniny přesunuty ze září a října na červenec a srpen. Poprvé hlavní prázdniny začaly v červenci
v roce 1787. Důvodem bylo, aby děti mohly pomáhat rodičům celý srpen na polích.“ A dnes? Prázdniny si nespojujeme
s prázdnotou, ale s volností, svobodou, s dobou, kdy den neukrajuje nekompromisní zvonění, které školáky zahání do
lavic. Dobou, která je naplněna naším vlastním „rozvrhem“. Jsme tedy v polovině těch letošních velkých. Minulostí je
loňský školní rok, přesto – v červnu jsme se dozvěděli výsledky matematické soutěže Pythagoriády. Nadšených mate-
matiků jelo reprezentovat sedmnáct.  Počítali, řešili a kombinovali více než výborně: první místa obsadili společně páťáci
Adéla Lukešová, Karel Remeš, Metoděj Stránský, hned za nimi Monika Doulová. V kategorii šesťáků se na 3. místě umístila
Lenka Mašková. Ostatní naši žáci, čtvrťák Adam Šišlák, páťáci Elen Benešová, Karolína Frejová, Filip Hadrava, Jakub Švík,
šesťáci Jan Šmíd, Daniel Tesař, sedmáci Tereza Billová, Matyáš Mucha, Jan Švarc a osmáci Klára Koldová a Pavel Krátký,
rovněž vzorně reprezentovali školu v silné konkurenci ostatních základek a víceletých gymnázií. Ve škole využíváme
celorepublikové srovnávací testování SCIO, testování probíhá ve vybraných ročnících a pokrývá řadu předmětů. Slouží
pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby. Žáci získávají podrobnou zprávu včetně náhledu svého vyřešeného testu,
mohou si pomocí svého kódu v klidu domova projít zadání a úkoly. A protože s testováním začínáme ve třetí třídě, získává
každý žák určité portfolio svého studijního růstu. Letos získali Ocenění za vynikající výsledky testování v rámci kraje
Karel Remeš, Lukáš Tesař a Martin Švec. Gratulujeme. Testováním se zjišťují znalosti českého jazyka, matematiky, rozsah
studijních předpokladů, úroveň zvládání cizích jazyků s poslechem (sluchátka). Ať se však jedná o matematiku, obecné
studijní předpoklady a pochopitelně o „jazyky“, základem je a bude čtení. Čtení v plném slova smyslu, nikoli jen skládání
slabik do slov. To znamená, že souvislému čtenému textu musí čtenář porozumět, umět si vyhledat podstatu, detaily,
myšlenky. A dostáváme se k tomu, co by se mohlo stát náplní každého prázdninového dne. Knížky. Kdy jindy než o prázd-
ninách si mohou děti zalézt s knížkou a spolu s jejími hrdiny prožívat příběhy! Dnes se podceňuje čtení knih. Slýcháme
výmluvy, že není čas nebo že místo knihy je lepší číst internetové články, popřípadě elektronické knihy. Určitě je to dáno
změnou způsobu myšlení naší doby. A tak naše děti nemusí pomáhat s prací na poli, ale mohou pracovat na poli duševním.
Prázdninový výběr knihy je osobní věcí čtenáře, do níž by nemělo být zasahováno zvenčí. Je to jeho vlastní prostor a je
na něm, bude-li číst beletrii, básničky nebo komiksy.

Prázdniny a pohyb patří také nerozlučně k sobě. Je třeba kompenzovat ty prosezené hodiny ve školní lavici. A co ty
nekonečné u počítače! Ke konci školního roku probíhají poslední soutěže, soutěže v královně sportu, v lehké atletice.
Nominovaní žáci naší školy nás reprezentovali v těchto disciplínách: běh na 50 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem
a vytrvalostní běh na 600 m. Naši sportovci se vrhli do všech závodů s maximálním nasazením. Přivezli jsme tři medaile,
máme vynikající sportovní bojovnice Míšu Šefrnovou, která vybojovala 2. místo v hodu kriketovým míčkem, a Natálku
Gabauerovou, která získala ocenění hned dvakrát, za 2. místo ve sprintu na 50 m a za 3. místo ve skoku dalekém. Gratu-
lujeme.

Rozloučili jsme se s deváťáky, ve škole i na obecním úřadu. Opustili školu po devíti letech a jsou na prahu další životní
etapy. Snad vykročí tou správnou nohou. A tak, jak už to bývá, my ve škole očekáváme novou třídu, prvňáčky. A snad i oni
vykročí tou správnou nohou.

