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Z p r a v o d a j  m ě s t a

V O LY N ĚV O LY N Ě

Adresa plátce
OZNÁMENÍ

Od roku 2018 Vám nebude město Volyně zasílat slo-
ženky na poplatky. Tento lístek si prosím založte.

Seznam Vašich poplatků dle obecně závazných vyhlá-
šek města Volyně:
Poplatek za odpad, var.sym. XXXXXXXX, splatnost 
31.05.2018, částka 480,00 Kč

Tyto poplatky jsou splatné vždy do 31. 5. daného roku 
na č.ú. 680349379/0800 pod výše uvedeným variabil-
ním symbolem. Aktuální výše poplatku bude vždy zve-
řejněna v lednovém čísle Zpravodaje a na webových 
stránkách města Volyně.

Případné informace podáme na finančním odboru - tel. 
383 317 220 nebo na emailu fruhaufova@mu.volyne.cz

Ukázka informačního lístku

 Pozor změna !!! 
Poplatky za komunální odpad a psa

• za prvního psa držitele v místních částech Černětice, Račí, Sta-
rov a Zechovice      150,- Kč

• za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starob-
ního, vdovského nebo vdoveckého  důchodu, který je jeho jedi-
ným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu      

200,- Kč
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném 

domě                   450,- Kč
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v ostatních by-

tových domech   1.500,- Kč
•  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  v místních 

částech Černětice, Račí, Starov a Zechovice 225,- Kč
•  za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel 

invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důcho-
du, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirot-
čího důchodu 300,- Kč

Vážení občané, 
počínaje letošním rokem 2018 Vám nebude povinnost uhradit 
místní poplatek za komunální odpad,  případně psa, připomenu-
ta doručenou složenkou. Poplatníkům bude doručen informač-
ní lístek s přiděleným variabilním symbolem - desetimístným 
číslem sloužícím k identifi kaci poplatníka.  Poplatky jsou splatné 
jednorázově, a to nejpozději do 31. května daného roku.
!!! Platební pokyny si uschovejte pro další roky !!!
Poplatek lze uhradit v hotovosti na fi nančním odboru MěÚ Vo-
lyně anebo  převodem na účet města číslo 680349379/0800. 
Při úhradě převodem na účet je nutno uvést variabilní symbol,  
který je neměnný a bez jeho uvedení je obtížné platbu správně 
identifi kovat. Pokud jej neznáte z předchozích let anebo Vám ne-
bude doručen informační lístek - přehled plateb do konce března 
2018, zavolejte na telefonní číslo 383 317 220, nebo napište na 
e-mail  fruhaufova@mu.volyne.cz.
Výše poplatků bude aktualizována každý rok v lednu ve 
Zpravodaji města Volyně a na webových stránkách města 
Volyně.
Poplatky roku 2018:
za komunální odpad zůstává poplatek ve výši 480 Kč na osobu. 
Poplatníkem je fyzická osoba, 
• která má v obci trvalý pobyt,
• které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR 

povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší 90 
dnů,

• která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR po-
bývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,

• které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravu-
jícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího 
dočasnou ochranu cizinců,

• která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzic-
kou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu 
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povin-
ny platit poplatek společně a nerozdílně.

sazba poplatku za psa za kalendářní rok činí:
• za prvního psa držitele v rodinném domě     300,- Kč
• za prvního psa držitele v ostatních bytových domech 1.000,- Kč
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6. jednání Rady města Volyně,
 které se konalo dne 21. února 2018

Usnesení č. 30/02/18:
Rada města schvaluje vícepráce při provádění stav-
by „Nová ordinace praktického lékaře v budově čp. 
36 ve Volyni“  ve výši 190 371,- Kč bez DPH, tj. 230 
349,- Kč s DPH a  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na re-
alizaci stavby „Nová ordinace praktického lékaře v budově
čp. 36 ve Volyni“ uzavřenou dne 15.11.2017 mezi městem 
Volyně a firmou Prima, akciová společnost, Strakonice, kte-
rým se mění čl. IV. Cena díla, a to na částku 879 259,- Kč bez 
DPH, tj. 1.063 903,- Kč včetně DPH.        

Usnesení č. 32/02/18:
Rada města schvaluje ,,Kupní smlouvy na dodávku dříví“ 
mezi městem Volyně a firmou RWA AG,  Wien zastoupenou 
Ing. Milošem Šalkem, Lesia a.s.       
1. Kupní smlouva č. 1201318 smrk – kulatina
2. Kupní smlouva č. 1201718 vláknina ( dřevovina)
3. Kupní smlouva č. 1201618 vláknina                

Usnesení č. 34/02/18:
Rada města schvaluje ,,Kupní smlouvy na 1Q 2018“ mezi 
městem Volyně a Městskými lesy Volary s.r.o.,  Volary  v sor-
timentech:
1. Surové kmeny + KPZ
2. Kulatina SM, JD – export 1
3. Vláknina IV. + V. třídy  

7. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 28. února 2018

Usnesení č. 41/02/18:
Rada města schvaluje dohodu o poskytnutí dotace mezi 
Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), Praha 
a městem Volyně na projekt „Rekonstrukce naučné stezky 
Malsička, Volyně“.

Usnesení č. 43/02/18:
Rada města schvaluje dohodu o poskytnutí dotace mezi 
Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), Praha  
a městem Volyně na projekt „Rekonstrukce lesní cesty Ostrý 
vrch – Volyně“.

Výpis usnesení z 21. zasedání 
Zastupitelstva města Volyně konaného dne 21. února 2018

Usnesení č. 359/2018/ZM-21
Zastupitelstvo města Volyně schvaluje realizaci akce 
„Černětice - zajištění svahu silnice II/144 Černětice“ ve spo-
lupráci se  Správou  a údržbou silnic Jihočeského kraje, Čes-
ké Budějovice

Správa  a údržba silnic Jihočeského kraje bude v letošním roce 
realizovat stavbu „Zajištění svahu silnice II/144 Černětice“. V 
souběhu s touto stavbou město Volyně vystaví nový chodník 
ke stávající autobusové zastávce včetně nového veřejného 

osvětlení, opraví stávající autobusovou zastávku a na protější 
straně silnice osadí novou autobusovou zastávku.

Usnesení č. 360/2018/ZM-21
Zastupitelstvo města Volyně schvaluje realizaci akce 
„1522 - Most ev. č. 144-001 ve Volyni – Dobřanovec“ ve 
spolupráci se  Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, 
České Budějovice.

Správa  a údržba silnic Jihočeského kraje bude v letošním roce 
realizovat stavbu „1522 - Most ev. č. 144-001 ve Volyni – Dob-
řanovec“. V souběhu s touto stavbou město Volyně vystaví 
nový chodník od konce stávajícího chodníku v ulici Husova 
až po hranici katastru obce Nišovice včetně nového veřejné-
ho osvětlení. Firma E.ON Distribuce a.s., v tomto území přeloží 
nadzemní vedení NN do podzemního kabelové vedení NN.

