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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
 Prosba o spolupráci
Město Volyně pořádá v letošním roce již 
40. ročník plaveckých závodů – ME-
MORIÁL JOSEFA VOZKY.  Akce se usku-
teční na volyňské historické plovárně v 
sobotu před tradiční poutí dne 4. srpna 
2018. Rádi bychom při této příležitosti 

připomněli čtyřicetiletou historii této 
významné akce. Prosíme proto obyva-
tele Volyně, pamětníky a příznivce pla-
veckých závodů o zapůjčení jakýchko-
liv materiálů – fotografi í, videozáznamů 
a dalších předmětů vztahujících se k to-

muto, nejen pro volyňáky, oblíbenému 
pouťovému programu.
Za laskavost děkujeme, kontakt pro 
předání: městské muzeum, 383 372 
481, Mgr. Černá, městský úřad, 383 317 
213, Bc. Benediktová.

13. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 11. dubna 2018

Rada města schvaluje poskytnutí daru Stifterovu pošumavské-
mu železničnímu spolku, Vimperk ve výši 4.000,- Kč.
Poskytnutý fi nanční dar ve výši 4.000,- Kč bude použit na částečné 
pokrytí nákladů za jízdy zvláštních vlaků na trati Strakonice – Vimperk 
a zpět v rámci oslav 125 let této železniční trati dne 9. června 2018. 

Rada města schvaluje poskytnutí daru Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Černětice ve výši 
3.000,- Kč.
Poskytnutý fi nanční dar ve výši 3.000,- Kč byl použit na pokrytí ná-
kladů za pronájem sálu kulturního domu v Nišovicích k pořádání 
hasičského plesu SDH Černětice. 

Rada města schvaluje uzavření provozu Mateřské školy Volyně 
v době letních prázdnin  po dobu 3 týdnů, a to od  23. 07. 2018  do  
10. 08. 2018. Provoz MŠ bude obnoven v pondělí dne 13.08. 2018.

Rada města schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy Volyně, 
okres Strakonice, Pod Malsičkou 598 o 14 dětí na celkovou ka-
pacitu 114 dětí zřízením odloučeného pracoviště Mateřské školy 
Volyně, Bezručovy sady 470, a to od 1. 9. 2018 a navýšení kapaci-
ty školní jídelny při  Mateřské škole Volyně, okres Strakonice, Pod 
Malsičkou 598  o 14 strávníků na celkovou kapacitu 114 stráv-
níků a zřízení školní jídelny - výdejny při Mateřské škole Volyně, 
Bezručovy sady 470 s kapacitou 14 strávníků, a to od 1.9.2018. 

 ZPRÁVY Z MěÚ
Výpisy z jednání Rady a Zastupitelstva města Volyně

Rada města schvaluje fi rmu M Build s. r. o., Písek jako zhotovitele 
akce „Rekonstrukce kanalizace – Lidická ulice, Volyně“.
Firma M Build s. r. o., Písek  provede rekonstrukci kanalizačního řadu 
v ulici Lidická ve Volyni (jedná se především o domy a dvorky naproti 
restauraci U Pošů).   

14. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 18. dubna 2018

Rada města schvaluje smlouvu o dílo na provedení stavby „Kap-
le sv. Petra a Pavla Zechovice, rekonstrukce a statické zajištění“ 
mezi městem Volyně a fi rmou Prima, akciová společnost, Strako-
nice, za cenu 620.622,- Kč bez DPH, to je 750.952,- Kč včetně 
DPH.

Rada města schvaluje pravidla pro prodej stavebních parcel v 
lokalitě „Nad Skalkou ve Volyni – I. etapa“.

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „ZTV Skal-
ka, Volyně“, kterým se navyšuje cena díla dle změnového listu o 
částku 331.813,74 Kč bez DPH, to je 401.494.,63 Kč včetně 
DPH na celkovou cenu díla ve výši 4.330.796,54 Kč bez DPH, 
to je na 5.240.263,81 Kč včetně DPH a mění termín dokončení 
díla do 31.05.2018.
Předmět zakázky byl rozšířen o dešťovou a splaškovou kanalizaci 
směrem k církevnímu pozemku, o dešťovou kanalizaci pro odvod-
nění nejnižšího místa na přilehlé komunikaci Volyně – Zechovice a 
o zemní práce pro archeologický průzkum. 
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16. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 09. května 2018

Rada města schvaluje investice současného nájemce kotelny 
Volyně fi rmy ČEZ Energo, s.r.o., Praha 8 – Karlín a to výměnu ho-
řáku u kotle Viessmann tak, aby splňoval emisní limit oxidu uhli-
čitého do hodnoty 100 mg/mł v ceně ve výši 330.000,- Kč a vý-
měnu řídících systémů Sauter na domovních předávacích stani-
cích v ceně ve výši 270.000,- Kč. Výše uvedené investice budou 
odepsané do konce nájemní smlouvy, a to do 21.03.2025.

Rada města schvaluje smlouvu o dílo na provedení stavby „Vo-
lyně – Palackého – výměna 6 ks stožárů VO“  mezi městem Voly-
ně a fi rmou Unielektro Strakonice s. r. o., Radošovice.

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Volyně 
konaného dne 25. dubna 2018     

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje realizaci akce „I/4 – 
chodník, Vimperská ulice,Volyně“ a fi nancování akce ve výši 
3.505.396,23 Kč z vlastních zdrojů města ze zůstatku z minu-
lých let.
Z vlastních fi nančních prostředků města se provede výstavba no-
vého chodníku namísto předzahrádek před domy č.p. 213 a 219 v 
ulici Vimperská a opraví se stávající chodník po levé straně od ná-
městí Svobody k ulici Čelakovského. Dále se vymění staré kabely a 
stožáry VO v rozsahu od náměstí Svobody po ulici Čelakovského a 
vyhotoví se nový nasvětlený přechod pro chodce naproti panelo-
vému domu č.p. 587.

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje realizaci akce „Zajiš-
tění svahu silnice II/144 Černětice“ a její fi nancování z rozpoč-
tu města Volyně ve výši 780.200,- Kč bez DPH, to je 944.042,- 
Kč včetně DPH.
Správa  a údržba silnic Jihočeského kraje bude v letošním roce rea-
lizovat 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.

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje realizaci akce „Most 
ev. č. 144-001 ve Volyni - Dobřanovec“ a její fi nancování 
z rozpočtu města Volyně ve výši 508.000,- Kč bez DPH, to je 
614.680,- Kč včetně DPH.
Správa  a údržba silnic Jihočeského kraje bude v letošním roce rea-
lizovat stavbu „1522 - Most ev. č. 144-001 ve Volyni – Dobřanovec“. 
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 veřejného osvětlení. Firma E.ON Dis-
tribuce a.s., v tomto území přeloží nadzemní vedení NN do pod-
zemního kabelové vedení NN.

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje realizaci akce „Školní 
rozhlas ZŠ Volyně“ a její fi nancování z rozpočtu města Volyně 
ve výši 200.000,- Kč včetně DPH.
S použitím  vlastních fi nančních prostředků města se nainstaluje 
nové zařízení školního rozhlasu v obou budovách základní školy. 
V současné době škola nemá toto zařízení k dispozici a  především 
z bezpečnostních důvodů je nutné rozhlas instalovat.

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje realizaci akce „Opra-
va fasády a výměna oken č.p. 139“ a její fi nancování z rozpoč-

tu města Volyně ve výši 380. 000,- Kč bez DPH, to je 459.800,- 
Kč včetně DPH a realizaci akce „Výměna střešní krytiny včet-
ně laťování na domě č.p. 139, Volyně“ a její fi nancování z 
rozpočtu města Volyně ve výši do 300.000,- Kč bez DPH, to je 
363.000,- Kč včetně DPH.
Z vlastních fi nančních prostředků města se provede oprava fasády, 
výměna oken a výměna střešní krytiny včetně laťování na domu 
č.p. 139 v ulici Lidická ve Volyni. 

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje realizaci akce  „Výmě-
na oken a dveří v čp. 36 ve Volyni“.
Město Volyně provede výměnu oken a dveří u domu č.p. 36 (zdra-
votní středisko a lékárna) na náměstí Svobody ve Volyni. Osazením 
nových oken a dveří s lepšími izolačními parametry se nájemcům 
uvedených prostor sníží náklady na vytápění.

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje realizaci akce „Od-
bahnění rybníčků Bezručovy sady ve Volyni“ a její fi nanco-
vání z rozpočtu města Volyně ve výši 440.000,- Kč bez DPH, to 
je 532.400,- Kč včetně DPH.
Z vlastních fi nančních prostředků města se odbahní dva rybníčky 
(Hradčanský prostřední a Hradčanský dolní) v Bezručových sadech 
ve Volyni a zároveň se provede částečná oprava hráze mezi nimi. 

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje realizaci akce „Výmě-
na střešní krytiny na budově č.p. 713 ve Volyni“ a její fi nan-
cování z rozpočtu TS města Volyně, opravy nebytových prostor, 
ve výši 70.000,- Kč včetně DPH. 
Město Volyně bude realizovat z fi nančních prostředků Technických 
služeb města Volyně opravu střechy na budově č.p. 713 v ulici Dr. 
Bezděka ve Volyni. Současný stav vlnitého eternitu je na mnoha 
místech popraskaný a také rozbitý od padajících větví z okolních 
stromů. Větve stromů v blízkosti budovy byly v zimních měsících 
prořezány. Budova je pronajímána jako sklad.