Za školu Mgr. V. Komínová, foto z rozloučení deváťáků: B. Kubálek st.
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Závěr školního roku 
2018/2019 v MŠ Čkyně 

Na konci školního roku proběhlo v naší školce
několik krásných akcí. Hned 3. června se děti
všech tříd vypravily na výlet. Nejmenší do Šu-
mavouse, kde si prohlédly spoustu lesních zvířat,
pozorovaly dění u rybníka Kramata. Druháci 
a předškoláci navštívili Pohádkovou kovárnu 
v Selibově. Tady je přivítal pan kovář s vodníkem,
víly, princezny. Děti prošly lesním královstvím,
plnily různé úkoly motivované pohádkami, kluci
se proměnili na rytíře a krále, holčičky na víly. Dál
jsme prošli až k tvořivé dílně, kde si všichni oma-
lovali sádrové odlitky s pohádkovým motivem, na
dvoře pozorovali oslíky, řídili vláčkovou dráhu. 

4. června všechny děti navštívily obecní kni-
hovnu. Tam jim knihovnice paní Rundová vyprá-
věla o významu knih, o jejich vytvoření, o růz-
ných autorech dětských knih, připravila pro ně
ukázky z různých žánrů. 

20. června jsme se na školní zahradě sešli s ro-
diči našich dětí k oslavě Dne otců. Pracovnice
školky připravily pohoštění, stanoviště s různými
úkoly, které plnili tatínkové se svými dětmi (akti-
vně se zapojily i maminky). Po soutěžích si děti 
s rodiči opekly buřty. 

24. června zahráli předškoláci svým mladším
kamarádům pohádku O koťátku, které zapomně-
lo mňoukat, rozloučili se se školkou pásmem
písní a zazvoněním na zvoneček. 

19. června se nejstarší děti vypravily do
Lčovic. Vedla je cesta označená fáborky, plnily
úkoly ze všech poznávacích oblastí. Na konci je
čekalo hledání pokladu – bublifuky, balónky 
a sladká odměna. 

26. června přišel do MŠ velitel místních dobro-
volných hasičů p. Tomášek. Poučil děti o ne-
bezpečí ohně, pod jeho dohledem jsme založili
ohniště a opekli buřty. Po výborné svačince jsme
navštívili místní hasičskou zbrojnici. Pan Tomá-
šek se svým  kolegou p. Bastlem děti seznámili 
s hasičskou výstrojí, s přístroji, které při zásahu
používají, s tradicí místního sboru. Děti si mohly
vyzkoušet použití ruční stříkačky. 

Všechny akce si děti opravdu užily. Děkujeme
všem zúčastněným za poučení i krásné chví-
le. Poslední týden jsme trávili na naší zahradě,
užívali si nádherného počasí s osvěžováním
mlžítky. Nastal poslední školní den a s ním i velké
loučení, které se často neobešlo bez slziček. A pak
– hurá na prázdniny. 

Krásné letní dny, spoustu sluníčka i pěkných
zážitků přejí děti MŠ Čkyně.

Za kolektiv MŠ Čkyně M. Kohoutová
Foto: S. Šperlová
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Ohlédnutí za čkyňskou poutí
19. - 21. 7. 2019

Sobotní koncert Labyrintu přilákal do zámecké zahrady
velké množství lidí, kteří tančili dlouho do noci.                                             

Foto: V. Hošek

Vive la Pétanque Ať žije pétanque!
Lachtani, Trevors, Láska a zvíře, Věrky, Borůvkový Gustav

jsou jenom některá ze jmen tříčlenných týmů, jež si našly
v sobotním pouťovém odpoledni cestu do zahrady čkyňské
synagogy, aby se zde utkaly v nelítostném klání v pétanque.
Ve Francii a v jižní Evropě vůbec se při této hře baví lidé
všech generací na každém volném plácku, v parcích, u hos-
půdek nebo na pláži. No, a když už máme teplo jako na jihu
Francie, tak proč ne právě pétanque. Navíc trávník zahrady
synagogy je ke hře jako stvořený.

K překvapení pořadatele, Společnosti pro obnovu syna-
gogy ve Čkyni, se sešlo sedm týmů, z nichž pět jich vydrželo
až do konce. Po více než dvou hodinách úporného, ale velmi
veselého klání se vítězi stalo družstvo Láska a zvíře (Lucky,
Peťa a Imík) před Borůvkovým Gustavem (Kurt, Petr, An-
drea). O pořadí na třetím až pátém místě rozhodlo při
rovnosti bodů až skóre. Takže třetí Lachtani (Pepa, Petr,
Míša), čtvrtí Trevors (Míša, Mirďa, Víťa) a páté Věrky (Věra,
Věrka, Máša). 

Zdá se, že turnaj by si mohl nalézt své stálé místo v pro-
gramu poutě, alespoň tak si to na závěr řekli účastníci
společně s pořadateli.                      V. Silovský, foto: P. Kučera

Na pouti si každý najde to své, od těch nejmenších až po ty
největší. Často tedy spolu chodí skoro celá rodina.                   