Usnesení č. 371/2018/ZM-21
Zastupitelstvo města Volyně schvaluje poskytnutí indivi-
duální dotace ve výši dle níže uvedené tabulky:

Název subjektu Schválená částka

Poradna pro rodinu, manželství, mezi-
lidské vztahy, psychosociální, pracovně - 
profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., 
Strakonice

6 000,00 Kč

Kyslíková Jana, Černětice 8 000,00 Kč

PREVENT 99 z. ú., Strakonice 15 000,00 Kč

Divadelní spolek PIKI Volyně 100 000,00 Kč

Hospic sv. Jana N Neumanna, o.p.s., 
Prachatice

10 000,00 Kč

Středisko rané péče SPRP, České Budě-
jovice

4 000,00 Kč

Jihočeské centrum pro zdravotně po-
stižené a seniory o.p.s, Strakonice

3 000,00 Kč

Celkem 146 000,00 Kč

Usnesení č. 372/2018/ZM-21
Zastupitelstvo města Volyně schvaluje rozpočtové opatře-
ní města Volyně pro rok 2018 č. 1 obsahující změny č. 1 a 2 dle 
přílohy, kterým dojde ke zvýšení příjmů o 924.300,- Kč a ke 
zvýšení výdajů o 1.287.500,- Kč. O rozdíl ve výši 363.200,- Kč 
bude zvýšeno fi nancování z minulých let. 

Usnesení č. 373/2018/ZM-21
Zastupitelstvo města Volyně schvaluje podání žádosti o 
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, a to smrku 
pichlavého na pozemku p.č. 32 v k.ú. Volyně, v památkové 
zóně na náměstí Svobody a  ukládá podat žádost o povole-
ní ke kácení smrku k příslušnému orgánu ochrany přírody a 
krajiny.

Ze znaleckého posudku zpracovaného dendrologem Ing. Luká-
šem Skořepou vyplývá, že smrk na náměstí prosychá, má sníže-
nou vitalitu, je napaden škůdci a odumírá. Vzhledem k náklonu 
dřeviny a narušené statice nelze v blízkém okolí dřeviny zajistit 
provozní bezpečnost. Znalecký posudek je dostupný na měst-
ském úřadu a na webových stránkách města.

7. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 28. února 2018

Výpis usnesení z 21. zasedání 
Zastupitelstva města Volyně konaného dne 21. února 2018

 ZPRÁVY Z MěÚ
Výpisy z jednání Rady a Zastupitelstva města Volyně
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  Technické služby 
      města Volyně
Pronájem a svoz kontejnerů, dovoz písků a drtí AD90; ob-
jednávky a informace: p. Bače 725 032 715
Práce montážní plošinou Mp13, sečení příkopovým rame-
nem, Multicar M25, UNC; objednávky a informace: p. No-
vák 723 637 002
Informace o službách pro obyvatele a případné požadavky 
volejte na tel: 778 888 311 (pí. Rojíková)

Provozní doba na sběrném dvoře 
Pondělí     12:00 – 14:00
Úterý      8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Středa      8:00 – 12:00
Čtvrtek 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Pátek 8:00 – 11:00 12:00 -  17:00 
Sobota 8:00 – 12:00 /1 x za 14 dní - sudý týden/

Provozní doba kompostárny Volyně
Otevřeno od 1.4. do 30.11. ve dnech:
Úterý, Čtvrtek 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Sobota  8:00 – 12:00

Ceník reklamy 
ve Zpravodaji města Volyně schválený radou města. 

1 strana 194 x 270mm 2000Kč bez DPH 
1/2 strany 194 x 136mm 1000 Kč bez DPH 

1/4 strany 194 x 68mm 500 Kč bez DPH 
1/6 strany 194 x 45mm 400 Kč bez DPH 

sloupec 95 x 270mm 1000 Kč bez DPH 
1/2 sloupce 95 x 135mm 500 Kč bez DPH 
1/4 sloupce 95 x 68mm 400Kč bez DPH 
1/8 sloupce 95 x 34mm 200Kč bez DPH 

1/16 sloupce 95 x 17mm 100Kč bez DPH

MĚSTSKÉ 
INFORMAČNÍ CENTRUM

infocentrum@kultura-volyne.cz
tel: 778 888 761

STARÁ RADNICE – přízemí

- předprodej vstupenek do kina a na kulturní akce
- veřejný internet, propagační materiály, mapy
- černobílé i barevné kopírování, tisk, skenování, 
 laminování – vše do formátu A3

Aktuální provozní doba: 
Po,Út,Čt,Pá 10:00-15:00, St 10:00-16:00,  So, Ne zavřeno

V sobotu a ve svátky plní základní funkci 
informačního centra městské muzeum ve tvrzi, 

otevřené od 9 do 16 hodin.

  Harmonogram jarního 
svozu zeleného odpadu
Kontejnery na svoz zeleného odpadu budou přistaveny 
do jednotlivých ulic dle níže uvedeného rozpisu.

Město  Volyně:
6.4.2018   
13.00 - 15.00 hod  -  ulice Čelakovského u panelovky
13.10 - 15.10 hod  -  ulice Dobřanovská - rozcestí s ulicí 
      Družstevní
13.20 - 15.20 hod  -  ulice Jiráskova - rozcestí s ul.Žižkovou
13.30 - 15.30 hod  -  ulice 5. května - u Policie

7.4.2018  
8.00 - 10.00 hod    -  ulice Na Vyhlídce - v otáčecím pruhu
8.10 - 10.15 hod    -  ulice U Rybníka - u stodoly
8.20 - 10.30 hod    -  ulice Hradčanská II - u Matějků
 8.30 - 10.45 hod    -   ulice Nádražní - rozcestí s ul.Wolkerovou
8.40 - 11.00 hod    -  ulice Zámecká - u lípy

Místní části obce Volyně:
7.4.2018          
10.10 - 11.40 hod  -  Račí - náves
 10.25 - 11.55 hod  -  Černětice - náves
 10.40 - 12.10 hod  -  Zechovice - náves
10.55 - 12.25 hod  -  Starov - náves  

 Vítáme jaro v mateřské škole
(Vozilo se na jaře, tralala, Slunce v zla-
tém kočáře, tralala…)
Vzpomeňme si v krátkosti společně na 
uplynulé měsíce: prožili jsme si něko-
lik představení divadélek, která k nám 
pravidelně přijíždějí, setkání s kouzel-
níkem a jeho neodhalitelnými kouzly, 
vyjeli jsme do Vimperka, do Střediska 
environmentální výchovy Správy Ná-
rodního parku Šumava, kde pro nás 

byly připraveny programy s ekologic-
kou tématikou, karneval v maskách 
korunovaný výtečnými masopustními 
koblížky od našich paní kuchařek, přiví-
tali jsme u nás studentky SŠ a JŠ Volyně, 
které pro nás připravily soutěžní dopo-
ledne do vydařené Zimní olympiády ve 
školce. Odměnou pro všechny byly me-
daile a sladká odměna. S nimi nás ještě 
čeká v nejbližších měsících Rej čaroděj-

