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,,Policie Modrava – super natáčení,“ 
říká horosedelský hasič

Soňa Norisová, Jaroslav Satoranský, Jaroslav Soukup – to jsou jména
z titulků seriálu Policie Modrava. Nejsledovanějšího televizního
pořadu poslední pětiletky. Autor tohoto článku ještě doplňuje další
jméno – Ladislav Kordík. Sympatický horosedelský hasič se v roli kom-
parzisty účastnil natáčení jednoho z dílů.

Jsi divákem seriálu Policie Modrava?

Ano, jsem. Tento seriál sleduji již od prvního dílu první řady, kdy se
vysílal už v březnu 2015. Mám rád Šumavu a ta pěkná filmová místa
znám některá osobně.

Proč jsi chtěl být v komparzu a jak ses do komparzu dostal?

Díky Facebooku, na kterém byla reklama, že hledají lidi do kom-
parzních rolí. Nábor probíhal 8. 3. 2018 v nedaleké Sušici, tak jsem
si řekl, že bych to mohl zkusit. Po příjezdu do místního kulturního
domu Sokolovna, jsem byl moc překvapen, co je tam lidí. Dostal jsem
přihlášku a po vyplnění si pak vystál dvě hodiny frontu. Pak mě vy-
fotili a založili do rejstříku. Dodnes vím, že jsem měl číslo 197. 

Jak tě lidé ze štábu následně kontaktovali?

První kontakt byl 12. 6. 2018, kdy mě kontaktovala agentura pro herecké a komparzní obsazení. Poprvé ani podruhé to
nevyšlo. Neměl jsem čas. Ale potřetí to vyšlo a tak jsem měl sraz  v Kašperských Horách 13. 9. 2018 před prodejnou na
náměstí.

Kolik vás bylo v natáčecí den komparzistů?

Asi šest komparzistů a tak cca 15 lidí od štábu. Po menším seznámení jsme dostali instrukce, kdo co bude dělat, kde 
a jak chodit. Já dostal roli chodce, který jde do obchodu. Režisér seděl a sledoval situaci. Já měl za sebou asistentku, která
mi dávala znamení, kdy mám učinit správný krok.

S jakými herci ses při natáčení setkal?

Bohužel jsem se setkal jen se Soňou Norisovou, což mě trošku mrzelo. Těšil jsem se i na další. Ale zase jsem si prohlédl
natáčecí techniku a zázemí.

Jaká byla atmosféra „na place“?

Natáčení trvalo zhruba hodinu. Bylo to moc pěkné, lidi ze štábu byli legrační, laskaví a milí. O komparzisty bylo také
postaráno, ale před první klapkou muselo být vše připravené a všichni v klidu. Natáčení se několikrát opakovalo, protože
kolem chodila škola nebo byl i jiný hluk z okolí náměstí, tak se nedalo točit. Mám z toho super zážitek. Jiný už takový
nebude. Škoda že jsem si neudělal fotku.

Jak se teď bude vyvíjet tvá herecká kariéra?

Já myslím, že moje herecká kariéra už se asi moc vyvíjet nebude. Je
to náročné na čas a na zaměstnání. Ale kdo ví, třeba se ještě něco
poštěstí a zase se přihlásím jako komparzista do jiného českého 
seriálu. Občas čtu na stránkách agentury, že něco obsazují, jenže se
všechno točí kolem Prahy.                                                                              (pp)

Ladislav Kordík si čte článek od Pavla Pechouška 
o seriálu Policie Modrava v Nedělním Blesku         

Foto: PP
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Zastupitelstvo obce Čkyně
dne 26. 8. 2019

Schválilo:
– doplnění programu – do bodu 8) 1x smlouva o plynové přípojce, před bod 12) různé – příspěvky – žádosti, do bodu 12)
různé – připomínky občanů 
– vydání změny č. 2 územního plánu Čkyně, která bude (jakožto opatření obecné povahy) vydána vyvěšením na úřední
desku obce, společně s úplným zněním územního plánu obce Čkyně po vydání změny č. 2
– návrh na zadání změny č. 3 ÚP včetně USES v souladu s § 47 ods. 5 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání změny č. 3
ÚP upravený na základě vyhodnocení vyjádření dotčených orgánů, stanoviska krajského úřadu a připomínek, které byly
uplatněny ve stanovené lhůtě ve smyslu § 47 stavebního zákona
– rozpočtová opatření č. 6, 7/2019
– smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 1121/11 v k.ú. Čkyně 
a pozemku p.č. 1157/1 v k.ú. Čkyně jako věcná břemena – bezplatně
– smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON distribuce na akci „Horosedly u Čkyně – Sloupová TS“
- výměna příhradové trafostanice – jednorázová úhrada ve výši 6.500,-Kč. 
– pronájem zahrádky v k. ú.  Čkyně parc. č. 948/3 díl h) a f) i výměře 36 m2 paní Evě Reinoldové
– prodej pozemku par. č. 1093/7 o výměře 97 m2 a části pozemku par. č. 435/3 o výměře 81 m2 v k.ú. Dolany u Čkyně
panu Františku Maršákovi
– smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. ÚZSVM/C/11551/2019-HPRR od ČR – ÚZSVM týkající se převodu
účelových komunikací v k.ú. Horosedly a Spůle u Čkyně 
– smlouvu na zakázku malého rozsahu „Pohybu se nebojíme – multifunkční hřiště Čkyně“ s firmou Green Engineering,
s.r.o. 
– smlouvu na zakázku malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti – zámek Čkyně“ s firmou Jiří Formánek
– přípravy projektů: Přivaděč Spůle, Projekt Park – vypracování dokumentace, stavební povolení, Požární nádrž Záhoříčko
– pokračování realizace vypracování projektu
– příspěvek pro Český červený kříž – Omalovánky první pomoci – ve výši 7.505,- Kč
– příspěvek pro Linku Bezpečí ve výši 1.500,- Kč
–příspěvek pro IMY o.p.s. ve výši 1.000,- Kč