Foto: PP

Ke každé správné pouti patří jízda na řetízáku. Avšak
atrakcí pro děti je na čkyňské pouti rok od roku méně.        

Foto: PP

Tým staré gardy o pouti převálcoval tým Tatranu  z Pra-
chatic. Viz článek na straně 7.  
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Babičku zachránil z vlkova nitra šikovný zvěrolékař
Veselou pohádku O červené Karkulce sehráli o pouti v zámecké zahradě členové KOS a jejich přátelé. V roli maminky

mohli diváci vidět Karla Remeše, který celou hru režíroval a zhotovil kulisy, zvěrolékařem byl objevený básnický talent
Pavel Opletal, který většinu hry přebásnil a vymyslel. Šumavského vlka hrál ostřílený pohádkový herec Pavel Pechoušek,
který přišel s nápadem, že vlk děti podrobně seznámí se zákonem na ochranu vlka ve volné přírodě. Babičku nemohl
ztvárnit nikdo jiný než nový herecký přírůstek souboru Filip Děd, který složil slova závěrečné písně o reintrodukci (znovu-
navrácení) vlka na Šumavu. Ústřední role moderní Karkulky, která nedá mobil z ruky, pak velmi seděla Adamu Rodovi.

Během představení pršelo a déšt se stupňoval do poslední minuty. Na hereckých výkonech se to však nijak nepodepsalo.
Naštěstí vodě odolaly i kulisy, které namalovala Lucka Růžičková. Poděkování patří divákům, kteří přišli v hojném počtu
a vydrželi až do konce.

Už teď se chystá další představení, a to 1. 9. 2019 od 15 hodin, tentokrát v prostorách čkyňské synagogy. Přijďte se 
pohádkou rozloučit s prázdninami. Těšíme se.                                                                            L. Pechoušková, foto: B. Kubálek st.

O pouti byl k vidění kvalitní fotbal
V sobotu se hrál za krásného počasí zápas starých gard, domácí si pozvali Tatran Prachatice. Po vyrovnaném prvním

poločase nasadili domácí tempo a zvítězili 9:4, o branky se staraly legendy čkyňské kopané, například Jan Vojtíšek, Václav
Turek, Aleš Duka či bratři Kunešové. 

V neděli pak nastoupilo naše „áčko“ proti Šumavanu Vimperk. Domácí šli do vedení 2:0 po brankách Míry Miklase a Ro-
mana Vojty, ale vimperští stihli ještě do poločasu vyrovnat a v druhé půli dokonce strhli vedení na svou stranu při skóre
2:5. Třetí branku dával  na konečných 3:5 Pepa Král. Na utkání si našlo cestu téměř 300 diváků, kteří viděli kvalitní utkání
s pořádným množstvím branek.                                                                                         jednatel klubu Patrik Krull, foto: Jan Škrle
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Bez vody to nepůjde

Generálního ředitele Povodí Vltavy RNDr. Petra
Kubalu znám dlouhá léta. Je to muž s vizí, který vidí
vodařinu v celistvosti: je třeba přijímat nejen tech-
nická opatření, která dosud převažovala, ale i vra-
cet vodu do krajiny. Ohromný důraz pan ředitel
klade na vzdělávání laické veřejnosti. V popisu
práce má každodenní diskuse s odborníky, ale nad
rámec svých povinností ve svém volnu přijímá
několikrát ročně pozvání na různé diskuse
s občany, kde zdůrazňuje, před jakými problémy
při zajišťování vody stojíme. Napadlo mě, 
že i čkyňští školáci jsou občané, a tedy by mohlo
být setkání s tímto odborníkem pro ně zajímavé 
a přínosné. Můj nápad našel u vedení školy (za což
jí dík) pochopení a stejně tak i u pana ředitele (za
což mu stejnou měrou dík).

Tak se stalo, že poslední květnový den měl pan Kubala spíše než přednášku neformální setkání s asi třiceti žáky od
čtvrté do deváté třídy. Pan Kubala je zdatný rétor, tak trochu i herec. Myslím tedy, že děti zaujal. Povídání začal tím, že se
zeptal, jakou hudbu poslouchají, a pak ze svého chytrého telefonu podle jejich přání pustil muziku, která tedy moc tichá
nebyla. Během písničky na katedru vystavil lahve s různými nápoji od vody přes mléko, džus až k lahvi „plzně“. Vysvětlil,
že ve všech těch tekutinách je voda, ale že třeba zdravé mléko, kdyby se vylilo ve velkém množství do toku, způsobí eko-
logickou havárii. Poučné bylo i představení, kterého se zúčastnili aktivně i žáci. Naléval vodu do kelímků a dětští asistenti
měli za úkol s brčkem usilovně pít vodu. Podle rychlosti nalévání a množství brček voda zůstávala v kelímku nebo 
i přetékala. V tomto případě „jen“ na podlahu. Přesto názorně dětem vysvětlil, jak vzniká povodeň, jak sucho. Zdůraznil,
že sucho je větším nebezpečím než povodně, že se nyní budeme pohybovat ode zdi ke zdi, od sucha k povodním. Ostatně
symbolicky to potvrdila Volyňka, která pár dní po diskusi zdivočela v nedalekých Sudslavicích až na třetí stupeň
povodňové aktivity. 