nic, Otvírání zahrady a další akce. 
Podařilo se nám rozjet kroužky, které 
zatím fungují nepravidelně: Výtvarný 
atelier u Markéty, Hudebně pohybo-
vý kroužek Jitky ze Strakonic, Kroužek 
jóga v příbězích s prvky dramatizace s 
paní Evou z Dražejova a Muzikantskou 
školičku naší Marušky. Vyzkoušeli jsme 
týden Čtení do ouška již v prosinci s 
maminkami a v březnu jsme pozvali i 
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babičky a dědečky, aby pokračovali v 
této nezapomenutelné akci. Děkuje-
me a věříme, že i pro vás bylo krásným 
zážitkem posedět chvíli s dětmi před 
poledním odpočinkem s pohádkou do 
postýlky. 
Zavzpomínejme, jak nás ve školce pře-
kvapily Bába Chřipka s Bábou Nešto-
vicí, a věřte, doposud nás občas ještě 
navštěvují. Proto jsme zahájili program 
O zdravé výživě: zkusili jsme si sami 
připravovat zeleninové saláty a ovocné 
kompoty. Zdůraznili jsme si důležitost 
vitaminů v našem jídelníčku. Vylepšili 
jsme pitný režim ve všech třídách. Děti 
mají možnost si samy do svého hrnku 
natočit libovolné množství neslazené-
ho nápoje. Vedeme tím děti k samo-
statnosti. Vytvořili jsme i podmínky pro 
průběžnou dopolední svačinu. Děti 
tak mají možnost samy si zvolit dobu, 
kdy budou svačit a kdy si budou hrát. 
Mají tak možnost lepšího vyžití při hře 
a možnost smysluplně hru dokončit a 
ještě se podělit s ostatními o své zážit-
ky. 
Třídy jsou stále plné dětí, a tak kresle-
ná pravidla, tvořená společně s dětmi, 
všechny informují o správném a bez-
pečném spolužití nás všech. Jarní tvoři-
vé dílny s rodiči proběhly opět s velkou 
úspěšností, děti si domů odnesly dá-
rečky i velikonoční perníčky, jak si mů-
žete prohlédnout na našich webových 
stránkách. 
Před zápisem do základní školy stih-

neme ještě navštívit školáky v 1. třídě, 
podívat se, jak jim to ve škole jde a jak 
probíhá jejich vyučovací den. Paní uči-
telky nám tam přichystaly i překvapení 
v podobě sportovního vyžití. V březnu 
k  nám přijeli zástupci SPC Strakonice 
a pro předškolní děti zajistili ve školce 
vyšetření školní zralosti, přednášku pro 
rodiče předškolních dětí i za účasti uči-
telů ze ZŠ. 
Co bychom si do budoucna ještě přáli pro 
naše děti a jejich rodiče? Více spolupraco-
vat se Speciálním pedagogickým centrem 
ve Strakonicích v oblasti logopedické pre-
vence a nápravy řeči, aby maminky nemu-

sely jezdit s dětmi až do Strakonic. Zařídit 
ve školce pravidelnou logopedickou péči. 
Máme hodně nápadů do budoucna, a 
protože jsme otevřenou mateřskou ško-
lou plnou tvořivosti, nápadů, nových čin-
ností a překvapení, zveme všechny rodiče 
s dětmi k zápisu do naší školky 10. a 11. 
května 2018 od 13 do 16 hodin. Pro příští 
školní rok přijímáme i dvouleté děti. Přijď-
te se podívat do našich tříd a pohrát si s 
dětmi. Připravili jsme mnohá překvapení, 
občerstvení a dětské dárečky. 
Přejeme Vám krásné jaro a těšíme se na 
shledanou!

Za mateřskou školu Mgr. Jitka Dolívková

 ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
 FARNOST VOLYNĚ
 Lidická 120, 387 01 Volyně

Středa 28. 3. v 18:00 – Pošumavská tržnice
Oslava Dne učitelů. Bohoslužba za učitele našeho města.

Čtvrtek 29. 3. v 18:00 – kostel Všech sv.
Zelený čtvrtek. Večerní mše sv. na památku Večeře Páně.

Pátek 30. 3. v 18:00 – kostel Všech sv.
Velký pátek. Velkopáteční obřady.

Sobota 31. 3. – kostel Všech sv.
Bílá sobota. Od 13:00 – 16:00 modlitba u Pánova hrobu.
Od 19:00 Velikonoční vigilie -Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Neděle 1. 4. v 8:00 – kostel Všech sv.
Boží hod velikonoční. Při mši sv. budou požehnány pokrmy.
V 15:00  - modlitba za zdraví a Boží požehnání pro děti a 
mládež.

Pondělí 2. 4. v 9:30 – kostel Všech sv.
Velikonoční pondělí.

Středa 4. 4. v 19:00 – Pošumavská tržnice
Setkání nad Biblí.

Sobota 7. 4. v 18:00 – kostel Všech sv.
Večer chval a meditací.

Neděle 8. 4. v 8:00 – kostel Všech sv.
2. neděle velikonoční – Božího milosrdenství.

Pondělí 9. 4. v 18:00 – kostel Všech sv.
Slavnost Zvěstování Páně.

Středa 18. 4. v 19:00 – Pošumavská tržnice
Setkání nad Biblí.

Osobní setkání s knězem, vždy v nedli v 17: 00 hod. ve vaší rodině, po domluvě – buď osobně, 
nebo SMS  723 89 07 26, nebo email – j.loff @senam.cz
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 Základní umělecká škola Volyně - plán akcí na duben 2018

duben
11.4. středa v koncertním sálku v 17.00, třídní koncert žáků I. Páté

20.4. pátek v Pošumavské tržnici v 18.00, třídní koncert žáků J. Šipkové
3.5. čtvrtek ve volyňské Tvrzi v 17.00,  vernisáž výstavy absolventských prací žáků 

výtvarného oboru

připravujeme na květen
4.5. pátek v Pošumavské tržnici v 18.00, Absolventský koncert

7.5. pondělí v Pošumavské tržnici v 18.00, Absolventský koncert
9.5. středa v Pošumavské tržnici v 18.00, třídní koncert žáků

Jany Mackové a Kristýny Maškové
16.5. středa v Pošumavské tržnici v 9.00, koncert pro MŠ

21.5. pondělí v Pošumavské tržnici v 19.30, Nadační koncert – učitelé ZUŠ
23.5. středa v MŠ Čepřovice v 8.30 a v 10.00 v MŠ Malenice, koncertík a přijímací řízení

30.5. středa  v Tržnici a Malé galerii v 17.00, vernisáž výstavy prací žáků 
výtvarného oboru 

31.5. čtvrtek v 16.00, v Pošumavské tržnici koncert žáků G. Lesné

  Městská knihovna Volyně

V ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
DVOŘÁK: 25 let příběhů Národního parku Šumava  / BRYND-
ZA: Temné hlubiny  / BROWN: Počátek  / UHER: Severní nábřeží  
/ REICHL: Ženistou ve Stalingradu. Vzpomínky rudoarmějce a 
příslušníka 1. československého armádního sboru v SSSR Edu-
arda Picky  / BUBENÍKOVÁ: O sušickém betlému trochu jinak  / 
KIRK: Matka, dcera, nebo já  / EKLUND: Labyrint  / GUENASSIA: 
Nezmar  / JACHINA: Zulejka otevírá oči  / KAPRÁLEK: Jak napsat 
a používat individuální vzdělávací program  / CIHELKOVÁ: Na-
dané dítě ve škole. Náměty do výuky pro celou třídu  / SUCHÁ: 
Hry a činnosti pro aktivní seniory  / SHALIT: Cyklus života. Téma-
ta a příběhy životní cesty  / ANTALÍKOVÁ: Co můžou muži  / PIA-
GET: Psychologie dítěte  / TAYLOR: Život s alzheimerem. Auten-
tické svědectví. Pohled do srdce, duše a mysli člověka, který žije 
s Alzheimerovou chorobou  / MONOŠOVÁ: Lekce z nenávisti  / 
JEŽOVIČOVÁ: Podvodnice  / TAIN: Ve znamení sovy  / D´AVE-
NIA: Bílá jako sníh, rudá jako krev  / RAMACHANDRAN: Krátký 
výlet po lidském vědomí. Od psího dvojníka k purpurovým čís-
lům  / FREEMAN: Podezřívavost a paranoidní myšlenky. Jak jim 
porozumět a překonat je  / GEBHARTOVÁ: Jak a co číst dětem v 
MŠ. Komentovaný výběr literárních textů  / ROBERT: Nenech si 
to líbit! Ochrana dítěte před sexuálním zneužitím  / PYPER: Dé-
monolog  / TAYLOR: Lež  / TRENDT: Prach jsi a v prach se obrátíš  
/ LITTEL: Amatér  / HAWSON: Zločin I  / LEVINE: Modrý deník  
/ STANKOVIČ: Královna na útěku. Zlá krev mezi Přemyslovnami  
/ BAGSHAWE: Hradba mlčení  / HINRDÁKOVÁ: Očarovaná  / 
VACHAUD: Síla odvahy  / NEDOME: Druhou nohou v hrobě  / 
SHIAPPE: Nanejvýš čtyři hodiny spánku  / MACEK: Saturnin se 
vrací  / MEYER: Specialistka  / MARTIN: Hora mezi námi  / TRE-
MAYNE: Ledové sestry  / JÄCKEL: Isis, kněžka noci  / McKINLEY: 
Se zatajeným dechem  / TOLKIEN: Silmalirillion  / WATT: Daleko 
za obzorem  / LEWIS: Mnich  / VESELÁ: Jako můry za světlem  