Vzalo na vědomí:
– dokumentaci návrhu změny č. 2 územního plánu Čkyně, důvodovou zprávu pořizovatele změna č. 2 ÚP Čkyně 
a připomínky k návrhu změny č. 2 ÚP Čkyně
– důvodovou zprávu k návrhu zadání změny č. 3 ÚP, návrh zadání změny č. 3 ÚP upravený v souladu s § 47 odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a pro-
jednaný v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona jako dokument, na jehož základě bude zpracován návrh
změny č. 3 ÚP Čkyně a vyhodnocení vyjádření dotčených orgánů, připomínek uplatněných při vystavení návrhu zadání
změny č. 3 ÚP 
– informace ohledně problematiky potoka v Onšovicích
– návrh „Řádu veřejného pohřebiště“
– připomínky občanů

Konstatovalo:
– že změna č. 2 ÚP Čkyně není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1, se Zásadami územního
rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění, se stanovisky dotčených orgánů, ani se stanoviskem krajského úřadu

Uložilo:
– starostovi panu Ing. Stanislavu Chvalovi zajistit zveřejnění vydaného opatření obecné povahy na úřední desce obce 
a dále zajistit všechny kroky následující po nabytí účinnosti změny č. 2 územního plánu Čkyně
– starostovi panu Ing. Stanislavu Chvalovi zajistit na základě schváleného zadání změny č. 3 ÚP zpracování návrhu č. 3
ÚP v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona

Pověřilo:
– starostu pana Ing. Stanislava Chvala podpisem Smlouvy o dílo – „Pohybu se nebojíme – multifunkční hřiště Čkyně“
– starostu pana Ing. Stanislava Chvala podpisem Smlouvy o dílo – „Snížení energetické náročnosti – zámek Čkyně“
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Hasičskou zbrojnici zdobí 
nová vrata

Za podpory dotačního programu Jihočeského kraje byly
dokončeny dvě akce. Splašková kanalizace Dolany a nová
vrata do hasičské zbrojnice ve Čkyni.                                 (OÚ)

ANKETA: 
Co považujete za důležité 

pro rozvoj Čkyně a jejích osad?
Vážení obyvatelé Čkyně. Obracíme se na vás s výzvou pro

zapojení do příprav Programu rozvoje obce Čkyně a jejích
osad pro roky 2020–2027. Program chceme sestavit tak,
aby respektoval většinové potřeby našich obyvatel, sa-
mozřejmě s ohledem na reálné možnosti obce. Proto byla
sestavena anketa. Chceme zjistit konkrétní potřeby obyva-
tel Čkyně a osad Dolany, Horosedly, Onšovice, Předenice,
Spůle a Záhoříčko. Cílem je získat zásobník nejdůleži-
tějších, nejžádanějších, nejpotřebnějších nebo nejzajíma-
vějších podnětů a projektů. V dalším kroku vám tyto pod-
něty předložíme k posouzení, abychom pak společně vy-
brali ty pro rozvoj obce nejdůležitější. 

Anketa je pouze v elektronické podobě. Odkaz najdete
na webu obce Čkyně: www.ckyne.cz. Případně přímý odkaz
na formulář je: https://forms.gle/mc6U68TqM5MNU9Pz9. 

Anketa je v zásadě anonymní. Ptáme se na váš věk a by-
dliště, abychom zjistili, co považují za důležité jednotlivé
věkové kategorie, případně to, co považují za důležité oby-
vatelé jednotlivých částí Čkyně. Dále zjišťujeme vaše
potřeby v tématech školství, kultury, bezpečnosti, pod-
nikání, služeb, sportu a trávení volného času, infrastruk-
tury a další postřehy, potřeby. ANKETU JE TŘEBA VY-
PLNIT DO 20. 10. 2019.

V případě, že chcete odpovědět bez využití ankety přímo,
neostýchejte se mi napsat jakékoli vaše podněty a potřeby
přímo na email: jirka.home@email.cz, nebo mi kdykoli za-
volejte na mobilní tel. číslo: 731 530 475. 