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje realizaci akce „Re-
konstrukce sociálního zařízení v Rekreačním parku  ve Voly-
ni“ a její fi nancování z rozpočtu města Volyně ve výši 250.000,- 
Kč včetně DPH.
Z vlastních fi nančních prostředků města se rozšíří a zrekonstruuje 
stávající sociální zařízení v Rekreačním parku ve Volyni. Současný 
stav nevyhovuje hygienickým normám a jeho kapacita je nedosta-
čující. Stavba se zrealizuje po skončení letní sezóny na plovárně.

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje realizaci akce „Vo-
lyně – výměna stožárů VO ul. Palackého“ a její fi nancování 
z rozpočtu města Volyně ve výši 264.463,- Kč bez DPH, to je 
320.000,- Kč včetně DPH.
Z vlastních fi nančních prostředků města se provede výměna stožá-
rů VO v ulici Palackého ve Volyni. Projekt se realizuje v návaznosti 
na výměnu povrchů komunikace I/4 realizovanou Ředitelstvím sil-
nic a dálnic ČR a je v souladu se studií centrální části města Volyně 
zpracovanou Ing. Velíškem. Na stožáry budou umístěny držáky na 
odpadkové koše, na letní a zimní výzdobu a na dopravní značky.

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje provedení komplex-
ních pozemkových úprav v k.ú. Černětice, k.ú. Račí u Nišovic, 
k.ú. Starov a k.ú. Zechovice dle nabídky Státního pozemkového 
úřadu.

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje vzorovou rezervační 
smlouvu v upraveném znění  na   koupi  stavebních parcel v 
lokalitě „Nad Skalkou ve Volyni – I. etapa“.

16. jednání Rady města Volyně, 
které se konalo dne 09. května 2018

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Volyně
konaného dne 25. dubna 2018     
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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

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 8:00-12:00, 12:30-16:00  

St 9:00-12:00, 12:30-17:00  
So 9:00-15:00

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

otevřené od 9 do 16 hodin.

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje vzorovou kupní 
smlouvu s upravenou cenou na koupi stavebních parcel v lo-
kalitě „Nad Skalkou ve Volyni – I. Etapa“.

Zastupitelstvo města Volyně uzavírá projednání návrhu 
závěrečného účtu města Volyně za rok 2017 včetně Zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření města Volyně za rok 2017 
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města za 
rok 2017 bez výhrad. 

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje účetní závěrku měs-
ta Volyně za rok 2017. 

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje výši dotací dle vy-
hlášené výzvy Podpora sportu 2018 jednotlivým žadatelům  
jak je uvedeno v přiložené tabulce a veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům. 

Sdružení, spolek
Schválená 
dotace na 
rok 2018

1. TJ Sokol Volyně 175 000 Kč

2. SK Slavoj Volyně 175 000 Kč

3. Tenisový klub Volyně 20 000 Kč

4. Sbor dobrovolných hasičů Volyně 20 000 Kč

5. Fitstudio Atlantic 10 000 Kč

CELKEM 400 000 Kč

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje výši dotací dle vy-
hlášené výzvy Podpora  zájmových a kulturních aktivit pro ob-
čany 2018 jednotlivým žadatelům jak je uvedeno v přiložené 
tabulce a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací jednot-
livým žadatelům. 

Sdružení, spolek
Schválená 
dotace na 
rok 2018

1. Spolek aktivních seniorek a seniorů a 
zdravotně postižených 17 000 Kč

2. Junák – český skaut Volyně 45 000 Kč
3. Sbor dobrovolných hasičů Volyně 15 000 Kč
4. ZO Českého svazu chovatelů Volyně 6 000 Kč
5. Chovatelé poštovních holubů Volyně 14 000 Kč
6. Myslivecký spolek Háj Volyně 45 000 Kč

7. ZO Českého zahrádkářského svazu 
Hradčany Volyně 15 000 Kč

8. Český svaz žen Volyně 25 000 Kč
9. SK Slavoj Volyně, z.s.    7 000 Kč
10. Český rybářský svaz Volyně  11 000 Kč

CELKEM 200 000 Kč

Zastupitelstvo města Volyně schvaluje poskytnutí indivi-
duální dotace ve výši 12.000,- Kč pro žadatele Jana Tíková 
-  Dětský klub Žirafa,  Volyně a veřejnoprávní smlouvu o po-
skytnutí dotace.

Poskytnutá individuální dotace ve výši 12.000,- Kč bude ža-
datelkou použita na částečné pokrytí nákladů Dětského klubu 
Žirafa. 

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
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 Akce: „Černětice - oprava rybníka“

 Dřevostavby + Volyně = Tradiční předvelikonoční setkání 
 odborníků na problematiku dřevěného stavění

Zhotovitelská fi rma KVINT Vlachovo Březí spol. s r. o. předala ho-
tové dílo k 29. 3. 2018. Rozpočet akce 439.062,- Kč. Dotaci poskyt-
lo Ministerstvo zemědělství ve výši 285.000,- Kč.
Rybník se nachází na východním okraji obce Černětice mimo 
zastavěné území u silnice č. 144 na trase Volyně - Prachatice. Ka-
menné a betonové zdivo na hrázi bylo porušené a rybník v celé 
ploše zanesen sedimenty ze splachů z přilehlých polí a komuni-
kace. Rybník byl vyčištěn, byla provedena oprava zdiva na hrázi, 
oprava stavidla a nouzového přelivu. Opravou došlo ke zlepšení 
stability rybníka, ke zvýšení retenční kapacity rybníka pro zajiš-
tění jediného zdroje vody pro požární účely a tím vším došlo ke 
zlepšení ochrany obytné zástavby v obci před povodněmi.

Letošní ročník konference „Dřevostavby“ 
byl v pořadí již dvaadvacátý a zajímavostí 
byla vysoká účast přednášejících ze země 
našich jižních sousedů, se kterými jsme 
ještě před sto lety sdíleli společný stát. 
Význam naší dvoudenní předvelikonoční 
akce, kterou již tradičně pořádáme ve spo-
lupráci s Oblastní kanceláří České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků čin-
ných ve výstavbě v Českých Budějovicích, 
podpořil osobní účastí Mag. Christian Mi-
ller, obchodní rada Velvyslanectví Rakous-
ka v  České republice. Jistou symbolikou 
bylo zahájení konference ve středu 28. 
března 2018, což je z pohledu pořádající 
instituce datum umocňující vzdělávací 
rozměr celé akce.
Každý ročník má svá specifi ka a ta s sebou 
přinášejí odlišné nároky na přípravu a or-
ganizaci. Zatím se zdá, že česká společ-
nost, která v  posledních letech bohatne, 
se posouvá stále více ke konzumnímu 
způsobu života. Dnes není výjimkou, že 
řada lidí si před Velikonocemi zaplatí pro-
dloužený víkend, ke kterému přispělo i 
zařazení Velkého pátku mezi státní svátky, 
v režimu „all inclusive“ a proces vzdělává-
ní jde stranou. Rovněž současný stav, kdy 

stav po opravěstav po opravě

stav po opravěstav po opravěstav před opravoustav před opravou

většina fi rem zabývajících se problema-
tikou dřevostaveb má spoustu zakázek, 
neumožňuje opustit na několik dní rozdě-
lanou práci a věnovat se získávání nových 
poznatků. Musíme se smířit s tím, že počet 
účastníků již nebude lámat rekordy z mi-
nulých let, ale řada posluchačů bude hle-
dat hlavně kvalitu, a proto musíme mezi 
potenciálními odborníky vel mi pečlivě 
vybírat. Dalším problémem je, že většina 
přednášejících by chtěla své vystoupení 
přednést první den a zařazení do čtvr-
tečního programu považují ze strany po-
řadatelů za odsunutí do „druhé ligy“, což 
pochopitelně není pravda, neboť i druhý 
den probíhá řada zajímavých přednášek 
včetně již tradičního workshopu ve spolu-
práci s Univerzitním centrem energeticky 
efektivních budov ČVUT v našem „Kongre-
sovém centru“, přestavěném ve spoluprá-
ci s  Technische Hochschule Deggendorf 
z bývalé kotelny před třemi lety. Při ohléd-
nutí zpátky se zdá, že právě ten uplynulý 
ročník byl nejtěžší, možná je to dané i tím, 
že náš organizační tým je vždy o rok starší. 
Celou situaci zachraňují naši studenti, kte-
ří jsou na tom s věkem shodně jako před 
rokem. 