/ DENKOVÁ: Jitka Lucemburská. Sestra Karla IV. dobývá Francii  
/ MORAN: Koruna císařovny Josefíny  / DARKE: Spoutaná kříd-
la  / STUBBS: Kdo pohne osudem. Příběh Jany Eyrové v jiném 
světle  / REILLEY: Turnaj. Poslání princezny Alžběty Tudorovny  
/ PAMER: Srdce Sahary  / MORAN: Královna rebelka  / HALLO: 
Utěšitelky  / PAROT: Spiknutí v ulici Bílých plášťů. Případy komi-
saře Le Flocha  / CHALUPOVÁ: Ledové střepy  / ASPE: Kvadratu-
ra pomsty  / HÖRBE: Labyrint mysli  / VESELÁ: Sázka na mizeru  
/ BLACKMORE: Sny utkané sluncem  / HOOPER: Slepá důvěra  
/ POLLOC: Ďábel  / ARNALDUR INDRIDASON: Chlad  / TROLLO-
PE: Rozum a cit. Jane Austenová v jednadvacátém století  / ILAR-
DI: Jak vyléčit depresi aneb Šest kroků k zdravému životním stylu  
/ DRAKE: Vězenkyně  / ŽÁČEK: Maličkosti z lásky  / NUGENT: V 
úkrytu  / BELL: Nebezpečná laskavost  / BAGGOT: Opravdově, 
šíleně, řecky  / BAUER: Po proudu Dyje. Krajem vína a slavné his-
torie  / DVOŘÁK: Za poklady brdských Hřebenů  / MARKOVIČ: 
Lovec přízraků. Vraždy, které šokovaly republiku  / VALTONEN: 
Oni nevědí, co činí  / LIOU CCH‘-SIN: Problém tří těles  / LEE: S 
každou padající hvězdou  / PROKŠOVÁ: Slupky minulosti  / JO-
NES: Třetí hrob přímo před nosem  / FOLNÝ: Víkend v Londýně  / 
CHANG: Vnitřní cviky pro zdraví  / PORTER: Žal je to s křídly

V DĚTSKÉ KNIHOVNĚ:
JANKOVSZKY: Kdybych já byl dospělý / KREJČA: Putování vod-
níků od rybníka k rybníku. Pohádky k usínání / Vtipy pro děti / 
POSPÍŠILOVÁ: Vesmírné kameny / POSPÍŠILOVÁ: Uf, oni přistáli 
/ HOFFMAN: Muzeum prazvláštních věcí / LINDHOUT: Dům v 
nebi. Vzpomínka na únos, který změnil vše / RIORDAN: Apolló-
nův pád. Temné proroctví / DUMAS: Tři mušketýři (zjednodu-
šená četba) / To se dělá, Sedmikrásko? / MACDONALD: Rošťák 
Bertík. Pusuuu! 
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Program kulturních akcí - DUBEN 2018
st. 4.4. 19 hodin   Pošumavská tržnice
SETKÁNÍ NAD BIBLÍ   
pravidelné setkání nad Biblí
pořádá Římskokatolická farnost Volyně

čt. 5.4. 9 hodin KINO
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3 VĚKU 
pořádá SPAS Volyně

pá. 6.4. 14 hodin   Na Nové
Členská schůze SPAS   

so. 7.4. 20 hodin  Klub PEKLO Na Nové
NAROZENINY VOLYNĚ INFO     
GOOS, MARNÁ SNAHA, MRAZÁK, MAMUMA

ne. 8.4. 18 hodin   Na Nové
DS Radomyšl    
TULÁK        
hudba: Rudolf Piskáček libreto: Jiří Balda, Emanuel Brožík  
Režie: Richard Semiginovský
Zveme Vás na další úspěšné ochotnické představení diva-
delního spolku Radomyšl.   Tulák (premiéra 1924) je druhou 
nejhranější Piskáčkovou operetou a snad každý milovník to-
hoto žánru zná Tulákovu píseň „Když zjara první vonný květ“. 
Působivá hudba, vděčná titulní postava a libreto s osvědče-
nou zápletkou, založenou na záměně osob – to vše zaručilo 
tomuto dílu značnou popularitu. Zvláštností námětu je si-
tuování děje do amerického prostředí horní podnikatelské 
vrstvy, která je ukázána v poněkud negativním světle. Jejím 
protikladem je tulák John Bill – člověk bez práce,majetku-
,ale poctivý a dobrosrdečný. Americký milionář Worth vyu-
žívá velkých fi nančních problémů londýnského peněžníka 
O´Kenney a chce si vzít jeho dceru Marry jako odměnu za 
to,že nezničí otce úplně. Na přání vlastní dcery Betsy uspo-
řádá skvělý ples na počest svého zasnoubení a rovněž u pří-
ležitosti návratu svého syna Ralpha. Betsy prosadí slavnost 
plnou převleků s názvem „ples lumpů“.Společnost newyor-
ských milionářů si slibuje výstřední zábavný večer, zvláště 
když má ples navštívit v originální masce pověstný „bonbó-
nový král“ J.D.Trotabout, známý svými veselými kousky. Ten 
však nepřijde, a tak se stane, že je za bonbónového krále po-
važován opravdový tulák John Bill, jež se omylem dostal do 
Worthova paláce a je Trotaboutovi k nerozeznání podobný. 
Nejenže hostům připraví nečekané půlnoční překvapení, ale 
také pomůže ke štěstí Betsy a mladému poručíkovi námořní-
ho loďstva Peddymua rovněž Worthovu synu Ralphovi, který 
je zamilován do Marry, budoucí nevěsty svého otce. 
Vstupné 100,-Kč  Předprodej vstupenek v infocentru ve Voly-
ni

pá. 13.4. 20 hodin  Na Nové
KATAPULT       
Koncert legendární skupiny - pořádá Studio Atlantic

pá. 13.4. VOLYŇSKÝ   KINO
ROZCESTNÍK       
16:00 Lenka Bláhová 
cesta za krásami And, indiány a pozůstatky tajemných civilizací               
18:00 Ondřej Bílý  