Jiří Mánek, předseda výboru pro rozvoj obce Čkyně
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Odstartoval první školní den
Jsou události, které se se železnou pravidelností opakují. Všichni o nich víme, vnímáme je. Slyšíme o nich v rádiu, sle-

dujeme reportáže v televizi, na internetu projíždíme blogy, diskutujeme. Ale doopravdy je prožíváme jen tehdy, když se
nás opravdu dotýkají. Tedy, pokud vedeme do první třídy své dítě či vnouče. Tehdy je začátek září očekáván trochu jinak.
Vždyť přerod dítěte ve školáka přináší zpravidla změnu režimu pro celou hodinu. Naše škola letos přivítala 24 prvňáčků,
z toho 13 děvčátek a 11 chlapců. Tradičně proběhlo rozloučení s paní učitelkami z mateřinek v obřadní síni obecního
úřadu, letos za účasti místostarosty. Tradičně páťáci převedli prvňáky přes onu pomyslnou hranici ze školky do školy,
tradičně byli na školním dvoře očekáváni. V rámci tradice je přivítal ředitel školy, představil vyučující. Stejně jako jindy
přešli všichni do první třídy. Tedy první den byl slavnostně tradiční. Od druhého dne bylo všechno nové a jiné, ale už
pouze „školní“. Ráno se u školy poprvé setkali prvňáci s ostatními spolužáky (škola má letos 11 tříd). Na zádech nových
školáčků už poskakovala školní taška. Ráno ještě lehká, odpoledne už v ní nechyběly sešity a první učebnice. Školní zvonek
rozdělil dopoledne na čtyři vyučovací hodiny a pochopitelně na přestávky. Těch informací, nových tváří 
a i pravidel! Pak oběd v jídelně s prvním použitím čipu, ten ještě vyzkoušíme na dvířkách přidělené skříňky a vstupních
dveřích. Mnozí strávili část odpoledne ve školní družině, tam hry, povídání a navazování nových přátelství. Přátelství,
která možná vydrží na celý život.

Tak ať se prvňáčkům ve škole daří, ať zažívají radost z prvních úspěchů, ať se naučí zvládat případné nezdary. Ať jsou
zvídaví a učení je baví. A k tomu ať nechybí trpělivost, píle a důslednost. Nejen jim.                             Za školu V. Komínová

Začal školní rok 2018/19
Základní škola Čkyně začala nový školní rok s 251 žáky v jedenácti třídách. Uplynulý školní rok jsme končili s 254 žáky.

V ZŠ zaznamenáváme ustálený celkový počet žáků. Mateřská škola naplnila tři třídy (70 dětí). 
Výchovu a vzdělávání zajišťují plně kvalifikovaní pracovníci -18 učitelů ZŠ, 2 vychovatelky ŠD, 5 učitelek MŠ a jedna

chůva. Dílčí personální změny nastaly v obsazení pedagogického sboru zejména z důvodu rodičovské dovolené. Pracovní
poměr ukončily Mgr. Kristýna Stropnická a Mgr. Hana Dušková. Nově nastupuje Mgr. Blažena Churaňová s aprobací 1.stu-
peň a speciální pedagogika. Obsazení ŠD je beze změny.

Celý areál ZŠ i MŠ i vnitřní prostory jsou po prázdninách velmi dobře upraveny a připraveny. Tomu předcházela letní
údržba vnitřních i vnějších prostorů všech součástí školy. 

Pro nastávající školní rok si klademe hlavní cíl - rozvíjet osobnost žáka úměrně jeho schopnostem a nadání pro jeho
budoucí uplatnění a učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Vše je podrobně
stanoveno a rozpracováno v hlavních úkolech ve vzdělávacích a výchovných oblastech.

Věřím, že společným úsilím a propojením školy s rodiči a zřizovatelem toho budeme dosahovat.
Mgr. Stanislav Mauric, ředitel školy

Prvňáčky přivítal na školním dvoře pan ředitel Mauric                                                                                       Foto: B. Kubálek st.
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Začal nový školní rok
Prázdniny a dovolené jsou za námi 

a my bychom se do nich rádi, byť jen na
pár chvil, zase vrátili. Ale je tu nový
školní rok, 2. září, a jak už je u nás ve
Čkyni mnoholetou tradicí, scházíme se
na obecním úřadě. Předškoláci, kteří se
za pár okamžiků stanou prvňáčky, je-
jich teď už bývalé paní učitelky, pan
místostarosta, paní zástupkyně ředitele
ZŠ, předsedkyně školské rady. A také
rodiče a prarodiče. Tyto okamžiky jsou
pro všechny z nás dojemné, nic jim
neubírá na dojemnosti každoroční opakování, podobná slova. Končí jedna etapa, bezstarostná a hravá, a děti odchází,
ať chceme nebo ne, do „života“. Přejeme dětem, aby jim zůstal stále zájem o vše, co se kolem nich děje, dobré kamarády,
radost a štěstí. A zatímco děti odcházely do první třídy, přicházely nové děti se svými maminkami a tatínky do mateřské
školy. U některých tekly slzičky, nové prostředí, učitelka, režim, ranní vstávání a hlavně tu není maminka. Ale děti rychle
vjely do pro ně nových kolejí a s učitelkami, kolektivem, kamarády, prostředím se již sžily.