Důraz kladl na to, aby se s vodou neplýtvalo. Na případu Izraele vysvětlil, že je to země, kde se obyvatelé naučili šetřit
s opravdu každou kapkou vody. Od osobní hygieny přes kapénkovou závlahu až po to, že odpadní voda (ano i ta, kterou
spláchnete na své toaletě) je opětovně využívána. Apeloval, aby děti si vody více vážily, a postavil je před fakt, že „až vám
bude třicet – a to nebude tak dlouho trvat, jak si možná myslíte – budete muset řešit větší problémy, než před které jsme
postaveni my!“

Věřím, že dětem toto setkání něco přineslo a uvědomily si, že „bez vody to opravdu nepůjde“.

Václav Stránský

Horosedelští hasiči 
zasahovali při silné

průtrži mračen

Po několikahodinovém dešti 22. 6. 2019
od 24:00 do 1:30 museli dobrovolní
hasiči z Horosedel zasahovat ve třech
chalupách - čerpali vodu ze sklepů a do
stavení přetékající staré studny. Uklízeli
příjezdovku k Horosedlům, ucpaný pro-
pustek poslal příval i s kamením na sil-
nici,  a pak místní komunikaci u školy. Po
zásahu se hasiči vrátili na místní svatbu,
kde se mohli občerstvit.

V. Luks
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Pivní hry nekončí! Elčovský pijácký herní maratón
Naše družstvo pod názvem Elčováci se zúčastnilo skoro všech 10 ročníků Zálezských her. Mrzelo nás, že to má skončit,

a po domluvě s pořadatelem jsme se rozhodli, že budeme pokračovat v podobném stylu u nás ve Lčovicích 
v Konopici nedaleko Bělohubých mlýna. Prostředí na tuto akci, kterou jsme nazvali Elčovský pijácký herní maratón, 
je zde útulné, řeka Volyňka nám udělá příjemnou kulisu.

Připraveno je spoustu her a soutěží. Akce se bude konat každý rok třetí
sobotu v srpnu. Letos to vychází na sobotu 17. 8. 2019 od 12.30 hodin. Pro
dobrou náladu bude celou akci doprovázet svojí muzikou DJ Jarda Neužil 
a možná bude i nějaké překvapení, abyste se měli na co těšit.

Možnost přihlášení:
Událost na facebooku
E-mail: hdlcovice@seznam.cz
Osobně na mobilu nebo SMS 606 614 712 
Na www stránkách www.hudebniprazdninylcovice.webnode.cz
Sledujte plakáty a pozvánky

Těší se na Vás pořadatelé Hasiči Lčovice

Akce ve Lčovicích
Sobota 17. 8. 2019 od 12.30 hodin               I. Elčovský pijácký herní maratón
Sobota 7. 9. 2019                                                Keltská stezka + Keltská slavnost
Sobota 21. 9. 2019 od 14 hodin                     Běží celá vesnice a večer ve škole Lčovice Loučení s létem Disko Ivan Müller
Pátek 4. 10. 2019 od 19 hodin                        Škola Lčovice, Promítání a povídání zážitků z cest

Toman Jan – Írán
Sobota 12. 10. 2019 od 20 hodin                   Škola Lčovice, Posvícenská zábava – kapela Unikol
Pátek 8. 11. 2019 od 19 hodin                        Škola Lčovice, Promítání a povídání zážitků z cest

Martanová Lenka – Madeira
Srdečně Vás zvou pořadatelé
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Dětský den se Čtyřlístkem

Začalo to tím, že jsme dostali krásný spon-
zorský dar od paní Oliny Koldové v podobě ča-
sopisů Čtyřlístek. Mezi časopisy byla spousta
speciálních čísel s dárečky a taky vystřiho-
vánky. A protože se blížil den dětí a letos slaví
Čtyřlístek 50. narozeniny, rozhodli jsme se
letošní dětský den udělat na téma Čtyřlístek.