BAJKAL PERLA SIBIŘE  
Rezervace a parky v okolí jezera Bajkal                                                     
20:00 Rudolf ŠVAŘÍČEK - MONGOLSKO  

so. 14.4.   KINO
VOLYŇSKÝ ROZCESTNÍK      
15:00 FOTO POZVÁNKA NA AKCE TCK Brno – NA SEVER a NA 
JIH (Finsko. Laponsko versus Tanzanie – komentuje Pavel Veselý  
16:00 Jana DVORSKÁ, Miloš KAŠPAR - TOULKY RUMUNSKEM 
Jestli chcete ještě zažít kus romantiky, vrátit se o mnoho let zpět, 
volně poklábosit s pastevci ovcí, pojíst pravý sýr, rozdělat si oheň 
nebo jen tak se toulat v horách, neváhejte  a rychle  jeďte do Ru-
munska                         
18:00 Vladimír PLEŠINGER 
V SAMÉM STŘEDU AFRIKY aneb čtyři roky na řece Ubangi – pro-
dej a autogramiáda knih         
20:00 LOSOVÁNÍ SEDADEL O CENY + HUDEBNÍ OKÉNKOvzpo-
mínka na Radima Hladíka                        
20:30 Wiliam POLTIKOVIČ  DALAJLÁMA V BUDHOVÝCH STO-
PÁCH fi lm a beseda předprodej IFOCENTRUM  Volyně (stará 
Radnice)  tel 380123525 , 778888761- permanentka 300,-Kč - 
důchodci a studenti 200,-Kč   vstupenky na jednotlivé programy 
70,-Kč,důchodci a studenti 50,-Kč    
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

st. 18.4. 19 hodin   Pošumavská tržnice
SETKÁNÍ NAD BIBLÍ      
pravidelné setkání nad Biblí
pořádá Římskokatolická farnost Volyně

čt. 19.4. 9 hodin   KINO
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3 VĚKU 
pořádá SPAS Volyně

pá. 20.4. 18 hodin   Pošumavská tržnice
TŘÍDNÍ KONCERT ZUŠ   
koncert žáků třídy J. Šipkové
pá. 20.4. 20 hodin HRAJÍ ŠUMAVÁCI    
malý sál Na Nové
k poslechu i tanci hraje známá kapela

so. 21.4. 20 hodin  Na Nové
JUDAS PRIEST REVIVAL + HOSTÉ

so. 28.4. 17 hodin   Na Nové
REPREZENTAČNÍ DĚTSKÝ PLES
Bohatý program, hra o ceny a plno legrace,
taneční vystoupení dětských kroužků
vstupné 50,-Kč  

po. 30.4.  Koupaliště
SLET ČARODĚJNIC VOLYŇSKÉ ŽUPY 
SLET LIDU ČARODĚJNÉHO V 18:30 hodin PŘÍMO NA KOUPA-
LIŠTI !!!
Tradiční slet čarodějnic, čarodějů a lidu lesního na volyňském 
koupališti.
Sněmovní oheň na opékání všech možných pochutin, soutěže 
v čarodějných a jiných disciplinách pro různé věkové katego-
rie. Vyhodnocení miss a misiss  čarodějnice a po setmění oh-
ňostroj. Rej, dokud oheň bude plápolat a chlad dovolí.
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út .3.4. 20 hodin 
VEZMEŠ SI MĚ KÁMO ?  
Francie, 2017, komedie, český dabing, 92 min.    Vstupné 100,-Kč
Na Yassinova studia architektury v Paříži se složila celá vesnice. 
Je chytrý, má talent a jednou na něj budou všichni pyšní. Leží 
před ním skvělá budoucnost. Přesně do toho dne, kdy rupne 
u zkoušky a spolu s  ní zmizí v  nenávratnu i jeho studentské 
vízum.   Musí se rychle s  někým oženit. Mladá krasavice chce 
ale dost peněz a stará sousedka trvá na manželských povinnos-
tech, obě navíc chtějí zaplatit předem. Zoufalá situace si žádá 
odpovídající řešení a Yassin si proto vezme... svého nejlepšího 
kamaráda. Svatba jen tak na oko vypadá jako elegantní řešení 
na jedno odpoledne, jenže……. 

čt. 5.4. 20 hodin 
Ztratili jsme Stalina    
Velká Británie, Francie, 2017, komedie, titulky, 106 min. Vstup-
né 100,-Kč
5. března 1953 umírá muž. Tím mužem je Josef Stalin. Po jeho 
skonu vypuká v řadách jeho nejbližších naprostý zmatek a pa-
nika. Na to, co nastane po skonu velkého vůdce, se dosud báli 
jen pomyslet. Vždyť Lenin byl, je a bude vždy živý. Proč by ne-
mohl i Stalin? Během jeho života se soustředili především na 
to, jak jej přežít. A teď se začnou naplno projevovat absurdní a 
pokřivené charaktery všech těchto Stalinových pohrobků. Za-
číná boj o veškerou moc nad komunistickou říší, která do této 
chvíle patřila jen a pouze brutálnímu diktátorovi. O nejvyšší 
post nebo aspoň o bezpečné místečko pod ním se perou ti, 
kteří se za dobu Stalinovy krutovlády dokázali zbavit jakéhoko-
li vlastního názoru…..

út. 10.4. 20 hodin 
DEN CO DEN 
USA, 2018, romantický, české titulky, 95 min.     Vstupné 120,-Kč
Romantický příběh o dospívající dívce Rhiannon, která se zami-
luje do někoho, kdo se probouzí den co den v jiném těle. 

čt. 12.4. 20 hodin 
Planeta Česko  
Česko, 2017. dokumentární, 81 min.        Vstupné 80,-Kč
Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobro-
družství máme na dosah ruky – stačí se jen dobře dívat! První 
celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším 
technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících 
kolem nás zcela zblízka. Seznamte se s s tetřevem tokajícím za 
úsvitu, se vzácnými sysly, s nimiž na louce laškují děti, ledňáč-
kem prorážejícím při lovu střemhlav vodní hladinu, s lososy 
putujícími z českých řek do moře a zpátky nebo s užovkami 
v dramatickém zápase s rybí kořistí. Prožijte vzrušující výpra-
vu za muflony, bobry, modrajícími žabáky a desítkami dalších 
hrdinů. Některé z nich možná ani neznáte – divočina přitom 
začíná hned za vašimi dveřmi 

út. 17.4. 20 hodin 
FAKJŮ PANE UČITELI 3 
Německo, 2017, komedie, český dabing, 120 min.     Vstupné 
120,-Kč
Zeki Müller (Elyas M‘Barek) byl jako učitel-samouk vždy zastán-
cem drsných a nezvyklých metod. Přiměřené násilí na žácích 
mu nikdy nebylo cizí. Ať už po nich střílel, nasazoval jim pouta, 

využíval elektrošoky nebo je dokonce nutil se něco ve škole 
naučit. Ale teď, v  třetím díle filmové série  Fakjů pane učiteli, 
přichází okamžik pravdy. Goethovu gymnáziu ubývají studenti 
a od dalšího školního roku mu hrozí zavření. Poradce pro volbu 
povolání oznámil Zekiho třídě, že po škole nemají nikde žád-
nou šanci a navíc je teď čekají testy, které mají prověřit jejich 
schopnost vůbec dojít k  maturitě. Mezi učiteli i studenty za-
vládne děsivá deprese. Pedagogové se bojí, že přijdou o práci. 
Studenti propadají zoufalství z toho, že dveře k lepší budouc-
nosti jsou pro ně definitivně zavřené. Ředitelka Gudrun Gers-
ter (Katja Riemann) všechny tyto starosti s radostí hodí na krk 
hlavně Zekimu a nové školní posile Biggi Enzbergerové (San-
dra Hueller). Mají se postarat o několik rychlých, výrazných stu-
dentských úspěchů, aby…….   