A jak to u nás na začátku letošního školního roku vlastně vypadá? Mateřská škola má tři třídy a jednu hernu pro různé
aktivity. Celkový počet dětí je 70. Pět pedagogických pracovnic, chůva a tři pracovnice provozní. Třídy jsou rozděleny
podle věku dětí. V první třídě je zapsáno 22 dětí, jsou zde i děti mladší tří let a učitelce pomáhá chůva. Druhá třída čítá
24 dětí a převládají zde chlapci. Je jich 18. Více není třeba dodávat. Stejný počet dětí je i ve třetí třídě, tedy 24. Škola má
svůj vzdělávací program, který si učitelky na třídách rozpracovávají podle věku, možností a potřeb dětí. Každá třída má
svá specifika, ale stejnou náročnost limitovanou věkem dětí.

A jaký bude náš cíl, čeho budeme chtít s dětmi dosáhnout? Jsme školka vesnická, máme krásnou zahradu, ke své čin-
nosti využíváme louky, les, blízké okolí. Chceme děti vést k lásce k přírodě, ke své obci, aby se do ní rády vracely. Chceme
udržovat a rozvíjet tradice, tradice obce, scházet se s rodiči, spolupracovat se spolky, společně se podílet na různých
akcích.  Ve spolupráci s rodiči vést děti k samostatnosti, spoléhat se na sebe, respektovat pravidla a usnadnit tak dětem
přechod do základní školy. Máme toho před sebou hodně, ale určitě se nám bude společnými silami dařit. 

Nyní se už do mateřské školy začíná vkrádat podzim. Z oken tříd se z deštníčků sype barevné listí, dráčci na nás mávají
ocásky, ježci vykukují ze svých hromádek. Těšíme se na společné chvíle s dětmi, s rodiči, s veřejností, se školkovským
kolektivem. Nudit se nebudeme.                                                                                                                                         V. Pechoušková

Letošní prvňáčci se rozloučili se svými učitelkami ze školky tradičně na obecním úřadě                                 Foto: D. Havlík
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Zpátky do tělocvičen ...

Od 16. 9. 2019 už cvičíme v tělocvičnách a dva oddíly se schází ve školce. Skladba oddílů je obdobná jako loni. Pro děti
a mládež otvíráme pět oddílů různého zaměření, dva oddíly mají náplň různorodou – od her po cvičení na nářadí. Další
tři mají již jasně daná zaměření: florbal, volejbal a stolní tenis. Z oddílů pro dospělé: stolní tenis, míčové hry, volejbal,
bodystyling, cvičení s míči (gymbaly) a ve školce jóga. 

Před vlastním zahájením cvičeb-
ního roku 2019/20 se sokolky 
a sokolové protáhli na turistickém
výletě na Šumavu. Kolem Prášil-
ského jezera vystoupali na Poled-
ník. Počasí nám přálo, povídat si
máme stále o čem, umíme se spolu
pobavit a zasmát. A tak turistická
sobota příjemně utekla, oněch 17
ušlých kilometrů nebylo ani znát. 

Čkyňský sokol loni slavil rovnou
stovku, vykročte s námi do té
druhé!  

V. Komínová

Oddíl Rodiče a děti

Těšíme na naše děti, které nám svým zájmem o cvi-
čení dělají velkou radost, počínaje těmi nejmenšími,
až po mladší a starší žáky a žákyně. Oddíl „Rodiče 
a děti“ je určen pro děti zpravidla od 3 do 7 let. 
V uplynulých letech jsme hodiny zpestřili celoroční
hrou „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“,
který je podporován Českou obcí sokolskou. Ta nám
dodává pro děti nejen sešitky s úkoly a samolepkami,
ale také diplomy a celou řadu dárečků pro ty, co vy-
drží až do konce cvičebního roku.   

Děkujeme všem rodičům, kteří v tomto oddíle
pomáhají s organizací. V pravidelných hodinách
každý čtvrtek od 16.30 do 17.30 se na vás těší
Dana Šmídová.

Oddíl Žáci a žákyně

Oddíl „Žáci a žákyně“ je již pár let nejpočetnějším
oddílem Sokola. Chodí sem děti od 1. až do 9. třídy
ZŠ. V malé i velké tělocvičně cvičíme na nářadí, hra-
jeme hry a užijeme si spoustu legrace. V průběhu
cvičebního roku pravidelně pořádáme výlet do
plaveckého bazénu ve Strakonicích, pěší túru na
Boubín, Stezku odvahy a končíme menším
cyklovýletem, opékáním vuřtů a velmi oblíbeným
stanováním přímo na břehu Lipna v kempu Olšina u
pana Vozky, kterému touto cestou opět moc a moc
děkuji za spolupráci. I my se na vás těšíme každé
pondělí od 17:30 do 18:30. 