Raritou letošního setkání bylo neodřek-
nutí ani jedné z 39 přednášek a dodržení 
celkového časového harmonogramu, 
což znamená, že se neprofesionalizuje 
pouze příprava a organizace, ale i přístup 
všech aktérů. Trochu smutnou specifi kou 
je, že naposledy u nás ve škole a v České 
republice přednášel Dipl. Ing. Hermann 
Blumer, významná osobnost evropského 
a světového formátu, která ve spolupráci 
s japonským architektem Shigeru Banem 
vytvořila neuvěřitelné stavby ze dřeva 
prakticky ve všech světadílech s výjimkou 
Antarktidy.
Jenom obtížně bychom si dokázali před-
stavit naši konferenci bez pana arch. Mi-
kka Viljakainena z fi nské Nadace Puuinfo, 
která podporuje dřevozpracující průmysl 
v této vyspělé severské zemi. „Novou tvá-
ří“ evropského rozměru bezpochyby byl i 
pan Mgr. art. Bjørn Kierulf z Norska, který 
již delší dobu žije a pracuje na Slovensku.
Bylo by nespravedlivé, abychom zmi-
ňovali pouze zahraniční účastníky, na 
konferenci vystoupila řada předních do-
mácích realizačních fi rem a vysoký počet 
akademických pracovníků (mnozí v pozici 
děkana nebo proděkana) z Technické uni-
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verzity Zvolen, ČVUT Praha, VUT Brno, TU 
Graz, VŠB TU Ostrava, Mendelovy univerzi-
ty Brno, TU Košice, STU Bratislava. Význam 
akce podtrhla i účast pana doc. RNDr. Mi-
roslava Brzeziny, CSc. nově jmenovaného 
rektora Technické univerzity v  Liberci, se 
kterou bychom chtěli v nejbližší době na-
vázat užší spolupráci. 
V blízké budoucnosti bychom chtěli oslo-
vit přátele z  nových zemí Evropské unie 
jako je Chorvatsko a Bulharsko, kde bude-
me chtít využít kontaktů naší spřátelené 
Technické univerzity ve Zvolenu a ještě 
více popularizovat časopis Acta Facultatis 
Xylologiae Zvolen, který je nově zařazen 
do světové databáze „Web of Science“ a 
v  brzké době pravděpodobně získá pro 
představitele akademické obce tolik po-
žadovaný impakt faktor.
  V rámci konference se již tradičně usku-
tečnila v  areálu školy prezentace téměř 
padesáti fi rem zabývajících se produkty 
a službami souvisejícími s  přednášenou 
problematikou včetně odborných nakla-
datelství, která prezentovala literaturu 
z oblasti stavebnictví a dřevozpracujícího 
průmyslu. O prezentaci výrobků a služeb 
je stále vzrůstající zájem, který svědčí o dy-
namicky se rozvíjející oblasti dřevostaveb 
a zároveň o již pevném místě „volyňského 

semináře“ v povědomí odborné veřejnos-
ti právě před Velikonocemi a 618 účastní-
ků v  letošním roce je toho dostatečným 
důkazem. 
V  současné době již připravujeme před-
nášky na příští ročník, který by měl být 
jubilejní, protože 2 + 3 = 5. Hitem by měla 
být přednáška světoznámého kanadské-
ho architekta českého původu Lubora 
Trubky o  výstavbě komunitního centra 

„Tsleil-Waututh Administration and Health 
Centre“, které je celé koncipováno pocho-
pitelně jako dřevostavba. Odvaha projek-
tantů a konstruktérů posunuje zákony fy-
ziky a mechaniky stále dopředu, a proto o 
budoucí ročníky nemáme obavy. Ve snaze 
odstínit fenomén „Velkého pátku“ uspořá-
dáme příští ročník poprvé již v úterý a ve 
středu tj. 16. a 17. dubna 2019.

Jiří Homolka, ředitel VOŠ a SPŠ Volyně
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 Škola na cestách
Jaro se po krátké rozcvičce konečně rozehřálo 
a vlilo nám do žil tolik potřebnou energii, kte-
rou vyčerpala poměrně dlouhá a úporná zima. Školní rok završil 
své třičtvrtěletí, deváté ročníky našly nová působiště na různých 
středních školách, po kterých už dávno toužily, a věřme, že se jim 
bude dařit a líbit. Době učení, úkolů, referátů a zkoušení, slovy 
dětí – době trápení neviňátek – je vidět na konec, před závěreč-
ným fi nišem nastává oddechový čas exkurzí a výletů, tedy disci-
plín, které žáci milují a učitelé se jich trochu obávají, přesto jsou 
ochotni každý rok se svými svěřenci vyrážet do měst za památka-
mi a do muzeí, do lesů, k vodám, prostě všude tam, kam za to stojí 
jet, ať už za poznáním nebo za třídními radovánkami. A vysílají 
k nebi prosby o to, aby nás všechny náš učitelský pánbíček ochrá-
nil a navrátil nás z těchto akcí v plném počtu, zdravé a spokojené. 
Celou škálu pobytů mimo školní lavice odstartoval konec dubna, 
kdy se kompletní 1. stupeň rozhodl pro nejrůznější výlety, pro-
cházky, prostě hurá do přírody! Někteří se vydali vláčkem do Sud-
slavic, jiní si vyšlápli do Lčovic, prostě když přeje počasí, je třeba 
být venku, opékat buřty, poznávat nová místa, učit se pohybovat 
v přírodě.
Nejen příroda byla vábničkou pro naše žáky. Také matička Praha 
pozvala do své náruče čtvrťáky a páťáky, kteří se vydali poznat 
krásy Hradu i s jeho třešínkou - Zlatou uličkou, ochutnat oblíbený 
trdelník, zasmát se sami sobě v petřínském zrcadlovém bludišti, 
kam se svezli lanovkou, projet se po Vltavě lodí a nacpat si bříška, 
čímž i ulevit své peněžence v restauraci sítě Mc Donald‘s atd. Tato 
akce je pro učitele zvláště náročnou disciplínou, takže po šťast-
ném návratu kompletní sestavy žáků i pedagogů si spolu s rodiči 
oddychlo i vedení školy a my všichni kolegové. 
V závěru dubna se konala ještě jedna dlouho očekávaná akce, 
kterou byl zahraniční zájezd pořádaný pro žáky 8. a 9. tříd stra-
konickou cestovní kanceláří Ciao pod vedením nesmírně šikov-
né průvodkyně Markéty Havlové. Téměř padesátka účastníků, 
počítaje žáky i pedagogický dozor, vyrazila dvoupatrovým 
autobusem směr Belgie a Velká Británie. Po cestě jsme přibrali 
ještě zhruba dvacítku cestujících, kteří navštěvují ZŠ Čestice a 
ZŠ Blatná. Nočním přesunem jsme se dostali do hlavního města 
Belgie, Bruselu, kde jsme se prošli ranním klidem v centru, po 
náměstí, parku, okolo královského paláce, navštívili jsme dvě 
muzea patřící k Evropskému parlamentu, jehož budovu jsme si 
mohli prohlédnout jen zvenku, byla totiž neděle. Většina dětí 
podlehla vášni k belgickým pralinkám a jiným sladkostem, což 
není divu. Poté jsme se opět autobusem rozjeli k Bruggám, nád-
hernému historickému městu s kanály místo některých uliček, 
navíc jsme se všichni těšili po bezesné noci vsedě na postel 
v místním útulném hostelu. Po sladkých snech jsme nabyli čers-
tvých sil a radostně jsme hleděli vstříc novým zážitkům ve Velké 
Británii. Kanál La Manche odmítli naši sympatičtí řidiči zdolávat 
autobusem, a tak jsme se i s ním nalodili na trajekt, jehož jízda 
do Doveru se nám moc líbila. V téže době byla celá Británie na 
nohou, neboť vévodkyně Kate přiváděla na svět dalšího potom-
ka královské rodiny. Asi jí nebylo tak do zpěvu jako nám, ale stej-
ně jako naše cesta, tak i její porod měl šťastný konec. My jsme 
však oželeli pobyt před porodnicí, namísto toho jsme navštívili 
čtvrť Greenwich s královskou observatoří a světoznámým nul-
tým poledníkem, prohlédli si Námořní muzeum, obdivovali 
nejrychlejší čajový klipr všech dob Cutty Sark, řeku Temži jsme 
zdolali hned třemi způsoby – podchodem, lodí a vyhlídkovou 
lanovkou, jen plavání jsme nezkoušeli. Naštěstí pro nás, peda-
gogický dozor. V dalších dnech jsme si společně prošli centrum 

 ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
 FARNOST VOLYNĚ
 Lidická 120, 387 01 Volyně
Neděle 27. 5. v 8:00 – kostel Všech sv.
Slavnost Nejsvětější Trojice

Neděle 3. 6. v 8:00 – kostel Všech sv.
Slavnost Těla a Krve Páně. V  15:00 - modlitba za 
zdraví a Boží požehnání pro děti a mládež.

Pátek 8. 6. v 18:00 – kostel Všech sv.
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Neděle 17. 6. v 11:30 – Dobrá Voda u Milejovic
Poutní mše sv.

Neděle 24. 6. v 8:00 – kostel Všech sv.
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Pátek 29. 6. v 18:00 – kostel Všech sv.
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. V  19:00 – farní 
dvůr, táborák na zakončení školního roku.

Neděle 1. 7. v 8:00 – kostel Všech sv.
V  15:00 – modlitba za zdraví a Boží požehnání pro 
děti a mládež.

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

29. 6. v 18:00 – kostel Všech sv.
ost sv. Petra a Pavla, apoštolů. V  19:00 – fa
táborák na zakončení školního roku.

e 24. 6. v 8:00 – kostel Všech sv.
ost Narození sv. Jana Křtitele

e 17. 6. v 11:30 – Dobrá Voda u Milejovic
ní mše sv.