Každá postavička Čtyřlístku představovala
dvě disciplíny. Fifinka ráda vaří, takže děti no-
sily vajíčka a shazovaly plechovky, Bobík je
silák, takže děti přenášely medicimbál a házely
raketou na cíl, Pinďa je sportovec, děty tedy
zdolávaly překážkovou dráhu a skákaly v pytli
a nakonec Mišpulín, který je chytrý, děti u jeho
disciplín čekalo skládání kostek nebo puzzle 
a zkouška paměti. Děti, které absolvovaly
všechny disciplíny, dostaly za odměnu balíček
od Čtyřlístku a malou sladkost.

Akce se trochu netradičně konala v zá-
meckém parku. Přestože bylo teprve 8. června,
sluníčko hodně pálilo. Pod stromy v parku ale
bylo všem více jak 60 dětem a jejich rodičům
moc příjemně.  O občerstvení se postaral Libor
Schoř se svým týmem. Díky horkému počasí 
a hladu ze zdolávání disciplín se snědly
všechny párky v rohlíku a vypil celý sud viney.

Na závěr dětského dne pořádaného Kosem 
a Sokolem Čkyně se konal historicky první
závod batolat. Na startu se ocitlo 6 závodníků
s maminkou, tatínkem nebo babičkou. Nej-
mladší závodnici byl rok, nejstaršímu závod-
níkovi asi 2,5 roku. Jak se ukázalo věk v tomto
závodě nehraje až takovou roli. Hlavní je zej-
ména podpůrný tým, který má za úkol přimět
závodníka, aby běžel směrem k cíli namísto
toho, že by se pustil do sbírání kamenů nebo
do pojídání hlíny. Každý tým podporoval svého
závodníka jinak, někteří volali, jiní ukazovali
oblíbenou hračku nebo mobil s pohádkami. Po
velmi napínavých 30 vteřinách vyhrála závod
nejmladší účastnice Sabinka Lachová se svou
babičkou. Na pořadí ale nezáleželo, na kaž-
dého závodníka totiž čekal v cíli plyšák. 

Chtěli bychom poděkovat všem, co nám 
s dětským dnem pomáhali. Jsou to členky
Sokola Dana Šmídová a Věrka Motyková,
ochotné školačky Julie Trojanová, Klára Kol-
dová, Daniela Hadravová a Adéla Kotálová.
Poděkovat bychom chtěli i obci, která nám
poskytla zázemí, stoly a lavice, a firmě
Rumpold za cukrovinky.

Na dětský den rovnou navázala dětská
diskotéka Petry Hovorkové pod taktovou
čkyňského DJ Turisty. Užily si ho jak ti nej-
menší, tak i ti, kteří už na plnění disciplín moc
nejsou.                                    Za KOS L. Pechoušková

Měli jsme radost, že čtyřlístkové příběhy děti zaujaly

Pinďova překážková dráha

Závod batolat - závodníci na startu                                                    Foto: 3xPP
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Petra Hovorková už nebude tančit se čkyňskými dětmi
Dětskou diskotékou se nejen se čkyňskými děvčaty rozloučila oblíbená malenická instruktorka tance Petra Hovorková.

Kroužek, který byl zaměřený na volnočasové, pohybové aktivity pro děti od první do deváté třídy, vedla osm let. Kvůli
nedostatku času a z rodinných důvodů se rozhodla svou činnost přerušit. „Když já jsem kurzy ukončila, neznamená to, že
ony mají taky s pohybem skončit. Díky všem, kteří mne celých těch 8 let podporovali. Seznam by byl hodně dlouhý. 
A pokud se mezi vámi najde někdo, kdo by rád pokračoval tam, kde já končím, ráda ho vezmu pod pomyslná křídla,“
vzkazuje Petra. Ve své odpovědi narážela na to, že za ni momentálně ve Čkyni neexistuje náhrada. Tanečky s Petrou teď
budou nejen dívkám chybět.

Závěr tanečního odpoledne, které se konalo v sobotu 8. června a navazovalo na dětský den, který organizoval KOS, byl
velice emotivní a Petra se, stejně jako řada jejích svěřenkyň, neubránila slzám. „Ve většině případů byla reakce chápavá.
Komunikuji převážně s maminkami tanečnic a tanečníků, takže ty mou situaci dokáží pochopit,“ vysvětluje.