Za oddíl Žáci a žákyně Irena Rodová a spol.
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Nejčko v Banátu
Muším tě nejčko napsat. Přesto, že jsem se školovala 8 roků, pracuji inde jako zametačka, nebo suším seno a dávám ho na

šupu, až mě z toho noha  bolí od kosti a to není k dobru. Včera jsem si poseděla na návštěvě, musím teď vyprat firhánky, aby
mě panímáma nepomluvila.

V pravidelné rubrice Vimperských novin jsem se tentokrát rozepsala o naší cestě za banátskými Čechy. Bylo to z jednoho
prostého a lidstvu naprosto přirozeného důvodu, a to z lenosti. Svoji vytipovanou trasu v okolí Vimperka jsem prostě
z výše zmíněného důvodu nestihla projít, proto jsem tlačena uzávěrkou novin, musela vzít za vděk Banátem. A ukázalo
se to jako docela dobrý nápad. Nejenže jsem si konečně sepsala všechny myšlenky, které nás během cesty napadaly, ale
ještě jsem se mohla hlouběji ponořit do historie druhé poloviny 19. století, do doby, kdy Češi postupně osidlovali nejjižnější
hornatou část Rumunska, pohoří Almáš. 

A když Vimperské noviny, proč ne Čkyňské aktuality, že? Vždyť jedním z důvodů, proč jsme se letos vydali do Banátu,
byly právě vzpomínky na léta strávená na vesnici, na nekonečné sušení sena, sběr volně rostoucích bylin nebo trhání
kopřiv pro housata. „Hodného to nepálí“, říkala vždycky babička a rukavice nám opravdu nedala. Chodili jsme si pro ně
se sestrou tajně samy, aby nevěděla.  Nebo úprk před volně se pasoucími husami, královnami vsi. Krávy už jsme nepásly,
stačily ovce. Jedno delší začtení se do Robinsona, Dory nebo Tajuplného ostrova a už byly pryč. Holky Hrubých a Hanka
Jiřičků by mohly vyprávět, co jsme se nastavěly bunkrů směrem k „Jonášům“ nebo povalily plotů, když jsme lezly jako
indiáni po březích Spůlky. Ale teď zpátky k Banátu.

Banát se nachází na jihu Rumunska mezi řekami Dunaj a Nera, oblasti osídlené kromě Rumunů, Srbů, Turků, Cikánů,
Slováků, Maďarů, Bulharů a Němců, také osídlenci z Čech. Ti se dostali do kopců nad Dunajem díky dřevopodnikateli
z banátské Orevice, který je do tohoto prostoru pod slibem přidělení půdy, osvobození od vojenské služby, roboty a daní,
vylákal. Měli mýtit les, kácet a přepravovat dřevo a pálit dřevěné uhlí. Svůj slib dodržel jen z části a přesídlenci byli nuceni
po několikaměsíčním pochodu z Čech postavit jednoduchá obydlí a připravit se na nadcházející zimu. Vznikla zde první
česká vesnice Sv. Elizabeta, která ale kvůli nedostatku vody zanikla a obyvatelé proto založili nedaleko současnou vesnici
Sv. Helena. Druhou českou kolonizační vlnu pak již iniciovaly a zajišťovaly samy rakouské vojenské správní orgány, protože
potřebovaly další pohraničníky k hájení levého břehu Dunaje před případnou recidivou turecké expanze. A tak v letech
1827-1828 byly v téměř liduprázdném pohoří Almáš již organizovaně založeny další české vesnice: Bígr, Eibentál  Frau-
vízn, Rovensko a Šumice a  největší česká kolonie Gerník. Do dnešních dnů zbylo v Banátu 6 českých vesnic, i ty se ale
rychlým templem vylidňují. 

Českých kolonistů z první i druhé vlny bylo celkem asi 2000. Pocházeli převážně z Klatovska, Plzeňska, Kladenska,
Příbramska, Kutnohorska a Pardubicka. Byli to většinou drobní a střední rolníci, chalupníci a zchudlí řemeslníci. Jejich
důvody k přesídlení do rumunského Banátu byly ekonomické a společenské: přetrvávající poddanství venkovského oby-
vatelstva a třeba i čtrnáctiletá povinná vojenská služba.  