8. 6. v 18:00 – kostel Všech sv.
ost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

e 3. 6. v 8:00 – kostel Všech sv.
ost Těla a Krve Páně. V  15:00 - modlitba 
í a Boží požehnání pro děti a mládež.
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 Jarní radovánky v naší školce
(„ Od pondělka do pátku budu kreslit po-
hádku“)
 Také v naší mateřské škole byl měsíc du-
ben a květen plný pohádkových akcí. Při-
jelo divadélko s  pohádkou O princezně 
na hrášku, děti cvičily jógu v  příbězích. 
Netradičně si zacvičily s padákem při Hu-
debním divadélku. 
Další zážitky jsme měli z pálení čaroděj-
nice, kdy se všichni převlékli do kostý-
mů. Užili si rej, tanec, vaření kouzelných 
lektvarů a různé soutěže. Studentky SŠ a 
JŠ Volyně nám vytvořily fi gurínu staré ča-
rodějnice a společným průvodem jsme ji 
odnesli na tajné místo a spálili ji. 
Ke Dni Země proběhl naučný a zábavný 
program, kde děti získávaly poznatky o 
ochraně přírody, třídění odpadů a užily 
si zajímavé dopoledne s  našimi velkými 
kamarádkami ze SŠ a JŠ Volyně. 
Předškolní děti navštívily strakonický 
zimní stadion a sledovaly krásu a ladnost 
nejmenších krasobruslařů. Poznaly pro-
středí a možná někdo z dětí v budoucnu 
bude také stejně dobrým krasobrusla-
řem jako ti na ledě. 

Velkým zážitkem pro kluky, ale i holčičky, 
byl příjezd vojáků ze strakonické posád-
ky. Přijeli s  vojenskou technikou. Vojáci 
umožnili a nechali dětem osahat, vy-
zkoušet vše co je zajímalo. Děti si mohly 
zasoutěžit. Děkujeme za drobné dárky 
od našich vojáků pro děti.
Podařilo se nám zahájit logopedický 
kroužek pod záštitou paní Mgr. Vavřin-
cové, SPC Strakonice – logopedická pre-
vence pro nejen předškolní děti, ale i pro 
mladší  děti, které potřebují nutnou jazy-
kovou péči.  
Zápis proběhl s hojnou účastí a oproti pře-
dešlým rokům netradičně místo v ředitel-
ně  v prostorách 1.třídy mateřské školy. Ro-
dičům se velmi líbila pestrost, barevnost a 
výzdoba třídy. Na nástěnkách rodiče moh-
li shlédnout činnosti našich dětí ve školce. 
Chválili nejen velké prostory této školky, 
bezbariérovost a snadný přístup do tříd, 
ale také prosvětlenost a velké množství 
hraček. Maminky mohly ve třídě pohovo-
řit s paními učitelkami, pohrát si s ostatní-
mi dětmi, které přišly k zápisu a věřte, že 
ani domů se jim nechtělo. Pro rodiče se 

zápis stál velice příjemným zážitkem. K zá-
pisu přišlo celkem 47 dětí. Největší množ-
ství bylo 2-3letých dětí a vyrovnaný počet 
byl dětí od 4 – 6 let. Těšíme se na příchod 
nových dětí i těch nejmladších od 2-3 let 
do našeho odloučeného pracoviště Bez-
ručovy sady. Pro toto pracoviště máme 
již připravené 2 paní učitelky, myslíme i 
na chůvu. Nabídky pro práci s dětmi nám 
při zápisu nabídly i 3 maminky. Je vidět, 
že zájem o naší školku stoupá. Pro nový 
školní rok máme připraveny 3 asistentky 
pedagoga, které pomohou dětem se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami a dětem, 
které potřebují více péče pro zdárný vstup 
do základní školy. 
Těšíme se na společné setkání všech ro-
dičů na třídní schůzce v měsíci červnu.

Co říci na závěr? Děkujeme za přízeň 
Vám všem. Jsme rádi, že mateřská ško-
la se stala pro všechny „otevřenou ma-
teřskou školou“ – místem společného 
setkávání nás všech.

Za 1.třídu Jitka Zábranská, 
Marie Režná, Mgr. Jitka Dolívková

Londýna – Downing Street – sídlo ministerského předsedy, 
Houses of Parliament, Big Ben je však momentálně zahalen le-
šením, White Hall, Buckingham Palace – královský palác, Tower 
Bridge, obdivovali jsme krásu katedrály St. Paul, Shakespearovo 
divadlo Globe, Westminster Abbey, křižník Belfast, Piccadilly Cir-
cus, nahlédli jsme do čínské čtvrti Soho, zdatnější z našich řad 
se vyšplhali i na věž připomínající velký londýnský požár roku 
1616. Zvláště mladí účastníci zájezdu všude nadšeně podléha-
li nakupovací vášni, např. na rušné Oxford Street se za nákupy 
přímo sprintovalo. Mít s sebou učitele Tv a stopky, jistě by byly 
naměřeny školní rekordy v běhu.
 Krom hlavního města Británie jsme se vydali i na jih Anglie k po-
břeží Atlantiku obdivovat nádherné křídové útesy Seven Sisters 
– Beachy Head a po několikakilometrové procházce jsme dorazili 
až ke starému majáku. Jedním slovem NÁDHERA. Jih nás ještě 
seznámil s báječným přímořským letoviskem Brighton, známým 
svým dlouhým molem v moři, které se využívá jako velký zábavní 
park a vyhlídky na město i do moře, a překr ásnými nepřelidněný-
mi plážemi. Moc se nám líbilo i v mořském akváriu Sea Life či u 
královského paláce. Cestovní únava nás zcela opustila po zprávě, 

že i zde se můžeme rozprchnout za nákupy. A peněženkám se 
opět výrazně ulevilo… Naopak se možná doma přitížilo rodičům, 
kteří své ratolesti štědře sponzorovali netušíc, že opravdu děti 
velké částky probendí jako nic. 
Velkým zážitkem pro děti bylo i ubytování v hostitelských rodi-
nách, převážně černošských, seznámení s jejich rodinnými zvyk-
lostmi, stravováním, výchovou dětí. Nutné bylo i konverzovat 
v  angličtině, což se při zapojení mimiky a gestikulace většinou 
dařilo, navíc byla legrace. Prostě to všechno dohromady sečteno 
a podtrženo bylo moc a moc fajn, zábavné, přínosné, obohacují-
cí, pro dnešní mladé lidi téměř nezbytné. Poodhrnout záclonku 
světa, poznat shody i rozdíly ve způsobu života u nás a v jiných ze-
mích, klady a zápory, ale i pocit těšení se domů. A těšili se i rodiče, 
kteří si své ratolesti po návratu do vlasti přišli vyzvednout. Přijeli 
trochu jiné děti – bohatší o spoustu zážitků, to je koneckonců cí-
lem našich školních jazykově poznávacích zájezdů.
A na samý závěr hlásíme jeden sportovní úspěch školy – vítězství 
našeho fotbalového týmu 4. a 5. tříd v okresním kole Mc Donald’s 
Cupu. Budeme fandit našim malým fotbalistům v kole krajském.

Mgr. Eva Přibáňová
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 Základní umělecká škola Volyně - plán akcí na červen 2018
7.6. čtvrtek v koncertním sálku v 17.00, koncertík žáků P. Mrázové

