
Dobří lidé ještě žijí a ve Kdyni zcela jistě 

Často slýchávám, že současná doba je příliš rychlá, bezohledná, nikdo nemá na nic čas a každý se 

stará jen o sebe. Zkrátka, že lidé jsou dnes sobečtí a vše, co se jich bezprostředně netýká, je nezajímá 

a jsou k tomu lhostejní.  To jsou klasická zobecnění, která samozřejmě neplatí na všechny a na 

všechno.  

V sobotu 21. května jsem měl možnost se o tom přesvědčit na vlastní oči. Co se dělo tak významného, 

že lidé zapomněli myslet jen na sebe? Kdyně zažila svou první benefiční akci, která se konala na 

podporu Týnky Bubeníčkové, vážně nemocné žákyně Masarykovy základní školy ve Kdyni. Celé 

sobotní odpoledne žilo kdyňské náměstí v duchu vzájemné podpory, pomoci a porozumění 

problémům druhých. Lidé se na sebe usmívali, byli vstřícní a milí. Bavili se otevřeně o problémech 

svých i těch druhých. Vnímal jsem, že to odpoledne bylo něco jinak. Ten den nebylo nic problém, 

nebo pokud byl, šel vyřešit.  Žádné typické české stěžování. Ochrannou ruku nad celou akcí držel i ten 

„Nejvyšší“, protože polední bouřkové mraky se ztratily a do večera nás doprovázelo zářivé sluníčko. 

Z pódia hrála svižná hudba skupiny Zastodeset  nebo zněl úžasný hlas Hynka Hradeckého, prodávaly 

se výrobky na podporu Týnky, děti skákaly na trampolíně. Vedle trampolíny se vyráběly památeční 

připínací placky. Kdo chtěl, podpořil zdraví nemocné holčičky během nebo jízdou na kole, tedy tím, že 

udělal něco i pro své zdraví. Zápisné bylo opět věnováno na konto, z něhož se bude hradit speciální 

dopravní prostředek, který umožní Týnce jednodušší dopravu do školy a pohyb venku s kamarády.   

A právě podpora běžného životního standardu nemocné Týnky a zajištění některých zdravotních 

pomůcek a výloh, které nehradí pojišťovny, byly těmi záležitostmi, jež sjednotily všechny zúčastněné. 

A jak to vše vzniklo? Týnka Bubeníčková chodí k nám do školy od první třídy a bohužel má již od 

raného dětství vážné zdravotní problémy. V 11 měsících jí lékaři našli nezhoubný nádor v bříšku a její 

závažný stav vyžaduje dlouhodobou a specializovanou léčbu, často experimentálního charakteru.  V 

současné době chodí do páté třídy a příští rok přejde na druhý stupeň do hlavní budovy. Vše bude 

trochu jiné, náročnější a prostorově komplikovanější. Pro Týnku je důležité, aby byla co nejméně 

unavená a mohla se soustředit na výuku, kterou jinak výborně zvládá. Zásadní je její každodenní 

soužití se třídou a aktivní pomoc spolužáků, na které se Týnka může plně spolehnout. Přesto zbývá 

řada dalších problematických oblastí, o nichž se třídní průběžně radí s rodiči. Jedná se hlavně o 

provozní a zdravotní záležitost, a proto přišla její nynější třídní učitelka Helena Spörlová s nápadem 

podpořit Bubeníčkovi veřejnou sbírkou. I když měli rodiče různé obavy, nakonec s nápadem 

souhlasili. Po nutné administrativní přípravě, kdy školu aktivně podpořilo město Kdyně,  a náročné 

přípravě samotné akce (hudba, ozvučení, výrobky, sponzoři, kdo, kdy, kde a jak) mohlo vše zdárně 

proběhnout. S jakým výsledkem? Během sobotního odpoledne se vybralo neuvěřitelných 142 091 Kč. 

Všem přispěvatelům moc děkuji. A musím s potěšením konstatovat, že dobří lidé ještě žijí a ve Kdyni 

zcela jistě. 

Pokud by kdokoliv chtěl ještě přispět, může na transparentní účet 2935812193/0800, který je veden 

na jméno Týna Bubeníčková a bude otevřen do 31. prosince letošního roku.  Na stránkách České 

spořitelny se na něj pod transparentními účty můžete kdokoliv podívat. 
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