A proč jsme se do Banátu vydali my? Někoho přitahovala česká komunita nacházející se 1000 km od domova, někdo se
těšil na několikahodinové pochody neznámým liduprázdným terénem, jiný se nemohl dočkat, až vyzkouší čelovku
v ohromných banátských jeskyních, a někdo si chtěl zavzpomínat na dětství na vesnici. V čem jsme ale měli jasno, bylo
pokusit se co nejvíce splynout s českou komunitou a přesunovat se pěšky. Překonávat desítky kilometrů mezi jednotlivými
vesnicemi tak, abychom co nejméně poškozovali tamní přírodu a pokusit se alespoň částečně pochopit nelehký život 
zdejších obyvatel. Od začátku jsme byli rozhodnuti přespávat a stravovat se u místních, vzít za vděk tím, čím se nás rozhod-
nou pohostit a kde nás mají možnost uložit. Celodenní přechody nesnadným terénem byly někdy vyčerpávající, o to více
jsme se těšili z nádherných výhledů a až neskutečné skromnosti a pohostinnosti místních obyvatel. Předem jsme byli
varováni před toulavými psy, ti to tu opravdu nemají vůbec lehké. Jejich psí život by vydal na román. Nás, na kilometry
dlouhých přesunech doprovázeli jen psi neskutečně milí a přítulní. Pravda, všichni po jistě ne moc dobrých zkušenostech
s lidmi, bojácní. Až nám bylo líto, když jsme o takového jednoho psího tuláka a obránce v jedné rumunské vesnici, přišli.
Odměnou za zdolávání velkých převýšení a hledání turistických tras, bylo koupání v horských potůčcích a tůňkách 
a večerní posezení v místních hostincích či na sdíleném ubytování s domácími a dalšími českými návštěvníky. S motorkáři,
trampy, cyklisty, mladými či staršími, ale všemi nadšenými zdejším prostředím a hlavně lidmi. Protože ti, byli nakonec
tím, za čím jsme do Banátu přijeli. Nevěřte tomu, že se dovolenou v Banátu vrátíte o sto let zpět, tak už to dáno není.
Místní mají běžný kontakt se svými příbuznými v Čechách,  někteří v Čechách pracují, jezdí auty na českých značkách,
telefonují přes české operátory, platí kromě té rumunské také českou měnou. Koně nahradily traktory a veškerá dostupná
zemědělská technika, běžnou součástí ubytování pro turisty jsou nově rekonstruované koupelny a sociální zařízení. Přes
to všechno vás dle svých možností pohostí tradiční banátsko rumunskou kuchyní a domácími sýry, klobásami, koláči,
čaji, medem, marmeládami nebo pálenkou. A co je pozoruhodné, místní obyvatelé mluví bezchybnou češtinou, v některých
vesnicích částečně „zakonzervovanou“ v začátku 19. století. Úryvek běžného hovoru naleznete zcela v úvodu tohoto
článku. Proto můžete-li a chcete-li zažít dovolenou jinak, jeďte do Banátu. Nás okouzlil.

Renata Lešková, Stanislav Hadrava a Narovcovi z Prahy, www.mzv.cz

Cesta do tohoto kraje mne obohatila, spíše připomněla, že klasická turistika s batohem na zádech má své velké kouzlo a
člověk by ji neměl opomíjet, ale absolvovat a provozovat dokud na to má. Že místa strávená v klidu a pohodě, kde není žádný
spěch a stres, kde se všechno neřídí jenom časem, mají něco do sebe. Jan Narovec
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Pecha Kucha Night Čkyně

Sobota 9. listopadu 2019 v 19:00 ve čkyňské synagoze

Pecha Kucha Night  zprostředkovává prostor pro
pravidelné setkávání inspirativních tvůrců ve formátu
20x20 (20 snímků po 20 vteřinách) a lidí s otevřenými 

obzory, kteří se chtějí seznámit se zajímavými lidmi.

V rámci tohoto večera se představí zajímaví, šikovní 
a tvořiví lidé ze čkyňského okolí. Seznam lidí se bude 
odkrývat postupně během října na facebooku Pecha

Kucha Night Čkyně. 

Přijďte si užít tento inspirativní večer a podpořit 
své známé ... i neznámé.

Děti při výtvarné soutěži zavzpomínaly na prázdniny
Dne 12. 9. 2019 proběhla v Komunitním centru výtvarná soutěž pro děti na téma „Moje prázdniny“. Děti si vyzkoušely

zkombinovat kresbu s různými jinými technikami. Měly k dispozici kromě pastelek a voskovek ještě lepidlo, nůžky, vatu,
barevné a hedvábné papíry různých barev.

Děti si zároveň zahrály i na porotu a ocenily díla svých kamarádů
body. Všechny body byly sečteny a tím bylo rozhodnuto o prvních 3
místech. 1. kategorie děti od 6-10 a 2. kategorie děti od 11- 14 let.
1. kategorie:  1. místo Helena Kutová,  2. místo Viki Farg,  3. místo
Markéta Hadravová
2. kategorie:  1. místo Elen Benešová,  2. místo Monika Doulová,  
3. místo Michal Mach

Všechna tři místa obou kategorií byla odměněna diplomem 
a balíčkem s drobnostmi v podobě pexesa, čokolády, zápisníku, sad
gum a pastelek. Všechny děti, které se zúčastnily byly odměněny
sladkostí.