  18.6. pondělí Na Nové v 18.00, Závěrečný koncert

  Městská knihovna Volyně
V ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
PALÁN: Raději zešílet v divočině. Setkání s šumavskými samotáři 
/ PAVEL: Návrat na Rapa Nui po třiceti letech / LAKOSIL: Šuma-
va krásná i smrtící. V dobových fotografi ích a dokumentech. Lehké 
opevnění, okupace, železná opona / NESBŘ: Macbeth / HANIŠO-
VÁ: Houbařka / BRYNDZA: Do posledního dechu. Další případ 
Eriky Fosterové / ROHR: Lágr / KUBY: Na cestě do sousední dimen-
ze / DOUGLAS: Sestřičky / Sestřičky v nesnázích / BŘEZINOVÁ: 
Babička na inzerát / BROTHERS: Na útěku / MÄRTHA-LOUSIE: 
Duchovní klíč. Naučte se odemknout svou spirituální sílu / SKLÁŘ: 
Anděl smrti / TAYLOR: Panství Daringham Hall, 1.-3. díl / BERAN: 
Poslouchej toho s pistolí! / MIKULAS: Jak zkrotit roztěkanost. 
Jak se zbavit nesoustředěnosti a zlepšit celkové zdraví i výkonnost 
/ BERAN: 92. policejní revír zasahuje / VERMALLE: Miluji Paříž / 
CASTILLO: Ztracené děti / MEYER: Ďáblova hora / WOODS: Jak 
katolická církev budovala západní civilizaci / LENKOVÁ: Velká 
kniha alternativní medicíny / FERRANTE: Geniální pří-
telkyně, 4. díl. Příběh ztracené holčičky / DAVID: Šumava 
známá i neznámá / CHVOJKA: Vydra. První dáma Šuma-
vy / STMPP: Izrael / SANDFORD: Mise Saturn / NOVÁČ-
KOVÁ: Zázračné byliny. K dlouhověkosti bez léků / SHER-
WOOD: Léčivá energie pro ženy. Meditace, mudry a čakry 
pro posílení ženství / KELDER: Prastaré tajemství pramene 
mládí / DOLEŽALOVÁ: Domácí krabičková dieta a „tuko-
žrouti“ / YRSA SIGURDARDÓTTIR: Plavba smrti / YRSA 
SIGURDARDÓTTIR: Ohnivý anděl / SŮVOVÁ: Ave Maria 
/ HARUF: Cizinci v noci / MEDVECOVÁ: Pohádkopsaní 
pro klidné spaní. Příběhy pro děti a dospělé, které vás přive-
dou do světa fantazie, klidného spaní a usínání / CHIDGEY: 
Vytoužené dítě / LAMBERT: Davidův dům / LOCKHART: 
Nesvá / BASSON: Ella & Kandinský / PUTNA: Obrazy z 
kulturních dějin Střední Evropy / BERAN: Námluvy se 
zločinem / ROBERTS: SPQR, I. Královský gambit / VODO-
LAZKIN: Letec / GILBERT: Odstřelovači II. světové války 
/ ABREV: Bílá magie. Kouzla pro každý den / MOORE: Fe-
lix z nástupiště č. 1 / HRDLIČKA: Pouť oběšenců  
/ HÜLSMANN: Čokoládový průšvih / SLATER: Se mnou 
jsi v bezpečí / HOUSEROVÁ: Vidíš-li vosu, nehýbej se! / 
MONNINGER: Mapa k tobě / LIVIERO: Zlomení andělé 
/ KELEOVÁ-VASILKOVÁ: Jsi jako slunce / WINAWER: 
Písařka ze Seiny / IRRLACHEROVÁ: Zakázané ovoce / 
GRISHAM: Obchodník / RYAN: Tornádo. : Kdo přežije 
bouři? / CORIA: Aby vlasy nepadaly / MAGNUSSON: 
Životní úklid. Do hrobu si ten nepořádek přece nevezmete / MLY-
NÁŘOVÁ: Samorostka / STROUKA: Bitcoin a jiné kryptopeníze 
budoucnosti. Historie, ekonomie a technologie kryptoměn, stručná 
příručka pro úplné začátečníky / MINTOVÁ: Falešný román / Faleš-
ný sňatek / HANZELKA, ZIKMUND, STINGL, ŠVAŘÍČEK: Tamta-
my času. Nová Guinea - svět o kterém jsme si mysleli, že už neexis-
tuje / ŠPIDLA: Krvavý měsíc nad horou Liliavou / PAWLOWSKÁ: 

Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věc / TREYMANE: Dítě ohně / 
WOMACK: Malíř vzpomínek / ECKHARDTOVÁ: Sen letící želvy / 
KRAUS: Můj soukromý buzynes

V DĚTSKÉ KNIHOVNĚ:
ZEMANOVÁ: Výři nesýčkují. Veselé příběhy s vyjmenovanými 
slovy / STEINHÖFEL: Rico, Oskar a přízraky / CIPROVÁ: Zhubni 
a nezblbni! / REGER: Emily Strange. Temno / RUSSELL:Deník 
Mimoňky. Příběhy nebetyčný milostný bryndy / POSPÍŠILOVÁ: 
Pohádkové uspávanky / KOLB: Čoko & Keks. Vlaj, hřívo, vlaj / BU-
SSELL: Malá baletka. Rosa a tři přání / PETERS: Prasátko Lanýž / 
HECKER: Průvodce přírodou pro děti / ALMOND: Příběh malé-
ho Andělína / GRYM: Pohádky pro Hurvínka. Příběh jako ze sna 
/ FRIEDL: Bílá paní na hlídání / PARKER: Super rychlé stroje. Co 
mají pod kapotou / Já, JůTůber 3, 4 / JONES: Dědictví rodu Trnho-
ff ů / DAY: Fandom 

Děkuji všem milým čtenářům za 45 šťast-
ných let ve volyňské knihovně.

Jitka Žáková
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 Divadelní Piknik Volyně 2018
 29. června – 7. července 2018

PROGRAM – ČERVEN 2018
pátek 8. června od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ
POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – KDE JE RUK 
DOSTI, JDE DÍLO V RYCHLOSTI
Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii 
širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: 
Sdružení pro zachování kostela na Malsičce a péče o další 
památky v městě Volyni ve 30. letech 20. století.

neděle 10. června od 8 hodin, VLASTIVĚDNÝ VÝLET – TVRZ
MÍSTA V KRAJI – BÍLSKO
Kombinovaný vlastivědný výlet do staroslavného Bílska. 
Především návštěva cenného kostela sv. Jakuba Většího. Cestou 
komentáře historické i jiné. Pěší trasa dlouhá cca 17 km. Ráno 
sraz v 8 hodin na nádvoří tvrze. Navečer návrat zpět autobusem 
z Drahonic nebo Bavorova.

neděle 24. června od 20 hodin, KONCERT – TVRZ
FEKETE JENŐ & HORVÁTH MISI
Rezofonická kytara a harmonika v bluesovém souladu. Zpěvák 
a kytarista Fekete Jenő, jedna z  nejvýraznějších osobností 
maďarské bluesové scény, kterého na foukací harmoniku 
doprovodí výborný Horváth Misi. Informace a písně: https://
horvathmisi.hu/fekete-jeno-horvath-misi-duo. 

po celý červen, VÝSTAVA – TVRZ
ACH, TY TABÁKU!
Výstava pro kuřáky a šňupáky věru vhodná. Kuřácké potřeby 
a výrobky dob minulých. Zajímavé předměty z řady sbírek 
veřejných i soukromých. Výstava potrvá až do 3. listopadu 2018.

po celý červen, 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 

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

po celý červen, VÝSTAVA – TVRZ
ŘEZ STAROU SBÍRKOU II.
Doplněná a přestavěná výstava. Výběr různorodých předmětů, 
které se dostaly do volyňských muzejních sbírek v období 
od prvopočátků existence muzea až do roku 1959. Někdejší 
zajímavé akvizice, rozsáhlejší soubory a jednotliví dárci.

po celý červen, VÝSTAVA – GALERIE NA SHLEDANOU
PATRIK PELIKÁN – SPÁD
Patrik Pelikán vystudoval v Praze Akademii výtvarných umění v 
ateliérech Kresba a Grafi ka 2. Nejčastěji však maluje maltou. Ve 
Volyni vytvořil nástropní reliéf v monumentální klenbě, která je 
součástí interiéru galerie od loňského roku. Výstava potrvá až 
do konce roku 2018.

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

po celý červen, 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: úterý až neděle 9–17 hod.

Letos jsme pro Vás na začátek prázdnin 
připravili týdenní divadelní festival, který 
si užijí jak dospělí, tak děti. Program fes-
tivalu se skládá z  hlavního programu, ve 
kterém se objeví 22 nejlepších inscenací 
amatérských divadelních souborů letošní 
sezóny. 
V rámci doprovodného programu si mů-
žete užít koncerty, divadelní představení, 
výlet na Otáčivé hlediště v Týně nad Vlta-
vou nebo komentovanou prohlídku Voly-
ně. 

Zkrátka nepřijdou ani děti. Jsou pro ně 
připravena divadelní přestavení, kouzel-
nická show, hudební dílna s možností vý-
roby vlastního hudebního nástroje. Dále 
si budou moci vyrobit vlastní loutku nebo 
si poslechnout strhující příběhy mistra 
vyprávění Martina Haka. Vstupné na pro-
dukce pro děti je dobrovolné. 
Děti se navíc v rámci festivalu mohou zú-
častnit dětského semináře nebo se přihlá-
sit na týdenní tábor. 
Pokud budete mít zájem festival navštívit, 

můžete si zakoupit permanentní vstupen-
ku na hlavní program (22 představení) za 
1.000 Kč (ušetříte 540 Kč) a pak si může-
te dokoupit vstupenky na hrazenou část 
doprovodného programu se slevou mini-
málně 25 %. Samozřejmě je možné si za-
koupit i jednotlivé vstupenky. Vstupenky 
si můžete objednat na www.divadelnipik-
nik.cz nebo 1. června v Informačním cent-
ru na staré radnici.  
Více informací naleznete na divaelnipik-
nik.cz nebo FB Divadelní Piknik Volyně. 
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Program kulturních akcí - ČERVEN 2018
Čtvrtek 7.6. v 18,00   POŠUMAVSKÁ TRŽNICE
VERNISÁŽ VÝSTAVY  
prací žáků výtvarného oboru.

Pátek 15.6. 14,00 - 20,00, sobota 16.6. 10,00 - 20,00  KOUPALIŠTĚ
Festival hudebních a divadelních dílen pro rodiny s dětmi
VOKULE
Přes 20 hudebních, divadelních, výtvarných a pohybových dílen 
pro děti, dospělé a školní skupiny (pátek dopoledne pro školy.
Divadelní představení  *  Prezentační večer  *  Společný piknik.
Vstup na akci zdarma, vstup na koupaliště zpoplatněn. Občers-
tvení v areálu.