čt. 19.4. 20 hodin 
PEPA
Česko, 2018, komedie, 90 min.      Vstupné 120,-Kč
Hlavní hrdina Pepa (Michal Suchánek) od útlého věku čeká na 
to, až začne ten opravdový a šťastný život. Ve školce nebyl ob-
líbeným dítětem paní učitelky, ve škole s ním nikdo moc neka-
marádil. Na gymnáziu patřil mezi vyložené outsidery. Dlouho 
mu trvalo, než se osamostatnil, našel si práci, ženu, založil ro-
dinu. V současnosti pracuje jako obyčejný úředník, který žije 
se svou ženou Zdenou (Petra Špalková) a dospívající dcerkou 
Zdeničkou (Natálie Grossová). Každý týden chodí s manželkou 
hrát karty ke svému dobrému kamarádovi Tondovi (Filip Bla-
žek) a jeho ženě Jarmile (Alice Bendová). Zdá se, že Pepovi nic 
nechybí a vede obyčejný, ale šťastný život jako celá řada jiných 
lidí. Možná ale, že to není život, o kterém snil. A možná, že ho 
čeká život úplně jiný. Přijde opravdu ten správný zvrat v  jeho 
životě, když k němu do kanceláře nastoupí nová kolegyně mla-
dá a krásná Pavlína (Alena Doláková)? Nebo když potká svou 
vysněnou krásku (recepční - Anička Stopnická), kterou občas 
sleduje dalekohledem a díky které dokáže uniknout alespoň na 
chvíli z nudné a stereotypní reality jeho běžného života? Para-
lelně s životem Pepy se nám otevírá i život již zmíněné recepční 
Ireny, která v soužití se svým přítelem Emanem (Martin Pechlát) 
není úplně šťastná, avšak stále se snaží otěhotnět…..

ne. 22.4. 15 hodin 
V HUSÍ KŮŽI
USA, Čína, 2018, rodinný animovaný ,dabováno,  88 min.  
Vstupné 100,-Kč
 Animovaná komedie „V husí kůži“ přinese jednomu takovému 
houserovi zvláštní úkol. Musí se začít starat o dvě malé kach-
ničky a pomoci jim z bryndy, kterou tak trochu sám způso-
bil. Jejich společné dobrodružství ukáže, že rodina může mít 
všechny možné podoby i tvary a dokonce i peří. A že přátelství 
a rodina je ta největší zábava a jízda. 

út. 24.4. 20 hodin 
HORA 
Austrálie, 2017, dokument, české titulky,74 min.   Vstupné 90,-Kč
Snímek je oslňující analýzou naší posedlosti horami. Ještě před 
300 lety byly snahy zdolat horské vrcholy považovány za něco 
velmi blízkého šílenství. Nikdo tehdy nepředpokládal, že by di-
voká a opuštěná horská krajina mohla někoho zajímat. Vrcholy 
hor byly považovány za místa, kde sídlí nebezpečí, nikdo je ne-
vnímal jako místa plná krásy. Proč jsou nyní horami přitahová-

DIGITÁLNÍ KINO VOLYNĚ
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ny miliony lidí? Dokument  Hora  nám ukazuje okouzlující sílu 
výšin a jejich věčnou moc, se kterou formují naše životy i naše 
sny. 

čt. 26.4. 20 hodin 
AVENGERS infinity war
USA, 2018, Akční, Sci-fi, český dabihg, 00? Vstupné 130,-Kč

Snímek  Avengers: Infinity War  završuje neuvěřitelnou deseti-
letou cestu filmovým světem studia Marvel a přináší na stříbr-
ná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob. 
Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně 
vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než jeho bles-
kový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou 
provždy. 

PROGRAM – DUBEN 2018
pátek 6. dubna od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ
POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – PICHLAVÉ 
OČI A CHORÁ SRDCE
Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii 
širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: 
Staré šarlatánské příběhy z Pošumaví.

neděle 15. dubna od  7:45 hodin, VLASTIVĚDNÝ VÝLET – NÁ-
MĚSTÍ
MÍSTA V KRAJI – ZELENÁ HORA & ŠERAVA
Kombinovaný vlastivědný výlet pod Světlou horu. Schwar-
zhaid, Grünberg, Scherauerhütte, Scherau, Freiung a místa 
odskočná. Cestou komentáře historické i jiné. Nejprve auto-
busem, pak pěšky 12 až 15 km, navečer zpět vlakem z Lipky. 
Sraz na náměstí na zastávce autobusu v 7:45 hodin, autobus 
na Kvildu odjíždí v 7:55.

sobota 21. dubna od 16 hodin, VERNISÁŽ VÝSTAVY – TVRZ
ACH, TY TABÁKU!
Výstava pro kuřáky a šňupáky věru vhodná. Kuřácké potřeby 
a výrobky dob minulých. Zajímavé předměty z řady sbírek ve-
řejných i soukromých. Výstava potrvá až do 3. listopadu 2018.

sobota 21. dubna  od 19 hodin, KŘEST KNIHY & KONCERT – 
TVRZ
NEDUHA – HORG & EXTEMPORE
Poněkud připozdilé v život uvedení knihy drsných šumavských 
příběhů Horg a další legendy ze Šumavy, již na sklonku minu-
lého roku námi vydané, svérázně převyprávěných a ilustrova-
ných Jaroslavem Jeronýmem Neduhou. Křest, autorské čtení 
z knihy a regulérní koncert Neduhovy kapely Extempore Trio.

… až do 28. dubna, VÝSTAVA – TVRZ
MAXMILIÁN BOHÁČ ST. – HRADY STARÉ A ROZBITÉ
Mistr malířský Maxmilián Boháč (1854–1928), otec slavného 
volyňského uměleckého trojlístku, miloval od mládí všechny 
staré památky, zajímal se o historii, archeologii a geologii. Ve 
starším věku se cíleně zaměřil na kreslení a malování všech na-

vštívených hradů a také na tvorbu svérázných pohádek. Jeho 
hrady nebyly dosud nikdy vystaveny, poprvé až nyní.

po celý duben, VÝSTAVA – GALERIE NA SHLEDANOU
JIŘÍ PŘÍHODA – PREBYZANTINUM
Architektonicko-sochařská intervence preBYZANTINUM so-
chaře (*1966) monumentálních prostorových objektů, dnes už 
spíše malých architektur, momentálně žijícího v USA. Do jeho 
soch můžeme vstupovat skoro jako do domu, vizuální zážitek 
kostelních kleneb se dostaví. Ve Volyni zaklenul vnitřní vestav-
bu a uvnitř vytvořil iluzi fresek.

po celý duben, VÝSTAVA – TVRZ
ŘEZ STAROU SBÍRKOU
Výběr různorodých předmětů, které se dostaly do volyňských 
muzejních sbírek v období od prvopočátků existence muzea 
až do roku 1959. Někdejší zajímavé akvizice, rozsáhlejší soubo-
ry a jednotliví dárci.

po celý duben, EXPOZICE – TVRZ
LIDOVÝ MALOVANÝ NÁBYTEK V POŠUMAVÍ
Fenomén lidového malovaného nábytku v Pošumaví v 18. a 19. 
století z nových badatelských pohledů. Dlouhodobá proměnli-
vá expozice v nově otevřeném prostoru.

po celý duben, EXPOZICE – STARÁ RADNICE
RENESANČNÍ A BAROKNÍ VOLYNĚ
Nová dlouhodobá expozice v autentických prostorách staré 
renesanční radnice. Strakoničtí johanité i  svatovítští probošti 
pěkně pospolu. Střípky a nitky regionálních příběhů 16. až 18. 
století.