Výtvarné soutěže se zúčastnilo celkem 13 dětí. Jejich díla jsou vy-
stavena v Komunitním centru. Všem soutěžícím děkujeme a těšíme
se naviděnou někdy příště.                                  S. Churaňová, Foto: LP

Komunitní centrum Čkyně
Vás zve na 

Cvičení s Radkou

Děti s rodiči   každé pondělí  10:00 - 11:00
Dospělí           každé úterý       14:30 - 15:30

Přijďte si s námi zacvičit do Komunitního centra Čkyně 
(1. patro nad prodejnou COOP)

Cvičení povede paní Radka Koubová
(fyzioterapeutka)

Těšíme se na Vás

Pozvánka na festivalový koncert MSFHR
v sobotu 12. 10. 2019 od 19:00 v krásných prostorách čkyňské synagogy

Koncert pěveckých sborů, účastníků 18. ročníku sborového festivalu MSFHR Vlachovo Březí, ponese název CHVÁLA
PÍSNI. Bude věnován památce našeho rodáka, malíře a grafika pana Jindřicha Bošky, který je mimo jiné autorem našeho
festivalového loga a Hlavní ceny prof. Václava Matouška, kterou každoročně získává absolutní vítěz Soutěžní přehlídky
MSFHR. V programu zazní sborové skladby různých hudebních období  –  od starých mistrů až po současné autory, včetně
různých úprav lidových písní. Jste srdečně zváni!

Poděkování

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat
paní doktorce Marušce Kučerové, která se
po celou dobu nemoci mého muže o něj
starala. Kéž by bylo více takto obětavých
lidí. Maruško moc děkuji.                                           

Anna Martanová, DolanyMilane, děkujeme. Dolaňáci, Spůláci a FF
Haidmühle.



Ondra Mánek se stal mistrem ČR 
v biatlonu na kolečkových lyžích

Poslední srpnový víkend se konalo tradiční mistrovství ČR v biat-
lonu na kolečkových lyžích v Letohradu. Nejenže se účastnila naše
kompletní juniorská a dospělá reprezentace mužů i žen, ale letos
ve všech kategoriích závodily i početné týmy biatlonistů z Polska 
a Slovenska. Závody byly mj. závodní rozlučkou s domácími
fanoušky pro reprezentačního veterána Michala Šlesingera, který
má před sebou poslední zimní sezónu. V kategorii staršího dorostu
se opět blýskl Ondra Mánek ze Záhoříčka, který se již usadil v ju-
niorské reprezentaci. V sobotním sprintu na 7,5 km se dvěma střel-
bami skočil v mezinárodní konkurenci na třetím místě, když střílel
ležku za nula a stojku za dvě trestná kola. V neděli do stíhacího
závodu na 10 km se čtyřmi střeleckými položkami vyrážel tedy na
třetí pozici. První dvě ležky byly obě za jedna a Ondra se držel střídavě na druhém a třetím místě. Pak ale přišly jeho
chvíle ve stojce. První střílel za nula a posunul se na první příčku. Na závěrečnou stojku přijel s náskokem asi 10 vteřin
na druhého. Ve druhé stojce si vše pohlídal a s rozvahou zkušeného biatlonisty šel i druhou stojku za nula. V závěrečném
pátém běžeckém kole pak přidal skvělý finiš a díky tomu se stal v mezinárodní konkurenci zaslouženým mistrem ČR 
v biatlonu na kolečkových lyžích, náskok na druhého činil tři čtvrtě minuty.                                                                                (red)

V obci máme mistryni 
a vícemistryni světa 

v mažoretkovém sportu
Opět po roce hostila již 7. mistrovství světa v ma-

žoretkovém sportu hala Královka v Praze. Sportovního
klání, které trvalo od pondělí 19. 8. do soboty 24. 8., se
vimperské mažoretky účastnily v pátek a v sobotu. 
V tyto dny mohla děvčata ze souboru Klapeto předvést
svoje sestavy s náčiním pom a flag. 

Kadetky, které reprezentovaly tým v pátek, předvedly
bravurně svou nacvičenou sestavu. Vyvarovaly se
chyb, držely tvary, náčiní jim nepadalo, gymnastické
prvky v sestavě zacvičily skvěle a synchronně. V silné
konkurenci ohodnotila porota jejich výkon 4. místem.

V sobotu juniorky a seniorky předvedly sestavy s náčiním flag. Byli jsme první v roce 2015, kdo flag v ČR na soutěži
použil. Proto jsme považováni za průkopníky této disciplíny. Mnoho týmů se inspirovalo našimi prvky a prací s flagem.
Proto je pro nás velmi obtížné rok co rok vymýšlet nové věci, abychom zaujali. Nicméně tento rok se nám to podařilo. Ju-
niorky se staly 1. vicemistryněmi světa v miniformaci s náčiním flag, mezi nimi i Sára Valíčková ze Čkyně. Seniorky, jejichž
členkou je čkyňská Eliška Kubálková, po velmi podařeném výkonu, kdy jim nespadlo náčiní, držely tvary, vše zacvičily
synchronně, vystoupaly ještě o kousek výše. Jsou mistryněmi světa v miniformaci s náčiním flag pro rok 2019.  Děkujeme
všem, co nám drželi v hale a u online přenosu palce!                             