Aktivity Petry Hovorkové budou mladým slečnám chybět i v řadě dalších momentů. Vymýšlela a realizovala dětské dis-
coplesy, diskotéky, taneční soutěže a příměstské tábory. Se Čkyní se prozatím loučí s citátem od známé lotyšsko-kanadské
baletky a choreografky Ludmilly Chiraeff: „Tanec je pohyb a pohyb je život.“ Ať už s Petrou nebo bez ní!                       (pp)

Příměstský tábor ve
Čkyni

V červenci se konal letos první příměst-
ský tábor ve Čkyni. Byl zaměřený na
seznámení se s anglickým jazykem 
a poznávání okolí. Tábor vedla Ingrid Za-
lewska, pomáhal jí asistent Adam Rod.
Tábor si užilo 14 dětí. 
Celkem mohou děti navštěvovat o le-

tošních prázdninách ve Čkyni tři tábory.
Pořádá je Centrum aplikovaného výz-
kumu a dalšího vzdělávání, o.p.s., které je
provozovatelem komunitního centra ve
Čkyni. Tábory probíhají v rámci projektu
Příměstské tábory v Pošumaví a jsou
určeny pro děti ve věku od 5 do 8 let.

Stále je ještě několik volných míst na
tábor v termínu od 19. - 23. 8. 2019 (viz
info v Aktualitách).                                  (lp)



12AKTUALITY ze života Čkyně – červenec/srpen 2019

Od rovnic k veršům

Filoposia je název básnické prvotiny Richarda Maršáka ze Záhoříčka.

Kniha, která je k dostání přímo u autora, obsahuje 26 básní. Pěta-

dvacetiletý student filozofie Richard začal psát básně v roce 2015. Do té

doby psal pro svoje spolužáky speciální matematické příklady a chtěl je

vydat jako učebnici pro žáky střední školy, následně ale začal veršovat...

O čem je tvá sbírka básní?

V nejobecnější rovině je má první sbírka o tom, co je přirozené pro každého
(nejen) mladého člověka – hledání svého místa ve světě.

O jakou se jedná poezii?

Sbírka nese název „Filoposia“, což je řecký výraz známý již z dob Sókratových
a znamená lásku či náklonnost k bohémskému stylu života. Filoposia obsahuje
26 básní plus věnování, které je též zveršované. Obálku jsem si navrhl i na-
maloval sám, kniha obsahuje 4 malby, které jsem tematicky vytvořil k este-
tickému obohacení díla.

Kde bereš inspiraci?

Veškerou inspiraci k psaní mi poskytuje život sám, události, které se dějí, vlastní prožitky, ať už pozitivní či negativní 
a reflexe nad nimi.

Píšeš i milostnou poezii?

Samozřejmě pokud mě nějaká slečna natolik inspiruje či ovlivní, pak o tom napíšu báseň. Nemám však rád jakousi
kýčovitost v milostné poezii, jež je mnohdy plná otřepaných obrazů, které jsou spíše trapné. Jsem toho názoru, že k poezii
si musí každý člověk najít cestu sám. Nemám rád pozérské typy básníků, kteří se vychloubají jako kohouti na smetišti
tím, co vytvořili. Čili pokud někdo má zájem o poezii, rád mu ji přečtu, avšak ne s primárním cílem daného člověka ohromit.

Kdy nejraději píšeš?

Dobře se mi pracuje v noci, avšak u múzy nevíte ani dne, ani hodiny. Píšu na různých místech, často se mi stává, že jdu
do kavárny a najednou přijde nápad, takže musím požádat obsluhu, zda by mi
nepůjčila tužku a papír. Několik básní vzniklo i ve stavech na bázi transu.

Kdy si začal psát básně?

Básně jsem začal psát v roce 2015, předtím jsem vymýšlel matematické pří-
klady (dodnes je mám uložené v PC), které mně i spolužákům sloužily k přípravě
na testy a zkoušky. Původně jsem plánoval, že vydám sbírku příkladů z mate-
matiky pro střední školy. Poté, co jsem se rozhodl, že svého studia zanechám,
jsem však potřeboval nějakou jinou tvůrčí činnost – tak jsem začal psát poezii.

Budeš pokračovat?

Abych řekl pravdu, tak mám již druhou sbírku víceméně hotovou, chybí mi jen
korektura textu a ilustrace, které by mi měl opatřit jeden velmi šikovný kreslíř 
z ČB. Počítám s vydáním někdy během příštího roku.

Ríša Maršák, 25 let, aktuálně studuje navazující obor Filosofie na Teologické

fakultě JU.  Autor sám sebe považuje především za nonkonformistu, filoso-

fujícího básníka a neustálého hledače. S milovníky poezie plánuje setkání 

v synagoze, termín ještě není určen. Knihu je možno získat přímo od autora

- marsak.richard@gmail.com, mobil 774030694.