Pondělí 18.6. v 18,30     NA NOVÉ
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ VOLYNĚ

Pátek 22.6. ve 14,00     NA NOVÉ
HRAJÍ ŠUMAVÁCI. K poslechu i tanci hraje známá kapela.

Středa 27.6. v 17,00     KINO
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ 2018
Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního di-
vadla konané ve dnech 29.6. – 8.7. 2018

Úterý 5.6. ve 20,00
HASTRMAN
Romantický / Thriller, Česko, 2018, 100 minut, vstupné 110,- Kč
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de 
Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce revoltující proti auto-
ritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů naplňuje 
netušeným štěstím i stravující vášní.  

Čtvrtek 7.6. ve 20,00
DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
Krimi / Komedie, USA, 2018,  vstupné 120,- Kč
Hvězdně obsazený fi lm volně navazující na legendární sérii Dan-
nyho parťáci. Debbie a její tým mají smělý plán loupeže, kterou se 
chystají provést na velkolepé kostýmní gala přehlídce celebrit v 
newyorském Metropolitním muzeu. 

Úterý 12.6. ve 20,00
BACKSTAGE
Taneční / Romantický / Hudební / Slovensko / Česko, 2018, 90 minut, 
vstupné 120,- Kč
Dynamická lovestory plná tance a hudby. Život Mary a Buddyho 
se točí kolem jejich lásky, mají hlavně sami sebe navzájem a žijí ro-
manticky v odstaveném přívěsu. Navíc je spojuje vášeň k tanci. Ve 
svém malém městě skoro na konci světa dali dokupy taneční skupi-
nu, streetdance jim všem přináší přátelství, volnost a taky sny. 

Čtvrtek 14.6. ve 20,00
TICHÉ MÍSTO
Drama / Horor / Thriller / Psychologický, USA, 2018, 90 minut, vstupné 
110,- Kč
Lee a Evelyn Abbottovi vychovávají tři děti. Všichni jsou zatím naži-
vu. Velmi rychle si totiž osvojili pravidla, která začala platit po Jejich 
příchodu na Zemi. Kdo jsou ti Oni? Nikdo neví. 

Úterý 19.6. ve 20,00
GANGSTERDAM
Komedie / Francie / Nizozemsko, 2017, 100 minut, vstupné 100,- Kč
Bláznivá komedie Gangsterdam vypráví o partě mladých lidí, kte-

rá se zaplete do pašování drog v Amsterdamu. Ruben je student 
práv, šprt trvale odsouzený k ignoraci něžnou částí populace celý 
rok doučuje krásnou Noru ze které se vyklube poslíček drogového 
gangu. 

Čtvrtek 21.6. ve 20,00
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA / Španělsko, 2018, vstupné 130,- Kč
V pokračování úspěšné série děj pokračuje snahou lidstva o zabrá-
nění vyhynutí dinosaurů. Na ostrově Isla Nublar má totiž dojít k vý-
buchu sopky, který má celý druh zahubit. 

Neděle 24.6. v 15,00
PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Animovaný, Česko 2018, 75 minut, vstupné 100,- Kč
Pat a Mat se přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové 
kutilské výzvy a nové příhody. Pat a Mat, jak již jsme zvyklí přinášejí 
zábavu na ostří šroubováku a legraci až se hřebíky budou prohýbat. 
Doma to raději nezkoušejte!

Úterý 26.6. ve 20,00
ESCOBAR
Životopisný / Krimi / Drama / Španělsko / Bulharsko, 2017, 123 minut, 
vstupné 120,- Kč
Escobar, brutální zločinec, bezohledný vrah, narkobaron a vládce 
kokainového impéria, ve své době jeden z nejbohatších lidí planety. 
A jeden z nejnebezpečnějších. Pablo, táta, ochránce chudých, man-
žel a také pozorný milenec. Jednoho musíte nenávidět, druhého 
můžete milovat. 

Čtvrtek 28.6. ve 20,00
LÁSKA BEZ BARIÉR
Komedie / Romantický / Francie / Belgie, 2018, 107 minut, vstupné 
110,- Kč
Jocelyn, zkušený svůdce žen, využije náhodného usazení na inva-
lidním vozíku k seznámení se soucitnou ženou. Jenže pak se bez-
nadějně a romanticky zamiluje do její invalidní sestry. Ale jak jí má 
prozradit, že jim na procházku stačí jen jeden vozík?

DIGITÁLNÍ KINO VOLYNĚ
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 Činnost Sdh Volyně

Župní přebory v atletice

 Tělocvičná jednota Sokol Volyně

6. dubna - bylo odvezeno vozidlo na generální opravu čerpadla 
do fi rmy KOMET Pečky. Čerpadlo bylo v havarijním stavu.
14. dubna -  brigáda na uklizení materiálu z důvodu opravy ha-
sičárny.
27. dubna - bylo přivezeno vozidlo Karosa po generální opravě 
čerpadla.
4. května - byly položeny věnce u Pomníku padlých ve Volyni a 
v Zechovicích 
5. května - první soutěž mladých hasičů „Otavský Plamínek“ .
 Družstvo mladších „A“ skončilo na 1.místě, 
 Družstvo mladších „B“ skončilo na 7.místě , 
 Družstvo starších skončilo na 8.místě.
12. - 13. května - se uskutečnil společný výlet pro členy Sdh do 
Babiččina údolí a pevnosti Josefov.
12. května - proběhlo okresní kolo soutěže požárního dorostu 
ve Strakonicích. Zde se náš člen umístil na 5.místě.
  
Sdh Volyně si Vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří 
do nově zrekonstruované požární zbrojnice, který proběh-
ne dne 9.6.2018 od 09.00hod -13.00 hod.

Letos se župní přebory v lehké atletice konaly 5. 5. 2018 ve Strako-
nicích. Naše výprava měla 34 závodnic a závodníků. Všechny děti 
absolvovaly hod do dálky, skok daleký, sprint a kromě předškoláků 
i běh na střední trať. Protože se závody opět kryly s hasičskou sou-
těží Plamínek, byla škoda, že musel jeden chlapec odjet dříve, než 
stačil dokončit závod. Byl to den dlouhý a náročný, ale všem se na 
atletickém stadionu líbilo.

Předškolní děti Žákyně II
Štěpán Jedlička – 20. místo Magdaléna Homolková – 6. místo
 Lucie Holoubková – 9. místo
Žákyně I Linda Kotálová – 17. místo
Ester Vančurová – 8. místo Lucie Vávrová – 19. místo
Nela Matějková – 11. místo Kristýna Kutějová – 20. místo
Nela Bergerová – 12. místo Veronika Šimáková – 22. místo
Amálie Novotná – 34. místo Vendula Mikešová – 23. místo
 Aneta Pacáková – 27.-28. místo
Žákyně III Anne Marie Straková – 27.-28. místo
Viktorie Novotná – 9. místo Bohdana Škodová – 34. místo
Veronika Volfová – 10. místo Vanesa Anna Matulková – 36.-37. místo
Adéla Šimáková – 15. místo Ivana Karasová – 45. místo
 Veronika Bergerová – 48.-49. místo
Žákyně VI 
Miroslava Přibová – 3. místo Žáci II
 Pavel Fouček – 3. místo
Žáci I Kristian Matouš Zahradník – 10. místo
Václav Kovačik – 9. místo Vojtěch Hodač – 12. místo
Nikolas Bílý – 14. místo Filip Rychtar – 13. místo
Daniel Kovář – 18. místo Michal Kovačik – 17. místo
Richard Zelinka – 19. místo 
Jan Pilnáček (Plamínek) Žáci IV
 Miroslav Šimák – 1. místo
Žáci III 
Jakub Balík – 3. místo 

Všechny části přeborů v sokolské všestrannosti (plavání, šplh, 
sportovní gymnastika – čtyřboj nebo pětiboj, atletika – čtyř-
boj) z naší jednoty dokončili: Ml. žákyně I = N. Bergerová 8. mís-
to; Ml. žákyně II = M. Homolková 4., B. Škodová 13. místo; St. 
žákyně IV = M. Přibová 3. místo; Ml. žáci II = K. M. Zahradník 7., 
V. Hodač 8. místo. GRATULUJEME.
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Setkání seniorek

Májový sportovní minimaraton

Župní přebory ve stolním tenisu

Ve středu 2. 5. 2018 se konalo v klubovně sokolovny setkání seni-
orek jednoty. Přišlo 16 žen z oddílů Seniorky – zdravotní cvičení a 
Ženy FIT a přišly také sestry, které sice již do cvičení nechodí, jsou 
však věrnými přispěvatelkami. Ses. Sládková všechny přivítala a pro-
mluvila o tom, co všechno se v naší jednotě dělo v  loňském roce. 
Ses. O. Holoubková pohovořila o XVI. všesokolském sletu - naše jed-