článek A. Rückerové doplněný o čkyňské zajímavosti

Pozn. red.: V příštím čísle Aktualit se můžete těšit na rozhovor s oběma čkyňskými mažoretkami.  Foto: B. Kubálek st.
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Emma Mánková má za sebou 
výbornou sezónu

Emma Mánková, závodnice Junior Specialized týmu České Spořitelny v letošní
sezóně závodů na horských kolech v kategorii mladších žákyň, vyhrála celý seriál
česko - bavorských závodů. Účastnila se celé série závodů Českého poháru, kde se
ve svém ročníku 2008 umístila na výborném 2. místě. Tím si do příští sezony za-
jistila starty z první startovní řady, což je pro mnoho závodů klíčové. Držme jí palce!

(red)



Trenéři mají velký potenciál

Čkyňští fotbalisté se výbornými výkony v podzimní části letošního ročníku 1.B
třídy drží na špici tabulky. Výrazně k tomu pomáhá útočník Adam Klose.
Větrem ošlehaný Šumavák z Kubovy Hutě hraje u nás již třetí sezónu. Ta
letošní je zatím ta nejlepší.

Adame, letošní úvod sezony je určitě tvůj nejlepší, kde se vzala ta po-
tence?
Jednak tím, že hraji vepředu, a potom do vápna přestaly lítat impotentní
centry. 

Ve Čkyni jsi třetím rokem. Půl roku jsi hrál na Stachách. Jaké to bylo
hrát na horách?
Do Stach jsem šel na záchranářskou misi, udržet se v elitní soutěži, jakou
bezpochyby I. B třída je. Ve Stachách mají nádherné hřiště a moc fajn kolek-
tiv, takže se hrálo krásně a mise byla úspěšná. Údolí chybělo, proto jsem
jezdil alespoň fandit. 

I když jsi z Kubovky, jsi již kmenovým hráčem Čkyně. Proč jsi nezůstal
kopat v národním parku třeba na Borovce?
Do Čkyně jsem šel hlavně za kamarády. Ještě před přestupem jsem znal snad celou kabinu. Na Borovce jde fotbal expo-
nenciálně nahoru, pravděpodobně je to i spoluprací manažerů Mikláda (Jan Miko, Borová Lada) a Mečara (Patrik Krull,
Čkyně), kteří spolu často rozmlouvají a předávají si poznatky a zkušenosti. Každopádně Borovka je destinace, kde bych
si jednou určitě rád zahrál. 

Ty studuješ v Plzni, doufám, že poctivě fandíš Viktorce a nenecháš se strhnout k nějaké rudé nebo sešívané hysterii?
Přesně tak! Já hlavně fandím hezkému fotbalu. Tím automaticky nemůžu fandit Spartě. Slavie se v posledních letech hodně
zvedla a v evropských pohárech jí moc přeji. Na české scéně fandím Plzni, posledních 10 let hraje nejlíp.

Spoluhráči si tě nemohou vynachválit pro tvou žertovnou povahu. Co ty říkáš na čkyňskou kabinu?
Nevím, jestli všichni, takový Michal Gerold mě často posílá zpátky do Stach. O čkyňské kabině toho bylo řečeno už hodně.
Parta je vážně skvělá, je to ten hlavní důvod, proč vůbec hrát fotbal. Na konci září jsme jeli s dalšími 3 spoluhráči Imrou
Pinkem, Michalem Turkem a Mírou Klímou na dovolenou k moři a věřím, že kdybychom nehráli zápas a mohlo jet víc lidí,
jeli bychom všichni a nazvali to soustředěním.

Profesionální fotbalisté často přehnaně dbají o svůj zevnějšek, jak je na tom čkyňská kabina?
Jako metrosexuála bych ho nenazval, ale jestli mám někoho označit, tak Pepu Krále. Má několik tetování a s voňavkou
nešetří. Lumbersexuál byl celé léto Lukáš Toman, nakonec se, kvůli vysokému odporu vzduchu při sprintu, oholil.

Jaké jsou cíle mužstva pod taktovkou trenérů Děda a Krulla? Nejsou na vás moc přísní?
Cíl je hrát špic tabule, ideálně postup. Přísní nejsou, navíc jsou teprve na začátku trenérské kariéry, takže se musí nejdřív
otrkat. Jako hráči jim s tím hodně pomáháme a případně i radíme, co a jak. Potenciál je v nich veliký.                             (pp)
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Dolaňáci v Doĺanech

Na pozvání přátel z Dolan u Klatov jsme navštívili Doĺany u Pezi-
noku. Malokarpatská obec Doĺany je známá jako centrum
vinařství a turistiky. Další setkání Dolaňáků se uskuteční příští
rok na jaře, kdy se sejdou zástupci jednotlivých Dolan na
přípravné schůzi starostů v Dolanech u Čkyně. Tradiční setkání
všech Dolaňáků pak bude možné navštívit v polovině června 2020
v Dolanech u Pardubic. Již teď jste srdečně zváni.                                                                                     

R. Lešková

Foto: Dolaňáci u mlýna v Doĺanech. Zcela vpravo je pan starosta
Jozef Mruškovič, který se nám čtyři dni velmi pěkně věnoval.



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 17. 11. 2019 - 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.

AKTUALITY ze života Čkyně – září/říjen 2019 12