Změna programu vyhrazena.

Jednotlivé prostory:
TVRZ – Školní 744, Volyně

GALERIE NA SHLEDANOU – hřbitov Malsička
STARÁ RADNICE  – nám. Svobody 1, Volyně

 Městské muzeum ve Volyni
 Školní 744 – tvrz, 387 01 Volyně, Tel.: 383 372 481, 606 636 908, 
 E-mail: info@muzeum-volyne.cz, Web: www.muzeum-volyne.cz
 Otevřeno: pondělí až pátek 9–16 hod., sobota 11–17 hod.
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 Tělocvičná jednota Sokol 
Volyně - Soustředění oddílu 
Sportovní gymnastiky
V neděli 11. 3. jsme opět pro děvčata a chlapce z oddílu sportov-
ní gymnastiky zorganizovali soustředění v krásném tréninkovém 
centru gymnastického oddílu TJ Merkur v Č. Budějovicích. Ne-
dělní odpoledne tak bylo ve znamení nejen dovádění ve skvěle 
vybavené tělocvičně, ale hlavně trénování. První chvíle po vstou-
pení do gymnastického sálu děti věnovaly skákání do doskoko-
vé jámy plné molitanu, která je velkým lákadlem pokaždé. Poté 
přišla na řadu samozřejmě důkladná rozcvička, následovala prů-
pravná a zpevňovací cvičení a pak vlastní trénink. Na odpružené 
gymnastické podlaze se skvěle trénuje akrobacie (kotouly, stojky, 
hvězdy, rondáty, přemety, skoky apod.). Děvčata se střídala na 
nízké kladince i kladině, kde trénovala prvky základní i pokročilé 
(např. kotoul či hvězdu). Chlapci se věnovali také cvičení na kru-
zích. Všichni „pilovali“ přeskok – probíhal nácvik rozběhu, odra-
zu, letové fáze a dopadu. Ani cvičení na hrazdě nepřišlo zkrátka. 
Potvrdilo se nám rovněž to, že v gymnastice, která je základem 
mnoha sportů, je nejdůležitější mít nejdříve tělo řádně připrave-
né posilováním a protažením. Navíc je důležité, aby děti cvičily 
poctivě a pravidelně. Škoda jen, že v každém městě naší republi-
ky není podobně vybavené centrum, kam by si děti mohly přijít 
zacvičit - ale i při „pouhém dovádění“ děti získávají sílu, ohebnost, 
obratnost, odvahu a zručnost. Naše cvičitelky také sbíraly inspira-
ci - hlavně pokud jde o pomůcky, které usnadní nácvik jednotli-
vých prvků např. na kladině apod. Při pilné práci 4 hodiny utekly 
jako nic. Věříme ale, že přijedeme příští rok znovu

 Slavnostní zasedání Výboru ČOS v Karolinu, 10. 3. 2018
V  sobotní podvečer 10. března 2018 se aula starobylého 
Karolina začala plnit hosty. Úderem 18.30 h přišlo čestné 
předsednictvo a přišli významní hosté – předseda Senátu 
Parlamentu ČR Milan Štěch, velvyslanec Slovenské repub-
liky Peter Weiss, prorektor Univerzity Karlovy prof. PhDr. 
Martin Kovář a děkanka FTVS doc. MUDr. Eva Kohlíková, 
CSc. Za zvuku fanfár vpochodovali praporečníci s  histo-
rickými prapory – praporem Sokola Paříž, pod nímž v  létě 
1914 pochodovali dobrovolníci první tvořící se jednotky 
budoucích legií, proslulé roty Nazdar, praporem rodící se 
první jednotky čs. legií v Rusku (České družiny) a prapory, 
které ČOS věnovali prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk (v 
roce 1926 při příležitosti VIII. všesokolského sletu) a Edvard 
Beneš (v roce 1938 při příležitosti X. všesokolského sletu). 
Českou a slovenskou hymnu zazpívaly pěvecké sbory Gau-
dium Praha Sokola Královské Vinohrady a Foerster Sokola 
Jihlava.
Českou obec sokolskou přivítal proděkan UK Martin Kovář, 
který připomenul, že Univerzita Karlova nedílně patří k his-
torii naší země a to samé platí i o ČOS.
Hlavní projev na slavnostním zasedání přednesla starostka 
ČOS sestra Hana Moučková, která v jeho úvodu připomenu-
la historické události, které vyvrcholily před sto lety vyhlá-
šením samostatné republiky, a historické souvislosti pojící 
se k ní. Dále mimo jiné řekla: „Říká se – a dějiny to mnohdy 
potvrzují –, že národ, který si neuvědomuje svoji minulost, 

nemá budoucnost. Totéž svým způsobem platí také o ná-
rodu, který nectí své hrdiny, své příslušníky, kteří v  době 
ohrožení vlasti i národa neváhali vzít do rukou zbraň a jít 
je bránit. To samé lze zřejmě říct i o organizacích, společen-
stvech, spolcích... Nejde přitom o vyžívání se v  minulosti, 
ale o uvědomování si sama sebe a svých kořenů, a také o 
vzory jednání a chování, o motivaci pokračovat v díle zapo-
čatém předky, o hrdost na příslušnost k národu či určitému 
společenství lidí. Letos si připomínáme 100 let od vzniku 
našeho samostatného státu. V souvislosti s tím si připomí-
náme i nenahraditelnou roli Sokola v dění, které vyvrcholilo 
vyhlášením Československé republiky v říjnu 1918. Zhruba 
pět desetiletí – v  dobách vlády totalitních režimů – byla 
tato role a také oběti sokolů v jejich boji za svobodu a de-
mokracii – zamlčována ve snaze vymazat ji z dějin našeho 
národa a státu i z paměti lidí. Dnešní generace tak mnoh-
dy mají zkreslené představy o významu Sokola a jeho vlivu 
na historický vývoj v  našich zemích, tyto generace znovu 
mnohdy objevují historická fakta… I proto je potřebné vý-
znamné historické události připomínat, je potřebné vzít si z 
nich poučení i inspiraci pro budoucnost…
… Na místě může být otázka, proč sokolové v době 1. svě-
tové války – ale i v  době odboje za 2. světové války – ne-
váhali aktivně vystupovat za ideály svobody, demokracie 
a humanismu a obětovat přitom i své životy. Odpověď je 
zdánlivě jednoduchá a stručná: Protože měli víru – přesvěd-
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čení a ztotožnili se s ideály a myšlenkami, které dali Sokolu 
do vínku jeho zakladatelé Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. 
Měli vizi a odvahu uvést tyto ideály do života. Tato vize byla 
nadřazena všemu, i vlastnímu životu, v  zájmu celku, v  zá-
jmu své vlasti.
Během sta let, které nás dělí od vzniku samostatného Česko-
slovenska, se svět výrazně změnil, změnila se i společnost. 
Žijeme v  globalizovaném světě moderních informačních 
technologií, který přeje individualismu. Egoistické indivi-
duální zájmy jsou pro mnohé prioritou nadřazenou všemu 
ostatnímu. Žijeme v době počítačů, které přinášejí i uzaví-
rání se do jejich informačních či zábavních databází, mnozí 
lidé jsou čím dále více 
sami uzavření ve virtuál-
ním světě. U počítače se 
necvičí a sociální sítě ne-
mohou nahradit oprav-
dové setkávání lidí, kteří 
spolu mluví a ne si pouze 
dopisují. Alternativou je 
činnost – program a filo-
zofie Sokola. A že to je al-
ternativa životaschopná, 
oslovující dnešní genera-
ce, svědčí i počet členů, 
jichž je v  současnosti na 
160 000…
Po projevu starostky ČOS 
vystoupil předseda Se-
nátu Parlamentu ČR Mi-
lan Štěch, který ve svém 
projevu mimo jiné při-
pomenul, že základem 
vzniku našeho státu byla 
činnost T. G. Masaryka, 
československé legie a 
Sokol. Dále zmínil, že se 
objevují mylné názory, 
že Sokol patří minulosti. 
„Já s  tímto nesouhlasím, 
takovýto názor svědčí o 
tom, že ti, kteří toto říka-
jí, vůbec neznají historii 
Sokola a jeho myšlen-
ky.“ Dále hovořil o tom, 
jak je v  současnosti vní-
mán pojem vlastenec-
tví, který někteří slučují 
s nacionalismem. V  této 
souvislosti řekl: Zdravé 
vlastenectví a škodlivý 
nacionalismus jsou zcela 
protichůdné. Vlastenec-
tví je pozitivní a nikdy 
jsme neměli pozitivnější 
organizaci, než je Sokol. 
Vždy, když bylo se Soko-
lem zle, bylo zle i s  naší 
zemí.“
Poté hovořil velvyslanec 
Slovenské republiky v ČR 
Peter Weiss, který vedle 
některých historických 