V úterý 8. 5. se konal ve volyňské sokolovně již 18. ročník Májové-
ho sportovního minimaratonu. V letošním roce jsme jej opět usku-
tečnili v čase podvečerním, což bylo příjemnější také s ohledem na 
krásné jarní počasí. Tentokrát jsme zkombinovali východní medicí-
nu, tanec a posilování. Každá účastnice dostala drobný dárek. První 
lekce měla název Medicína v tanci. Lektorka Irča ukázala všem, jak 
se dá kombinovat pohyb a čínská medicína. Po krátkém úvodu ná-
sledovala rozcvička, která zaktivovala energii v těle, další cvičení se 
věnovalo jednotlivým energetickým dráhám. Došlo také na povídá-
ní o tom, jak jídlo pomáhá člověku být fi t. Následovala druhá lekce, 
která byla ve znamení orientálních tanců. Orientální tance vznikly 
před tisíci lety. Různé fi gury se kombinují a plynule na sebe navazu-
jí, aby tanec nevypadal jako cvičení. Lektorka Olča všechny naučila 
pomalou choreografi i s vějířem. Ženskost, ladné pohyby a elegance 
- to vše patří ženám. Třetí hodina byla pod vedením Marušky zamě-
řena na zvyšování kondice, tentokrát s využitím stepů. Posilování 

V  sobotu 5. května 2018 uspořádal oddíl 
stolního tenisu T.J. Sokol Volyně jubilejní 10. 
ročník tradičního turnaje trojčlenných druž-
stev „O pohár Sokola Volyně“, organizovaný 
jako otevřený župní přebor Sokolské župy 
Jihočeské. Přihlášeno bylo celkem 8 druž-
stev, určité problémy pořadatelům způsobila 
T.J. Sokol Tábor, který se hodinu před zahá-
jením turnaje omluvil ze zdravotních důvo-
dů. Vzhledem k tomu, že hrací systém při 7 
účastnících by byl poněkud komplikovaný, 
bylo operativně vytvořeno kombinované 
družstvo z hráčů Sokola Volyně a Elektrosta-
vu Strakonice, které bylo zařazeno do tur-
naje pod hlavičkou Sokol Volyně „C“. Týmy 
byly rozlosovány do 2 skupin, do jejichž čela 
byli nasazeni loňští fi nalisté - Sokol Vodňany 
(Turek, Borovka, David J.) a Sokol Studená 
(Maňhal st., Maňhal ml., Ondráček). Obě na-
sazená družstva potvrdila oprávněnost na-
sazení a své skupiny bez zaváhání vyhrála. 
Zapeklitá situace nastala ve skupině A, kde 
družstva na 2., 3. a  4. místě měla na kontě po 
1 vítězství a 2 prohrách a o pořadí tak musela 
rozhodnout až pomocná minitabulka. Z  ní 
nejlépe vyšel tým Sokola Volyně „A“ (Vala-
šík, Hraše, Šišková) a obsadil tak ve skupině 
2. místo, což znamenalo účast v semifi nále. 
O tom, že na 3. místě skončí Sokol Strako-
nice (Matějka, Mlíčko, Klečka) a až poslední 
místo ve skupině zbude na kombinované 
družstvo Sokola Volyně „C“ (Chalupa, Chaluš, 
Boška J.) rozhodl rozdíl jediného zápasu a 

nota se připojila v září ke sletové štafetě a 47 dětí a dospělých nacvi-
čuje 4 sletové skladby a zúčastní se několika sletových akcí a hlavně 
sletu v Praze. Poté bylo připraveno promítání z novodobých sletů, 
tedy z let 1994, 2000, 2006 a 2012. V příjemné atmosféře provoněné 
rozkvetlými šeříky setkání rychle uběhlo a bylo zakončeno tradiční 
společnou fotografi í.

bylo zaměřeno na problematické partie těla. Po závěrečném pro-
tažení všechny účastnice domů odcházely s vědomím, že aktivním 
pohybem příjemně strávily sváteční podvečer.

podílu skóre. V semifi nále se střetli vítězové 
skupin s druhými týmy ze skupin opačných, 
Vodňany porazily v poměru 4:1 družstvo So-
kola Volyně „A“,  Studená stejným poměrem 
přehrála tým ST Svatá Maří (Schoř, Fleišman, 
Janoud). V repríze loňského fi nálového utká-
ní Vodňany nepřipustily překvapení, vítěz-
stvím 4:1 nad Studenou zopakovaly loňský i 
předloňský triumf a zkompletovaly tak „zlatý 
hattrick“. Třetí místo získal bez boje tým So-
kola Volyně „A“, neboť jeho soupeř, družstvo 
ST Svatá Maří, k utkání nenastoupil z důvo-
du zranění týmové jedničky Libora Schoře 
v  předchozím semifi nálovém zápase. O 5. 
místo si zahrál Sokol Strakonice proti Sokolu 
Zliv (Šimek, Michálek, Hovorka, Vobr), v dra-
matickém utkání o  těsném vítězství Zlivi 
v poměru 4:3 rozhodoval až poslední zápas 
mezi Mlíčkem a Hovorkou, v němž v pětise-

tové bitvě byl nakonec šťastnější zlivský ve-
terán Zdeněk Hovorka, přestože prohrával 
již 0:2 na sety. Souboj o 7. příčku proti sobě 
svedly týmy Sokola Volyně „B“ (Toninger, 
Žíla, Nestřeba) a kombinovaný tým pod hla-
vičkou Sokola Volyně „C“, který zvítězil v po-
měru 4:0 a odsoudil tak volyňké béčko na 
poslední místo. Řada zápasů přinesla kvalitní 
stolní tenis s množstvím pohledných výměn, 
ozdobou turnaje byli ligoví hráči Tomáš Bo-
rovka a Jakub David, jimž zdatně sekundoval 
Lukáš Valašík (bývalý hráč Volyně, aktuálně 
v dresu SK Přerov, který vždy rád i z daleké 
Hané přijede podpořit bývalé spoluhráče), či 
studenečtí borci Jan Maňhal ml. nebo talen-
tovaný mladík Jan Ondráček. Na závěr hlavní 
organizátor turnaje Radek Chalupa předal 
poháry družstvům na prvních pěti místech a 
diplomy všem účastníkům. Všechny týmy si 
z Volyně odvážejí také zajímavé ceny od věr-
ných sponzorů volyňského stolního tenisu 
(Jatky Hradský Strakonice, Elsa Elektro Písek, 
Řeznictví Karel Staněk, Catering Luboš Šrá-
mek, Kovovýroba Vlastimil Ryneš, Pavel Faj-
nor, … ).  Při následujícím posezení v klubov-
ně volyňské sokolovny účastníci neformálně 
probrali nejen právě skončenou tableteniso-
vou sezónu a při odjezdu přislíbili účast na 
příštím ročníku turnaje, který bude součástí 
oslav 150. výročí založení T.J. Sokol Volyně a 
90. výročí postavení volyňské sokolovny.

Radek Chalupa, předseda 
oddílu stolního tenisu T.J. Sokol Volyně
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Oblastní slet v Písku

Oblastní slet uspořádala T.J. Sokol Písek k oslavám 150. výročí své-
ho založení. A tak byl ve dnech 12.-13. 5. 2018 Písek plný malých 
i velkých sokolek a sokolů. Oba dny bylo počasí jako vymalované 
a sluníčko se na všechny jen smálo. V sobotu odpoledne proběhly 
zkoušky skladeb dospělých a v neděli dopoledne zkoušely děti. 
My jsme se samozřejmě zúčastnili se všemi 4 sletovými skladbami, 
které nacvičujeme - Děti, to je věc! (ml. žactvo), Cirkus (st. žactvo), 
Siluety (ženy) a Spolu (ženy a muži). Do Písku tak jelo 44 dětí a 
dospělých. V neděli ve 13 h začal oblastní slet slavnostním nástu-
pem všech cvičenek a  cvičenců na stadion. V  jejich čele pocho-
dovali na tóny sokolského pochodu praporečníci v historických 
krojích s prapory Sokola Písek. Po zahájení a zaznění české hym-
ny se postupně představilo 10 sletových skladeb, které pro XVI. 
všesokolský slet vznikly. Jako první byla skladba Spolu, která má 

připomenout 100. výročí vzniku Československé republiky a také 
stálé přátelství Čechů a Slováků. Proto jsou autorské týmy z obou 
republik, proto v Praze budou cvičit společně ženy a muži z České 
republiky a ze Slovenska. Poté následovaly skladby pro všechny 
věkové kategorie. Pouze skladba pro seniorky a seniory Princezna 
republika na tomto sletu nebyla. Určitě nám cvičenky a cvičenci 
chystají krásný zážitek na župní slet. Závěr patřil skladbě pro muže 
Borci. Muži předvedli cvičení klasické, cvičení žertovné, nechyběla 
ani připomínka skladby mužů ze slavného X. všesokolského sletu 
v r. 1938 autora F. Pecháčka s názvem Přísaha republice, ale závěr 
patřil silové gymnastice, kde muži předvedli opravdu pěkné prvky. 
A to byla skvělá tečka za nedělním odpolednem. Všichni vystupu-
jící se těší na setkání na župním sletu v Č. Budějovicích, který pro-
běhne v sobotu 9. 6.
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Pátek, 29. června 2018
Na Nové, 20.00 – 22.00
Divadlo JakoHost Plzeň