(pp)

Úvodní báseň ze sbírky
Filoposia

Tuto sbírku
věnoval bych rád všem

co hodně trpěli
citlivým duším z papírku

těm co zažili veselí
smutným očím

které sotva viděly
lidem často opilým

každému
kdo neví

co se sebou
celému světu 
jeho krásám 

úskalím
všem lidem 

co bojují
a milují.
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Nevíte si s barvou rady?
Od toho jsou Bártů tady

Malířinu dělá šikovný čkyňský řemeslník
Miroslav Bárta od vyučení, nejdříve pracoval u
Okresního podniku služeb středisko Stachy. Když
podnik služeb skončil, tak od roku 1991 začal
soukromě. Když vychodil jeho syn Ondra zá-
kladní školu, bylo celkem rychlé a logické
rozhodování o tom, co bude dělat. Vyučených
malířů, kteří své řemeslo ovládají, opravdu moc
není, práce je hodně a opravdovou praxi získá až
při práci. Proto se Ondra vyučil malířem a začal
pracovat s tátou. Už spolu tvoří tým asi 10 let.
Sehráli se a ponorka prý nehrozí, spíše se naopak
doplňují a spolu je to baví. Nejvíc dělají malby in-
teriérů a fasád, nátěry obložení a podobně. Už
dvacátý rok má Mírova manželka Jana prodejnu
barev, oba tak dobře zásobuje. Každý se stará o to své, takže Míra s Ondrou o malování a manželka o prodejnu a účetní
agendu. V prodejně je sortiment různých barev a nátěrových hmot na vnitřní omítky i fasády, na dřevo, beton, kov apod.,
samozřejmě i nářadí a pomůcky. Různé odstíny barev podle vzorníků tu míchají na počkání. Druhů barev a omítek je
hodně a všechno tak nemůžeme mít na skladě, některé tak objednají, namíchají a dodají do několika dnů. Mícháme barvy
od firmy JUB, která dělá na prodejnách  své „Dny otevřených dveří s firmou Jub“. Jsou tu celý den odborníci, dělají ukázky
aplikací nových výrobků (možno vidět na prodejně) a radí lidem s jejich problémy ohledně třeba zateplení, s plísněmi na
fasádách apod. Právě z této akce pochází snímek k tomuto článku. 

A jaké mají Bártovi plány do dalších let? To je přece jasné, stále dobře malovat!                                                                   (pp)

Příměstské tábory v Pošumaví
projekt č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010969

Vážení rodiče, 
nabízíme Vám řešení, co s volným časem Vašich
dětí v době letních prázdnin, 
pusťte je s námi na Příměstské tábory v Pošu-
maví!

Poslední volná místa: 

Středisko Čkyně 62 

Tábor pro nejmenší (od 5 do 8 let) 
19. - 23. 8. 2019

Rodiče hradí pouze stravování a jízdné svých dětí

na výlety 

Další informace:
tel. 724256501, 774080590
www.letonasumave.eu
e mail: letonasumave@seznam.cz

Zápis dětí

Dětská skupina „Brouček” Čkyně pořádá zápis dětí
na nový školní rok od září 2019.

Zápis se uskuteční od 15. 8. 2019 do 30. 8. 2019
vždy od 11:00 do 15:30 hod v dětské skupině (nad
prodejnou COOP, č. p. 62) ve Čkyni.

Dětská skupina je určena dětem ve věku od 1,5 do 5
let.

Informace na tel. čísle: 774 080 590, 605 290 240

Miniškolka, dětská skupina „Brouček“ Čkyně, zahájila svoji čin-
nost v červnu letošního roku.  Nabízíme celodenní i půldenní
péči o vaše dítě, pět dní v týdnu,
nebo jen vybrané dny. Určená je 
i pro děti maminek na rodičovské
dovolené. 
Rovněž máme v provozu dětský
koutek, ten je určen pro ty z vás,
kteří si potřebujete něco zařídit 
a nemůžete, nebo nechcete brát
dítě s sebou, například návštěvu
lékařů, úřadů či jen obyčejné
nákupy. Dětský koutek je v provozu
denně pondělí až pátek, od 8 do 12
hodin. Přijďte mezi nás
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Fotbalisté zbrojí na novou sezonu
Na sezonu 2019/20 se připravují místní fotbalisté od

poloviny července, letní pauza je u konce a tak je třeba zase
tvrdě pracovat. Přípravky povede Martin Kotál s Pepou
Marešem, o žáky se stará Václav Turek mladší, dorost vede
Filip Stadler, rezervu mužů má nadále na starosti osvědčená
dvojka Pepa Stejskal s Honzou Gabauerem. První tým se pokusí
hrát špic tabulky v krajské B třídě pod dvojicí Jan Děd a Patrik
Krull. V áčku skončil definitivně David Tesař, který po neúčasti
v jarní části soutěže přestoupil do Šumavanu Vimperk, ze
Sokolu Stachy se vrací Adam Klose, k týmu se znovu připojí
Josef Fiedler a v současné době jednáme o příchodu Jiřího
Brabce ze Slavoje Volyně. 