souvislostí připomenul i méně známou skutečnost, že so-
kolové bojovali rovněž ve Slovenském národním povstání 
– v  té souvislosti připomenul například generála Rudol-
fa Viesta. Uvedl, že v  roce 1937 bylo na Slovensku zhruba 
50 000 sokolů.
Po projevech vystoupily sokolské pěvecké sbory, které za-
zpívaly „Lví silou, letem sokolím“ a „Hoj vzhůru pestrý so-
kole“.
Po skončení slavnostního zasedání následovalo společen-
ské setkání, při němž vystoupila Muzika souboru písní a 
tanců Josefa Vycpálka.

převzato z www.sokol.eu
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 Bienvenidos aneb Buďte u nás vítáni 
ve „Španělském týdnu“
Poslední únorový týden, snad nejmrazi-
vější z celé letošní zimy, rozehřála ZŠ ve 
Volyni velká akce s názvem „Španělský 
týden“, která vyvrcholila příjezdem vzácné 
návštěvy – paní Pilar Barrero Garcíi – atašé 
pro vzdělávání ze španělského velvysla-
nectví. Návštěvě předcházely bouřlivé pří-
pravy tohoto projektu – na škole poprvé 
v historii zavlála vedle české i španělská 
vlajka, žáci ozdobili třídy i chodby desít-
kami vlaječek, obrázků, fotek, nástěnky a 
informační panely byly plné zajímavostí 
o této temperamentní a báječné zemi, 
učebnami zněly španělské písně a verše, 
děti zkoušely tančit oblíbené španělské 
tance, prostě škola pulzovala rytmem a at-
mosférou této země. Bylo to strhující! 
A uprostřed všeho toho dění nás navští-
vila paní atašé – krásná a elegantní dáma, 
ozdoba a vyvrcholení celé akce, s širokým 
úsměvem ve tváři. S velkým zájmem si 
prohlédla vše, co pro ni žáci připravili. Prv-
ňáčci předvedli úctyhodný výkon při čes-
ko – španělském čtení. Čtvrťáci bravurně 
zazpívali v originále píseň Mi barba tiene 
tres pelos a zatančili na melodii písně Sofi a 
populárního zpěváka Alvara Solera. Devá-
ťáci měli možnost besedovat s paní atašé 
o všem, co je na její zemi zajímá, a využili 
toho maximálně. Úžasné bylo i to, že řada 
našich malých fotbalistů v tento den ob-
lékla dresy svých španělských idolů z Rea-
lu Madrid či FC Barcelona. Chodbami vlály 
i tanečnice fl amenca, jako by andaluským 
„kolegyním“ z oka vypadly. A tak by se 
dalo pokračovat ještě dlouho. Shrnuto a 
podtrženo – španělská kultura, historie, 
geografi e i sport a móda zcela ovládly naši 
školu. Proto není divu, že se paní atašé Pi-
lar Barrero Garcíe u nás moc líbilo. A neby-
la sama – akcí ji provázeli i další vzácní hos-
té – pan starosta Volyně, ředitelé místních 
škol a vedoucí kulturních zařízení, zástup-
ci z krajského úřadu, Asociace školních 
jídelen a Státního zdravotního ústavu. Ti 
všichni měli možnost strávit s námi jeden 
„Španělský den“ - 28. únor. A aby za svými 
žáky nezaostali ani učitelé, připravili si pro 
tuto příležitost malé překvapení v podobě 
dvou písní, které celý učitelský sbor zazpí-
val. První z nich ve svém textu přiznává, 

že každý učitel je jakýmsi mixem anděla a 
ďábla, obojí ve své praxi potřebují zvládat. 
Druhá píseň je původem španělská Qué 
sera, ale u nás známá v překladu s názvem 
Nádherná. Učitelé ji tedy zazpívali částeč-
ně v češtině, ale se španělským refrénem 
za kytarového doprovodu pana ředitele. 
Dostali pochvalu za předvedený výkon a 
informaci, že tato píseň zní i španělskými 
školami.
Poté se početná delegace, příjemně ob-
čerstvena na duchu i na těle, odebrala 
do školní jídelny, která, coby členka Aso-
ciace školních  jídelen, připravila na tento 
den typické španělské menu: andaluské 
gazpacho a valencijskou paellu. Chuťové 

buňky příjemně pohladil i dezert – pome-
ranč s olivovým olejem a medem. Jedním 
slovem dětí – ňamka, nás dospělých – 
dobrota!
Po dopoledni prožitém na ZŠ a výborném 
obědě ve školní jídelně se naši hosté v čele 
s paní atašé odebrali prohlédnout si i další 
volyňskou školu – Vyšší odbornou a Střed-
ní průmyslovou školu. 
Věříme, že den strávený v našem malém, 
ale školami bohatém městečku Volyně se 
všem přítomným líbil, a užili si ho stejně 
jako my. Dá se říci, že jsme ochutnali Špa-
nělsko všemi smysly a potvrdili si též pří-
sloví, že „Láska prochází žaludkem“.

Mgr. Eva Přibáňová

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ VOLYNĚ
pro školní rok 2018/2019

Zápis proběhne v:
pátek 6. dubna od 14 do 17 hodin
sobotu 7. dubna od 9 do 11 hodin

v budově 1. stupně ZŠ Volyně na adrese Školní 278, Volyně.
Přednostně přijmeme děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy. 

(podle Školského zákona § 36 odst. 7: Ředitel spádové školy je povinen 
přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném škol-

ském obvodu…)
Zákonný zástupce při zápisu předloží vyplněný dotazník, rodný list dítěte, 

OP nebo jiný doklad totožnosti zákonného zástupce.
Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, 
předloží při zápisu žádost o odklad a doporučující posudek příslušného 
školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna 

nebo speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa.