Z. Jirotka, M. Vačkář, O. Havelka: 
Saturnin 
komedie

Na Nové, 22.15
Slavnostní zahájení Divadelního 

Pikniku Volyně 2018

Sobota, 30. června 2018
Na Nové – P, 

14.00 – 15.00, 16.00 – 17.00
SDO Alois Jirásek Úpice

B. Smetana, K. Sabina, M. Klíma: Proda-
ná nevěsta

komická zpěvohra

Kino, 14.00 – 15.30 a 16.00 – 17.30
SUMUS Praha 

V. M. Šukšin: Červená kalina 
tragikomická balada

Na Nové, 20.30 – 22.50
Divadlo Exil Pardubice 

A. Saavedra: Kuřačky a spasitelky
něžná goteska

Neděle, 1. července 2018
Na Nové, 14.00 – 16.10

DS Vojan Libice nad Cidlinou 
J. Vondruška: Nevěsta k pohledání 

komedie

Kino, 16.45 – 17.45 a 21.00 – 22.00
DS v Procesu Praha

DS v Procesu Praha: Město má duše 
autorské divadlo

Na Nové, 18.45 – 20.15
Divadlo Dostavník Přerov

Z. Hilbert: Inferno aneb Konec legrace 
hudební performance

Pondělí 2. července 2018
Na Nové, 14.00 – 16.10

Divadýlko Na dlani Mladá Boleslav 
P. Matoušek: Všichni jsme herci… 

aneb Co by kdyby 
hořká komedie

Kino, 19.00 – 20.25 a 21.30 – 22.55
DS D6K Holešov

A. a V. Mrštíkové: Maryša
drama

Na Nové – P, 19.00 – 20.20 a 21.30 – 
22.50

Divadlo Máj Praha 
G. Preissová: Její pastorkyňa 

drama

Úterý, 3. července 2018
Kino, 

10.30 – 11.45 a 14.00 – 15.15
DS AMADIS Brno
J. Cartwright: Dva

komedie

Na Nové – J, 16.00 – 17.20 
a 20.30 – 21.50

Divadelní studio „V“ Brno
J. Galcerán: Grönholmova metoda

hořká komedie

Na Nové – P, 18.00 – 18.35
a 19.30 – 20.05
Třetí věk Louny

R. Vordová, Třetí věk Louny: Analéma 
autorské divadlo

Středa, 4. července 2018
Na Nové – J, 10.30 – 11.50

Divadelní studio „V“ Brno / režie: Adam 
Doležal

J. Galcerán: Grönholmova metoda
hořká komedie

Na Nové, 16.00 – 17.50
DK Jirásek Česká Lípa

F. Zborník: Legenda o lesích a lidech 
drama

Na Nové, 20.00 – 22.05
DS KLAS Klášterec nad Ohří

A. Ayckbourn: Spojovací dveře 
komedie

Čtvrtek 5. července 2018
Na Nové, 17.15 – 19.30

Divadlo v Lidovém domě Vsetín 
D. Wasserman: Přelet nad kukaččím 

hnízdem
drama

Na Nové, 21.00 – 22.30
Ty-já-tr/HROBESO Praha
M. Walczak: Amazonie 

komedie

Pátek 6. července 2018
Pošumavská tržnice, 10.30 – 11.45 

a 17.00 – 18.15, 21.50 – 23.05
Divadlo Brod Uherský Brod

I. Doré: César a Drana
monodrama

Na Nové, 14.00 – 16.25
Dobřichovická divadelní společnost

R. Cooney: Peklo v hotelu Westmins-
ter aneb Dva do jedné 

komedie

Na Nové, 19.30 – 21.20
VODVAS (Volyňské divadelní studio)
J. Dell, G. Sibleyras: Ať žijou Hoštice

komedie

Sobota 7. července 2018
Na Nové, 14.30 – 16.00

DS D3 Karlovy Vary
Vl. Körner: Psí kůže 

drama

Na Nové, 18.00 – 19.30, 70 Kč
V.A.D. Kladno

K. Čapek, K. Lupinec, V.A.D. Kladno: 
Válka s mloky 

komedie

Divadelní Piknik Volyně 2018
29. června – 7. července 2018

HLAVNÍ PROGRAM

Městská plovárna, 22.30
Slavnostní zakončení Divadelního Pikniku Volyně 2018, vyhlášení výsledků a předání ocenění

Cena jednotlivé vstupenky je 70 Kč. Cena permanentní vstupenky na 22 představení hlavního programu je 1.000 Kč. 

jení Divadelního 
olyně 2018

června 2018
ové – P, 
, 16.00 – 17.00
irásek Úpice
na, M. Klíma: Proda-
evěsta
zpěvohra

30 a 16.00 – 17.30
S Praha 
ervená kalina
cká balada

0.30 – 22.50
il Pardubice 
ačky a spasitelky
goteska

ervence 2018
4.00 – 16.10
e nad Cidlinou 

věsta k pohledání
medie

A. a V. Mrštíkové: Maryša
drama

Na Nové – P, 19.00 – 20.20 a 21.30 – 
22.50

Divadlo Máj Praha 
G. Preissová: Její pastorkyňa

drama

Úterý, 3. července 2018ý
Kino, 

10.30 – 11.45 a 14.00 – 15.15
DS AMADIS Brno
J. Cartwright: Dva

komedie

Na Nové – J, 16.00 – 17.20 
a 20.30 – 21.50

Divadelní studio „V“ Brno
J. Galcerán: Grönholmova metoda

hořká komedie

Na Nové – P, 18.00 – 18.35
a 19.30 – 20.05
Třetí věk Louny

R. Vordová, Třetí věk Louny: Analéma
autorské divadlo

D. Wasserman: Přelet na
hnízdem

drama

Na Nové, 21.00 –
Ty-já-tr/HROBESO
M. Walczak: Ama

komedie

Pátek 6. červenc
Pošumavská tržnice, 1

a 17.00 – 18.15, 21.5
Divadlo Brod Uhers

I. Doré: César a D
monodrama

Na Nové, 14.00 –
Dobřichovická divadeln

R. Cooney: Peklo v hote
ter aneb Dva do 

komedie

Na Nové, 19.30 –
VODVAS (Volyňské diva
J. Dell, G. Sibleyras: Ať ž

komedie
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Pátek, 29. června 2018
Na Nové, 22.30, 0 Kč
The Dixie Hot Licks

koncert 

Neděle, 1. července 2018
Otáčivé hlediště Týn nad Vltavou, 

20.30 – 00.45, 180 Kč / (130 Kč)
JAMU Brno a DS Vltavan Týn nad 

Vltavou
W. Shakespeare: Bouře

dramatická romance
(včetně dopravy z Volyně a zpět)

Pondělí 2. července 2018
Na Nové – Město Volyně, 10.30 – 

12.00, 0 Kč
Komentovaná prohlídka města 

Volyně – 1. okruh

Na Nové – Město Volyně, 16.30 – 
18.00, 0 Kč

Komentovaná prohlídka města 
Volyně – 2. okruh

Sobota, 30. června 2018
Stan  Na Nové, 10.00 – 15.00

Hudební dílna po děti včetně 
výroby vlastního nástroje

Neděle, 1. července 2018
Stan Na Nové, 10.00, dobrovolné 

vstupné
Kouzelnická show

Úterý, 3. července 2018
Kino, 22.30 – 23.50, dobrovolné 

vstupné
DIVADLO (bez záruky) PRAHA

M. O´Rowe: Made in China
černá komedie

Středa, 4. července 2018
Kino, 14.00 – 15.15, 70 Kč / (0 Kč)

Beseda s hercem Romanem 
Štabrňákem

Moderuje režisér Milan Schejbal

Čtvrtek 5. července 2018
Kino, 14.00 – 15.15, 140 Kč / (100 

Kč)
Divadlo Spektákl / režie: Štěpán Pácl

Josef Topol: Hodina lásky
sen ve hře

 
Na Nové, 15.30 – 17.00 

(doprovodný program), 0 Kč
BURKE CUP – soutěž nejen 

divadelních týmů o pobyt na DPV 
2019

Čtvrtek 5. července 2018
Stan Na Nové, 10.00 
Divadlo Toy Machine

T. Běhal a T. Podrazil: Tři malá 
prasátka

loutkové divadlo

Stan Na Nové, 11.00
Výtvarná a kreativní dílna Divadla 

Toy Machine

Pátek 6. července 2018
Stan Na Nové, 22.30 (doprovodný 

program), 70 Kč / (0 Kč)
Blondýna

koncert

Sobota 7. července 2018
Městská plovárna, 20.30 – 22.00

Ondřej Hejma  a Volyňská partička
koncert

Neděle 8. července 2018
Na Nové, 9.00

Snídaně v trávě

Cena při zakoupení jednotlivé 
vstupenky / (Cena vstupenky pro 

držitele permanentky)

Sobota 7. července 2018
Stan Na Nové, 10.00

Příběhy Martina Haka – setkání 
s vypravěčem

storytelling

Vstupné na doprovodný program pro 
děti je dobrovolné. 

Vstupenky je možné objednávat na 

divadelnipiknik.cz nebo zakoupit 

v Informačním centru na staré 

radnici. 

Divadelní Piknik Volyně 2018
29. června – 7. července 2018

DOPROVODNÝ PROGRAM

Divadelní Piknik Volyně 2018
29. června – 7. července 2018

DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI

Cena ppři zakoupení jednotltlivé 
vstupepenky / (Cena vstupenknky pro 

držitele permanentkyky)