Sezona týmu startuje 17. srpna, áčko jede do Oseka, rezerva
začne už o týden dříve doma nedělním zápasem proti Horní
Vltavici. Veškeré informace naleznete na našem klubovém
facebooku a nebo na oficiálním webu fotbal.cz  

jednatel klubu Patrik Krull 

Čkyně Cup vyhráli Turci
V sobotu 29. 6. se ve Čkyni sešlo dvanáct družstev, která se již po deváté utkala o Čkyně Cup. Ta si zahrála ve třech

skupinách každý s každým na 2x8 minut, ze kterých postupovaly vždy dva nejlepší týmy a navíc dva ze třetích míst do
čtvrtfinálových vyřazovacích bojů.

Až do finále se probojovaly celky Turků a Tácku United a vítězství slavili Turci. Bronz ze Čkyně si odvezli hráči týmu
Mušky FC. Nejlepším gólmanem byl vyhlášen Jan Dušek (Show Your Help), nejlepším hráčem Michal Šíp (Turci) a nej-
lepším střelcem Dominik Petráň (Mušky FC). „Vše proběhlo v klidu a bez zranění. Turnaj vyhráli domácí Turci, tým vedený
bratry Michalem a Václavem Turkem. Z čeho máme ale ještě větší radost - výtěžek z letošního ročníku turnaje jde kom-
pletně na naši půlroční sbírku se Show Your Help na vimperskou ergodílnu v nemocnici. Vybraná částka ze sobotní akce
absolutně předčila naše očekávání, na transparentní účet putuje skvělých 7 458 korun,“ vyhodnotil turnaj spokojený
spoluorganizátor Patrik Krull.                                                                                                                                             P. Krull, foto: PP

Nejlepším hráčem turnaje byl po zásluze vyhodnocený Michal Šíp (pravé foto), který hrál v letech 2011 až 2013 ve Čkyni,
tehdy společně s bratrem Martinem. Momentálně si vydělává už pátou sezonu v Rakousku. Čtyři roky působil v klubu Union
Josko Kopfing a teď nově první sezonu za Union Raab. ,,Čkyně Cup hodnotím jen pozitivně, klobouk dolů před organizátory
a i velký dík patří rozhodčím. Musím taky vyzdvihnout i zázemí u Turků, kde jsem každý rok nadmíru spokojený!" usmívá se
nejlepší fotbalista Čkyně Cupu 2019.                                                                                                                                                         (pp) 

Pouťové utkání s Vimperkem s přehledem odpískal Jan
Miko                                                                            Foto: J. Škrle
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Naši malí fotbalisté jsou přeborníci okresu
Čkynští fotbaloví žáci se letos stali pře-

borníky fotbalového okresu. Pod vedením
trenérů Václava Turka mladšího, Jiřího
Lipovského a Vladimíra Zemana dokázali
porážet soupeře z Vimperka, Lažiště i ze
Stach. Nejvyrovnanější zápasy sehráli mladí
čkyňští fotbalisté s hráči z Netolic. „Je pravda,
že Vimperk hrál soutěž s o kategorii mladšími
hráči. Lažiště a Stachy měly také spíše mladší
hráče, zato Netolice na nás vždy poslaly A tým.
Tyto zápasy byly velice pěkné a končily 
i výsledky jako 7:8, 5:7. Za tyto zápasy bych
naše hráče chtěl pochválit. Vždy dokázali
zvítězit a spousta soubojů měla dorostenecké
parametry,“ pochvaluje si trenér Turek. Do
této kategorie spadají kluci, kterým je od 11
do 15 let. Podle něj o vítězství vždy rozhodlo,
že Čkyně má k dispozici vyrovnaný tým, který
hraje už delší dobu spolu. „Hráči opravdu
chtěli zvítězit, což dokázali například vybojovanými výhrami na hřišti Netolic. Soupeře jsme většinou předčili hlavně fy-
zicky,“ hodnotí Turek s tím, že nechce vypíchnout výkony žádného z hráčů, protože síla byla především v týmovém výkonu.

Nyní se starší kluci chystají s dorostem na soustředění, mladší se budou připravovat ve Čkyni i za pomoci fotbalové le-
gendy Josefa Kuneše.  Start soutěže je 1. září, kdy Čkyně hraje doma s týmem z Vlachova Březí, ostatní zápasy budou hrát
pravidelně ve středu.                                                                                                                                                                                      (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,
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nevracejí - Reklamy  pouze při volné kapacitě. Cena za reklamu je 1 Kč + DPH za 1 cm2. Reklamu je nutno uhradit na Obecním úřadě ve Čkyni u správce
poplatků nejpozději do měsíce od vydání Aktualit.




