
V předvečer slavností dřeva, v pátek 20. 8. se bude konat na volarském náměstí koncert 

Aleše Brichty.

V pondûlí 14. ãervna se v Praze na Rohanském 
nábfieÏí konala vernisáÏ Víta Vavfiince Pavlíka. ¤editel
volarské ZU· zde pfiedstavil své obrazy a audio vizuální
imaginaci. V̆ stavu zahájila paní Vlasta Moravcová, maji-
telka galerie Epicure.

Taj, imaginace, zvlá‰tnost a jedineãnost celého díla
spoãívá v promítání obrázkÛ na tûlo manÏelky Víta 
V. Pavlíka. KdyÏ do toho zaznûly tóny saxofonu Katefiiny
Pavlíkové, bylo dílo mnohonásobnû zv˘raznûno. Pfiítomní
diváci slovy chvály ne‰etfiili. 

V ãervnu vystavoval Vít V. Pavlík ãást sv˘ch obrazÛ
také v New Yorku, pokud by to nûkoho zajímalo a chtûl by
tuto v˘stavu nav‰tívit, tak ji naleznete na adrese
,,LA.VENUE", 608 west, 28th street. New York, NY 10001.
Po Praze a PafiíÏi dob˘vá Vít Vavfiinec Pavlík i svût za 
Velkou louÏí.

Popfiejme Vítu Vavfiinci Pavlíkovi a jeho manÏelce
Katefiinû hodnû umûleck˘ch úspûchÛ a zároveÀ hodnû
‰tûstí v jejich pedagogické ãinnosti.

Ladislav Beran

VernisáÏ zahájila v˘stavu Víta Vavfiince Pavlíka
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Z jednání zastupitelstva mûsta
konaného dne 24. 5. 2010
Zastupitelé schvalují:
* rozpoãtovou zmûnu ã. 6/2010
* závûreãn˘ úãet hospodafiení mûsta za 

rok 2009 s pfiíjmy 78 783 913,81 Kã, 
v˘daji 87 529 777,18 Kã, splátkami
úvûrÛ 3 531 531,29 Kã a financová-
ním 12 277 294,57 Kã a souãasnû
berou na vûdomí zprávu Krajského 
úfiadu Jihoãeského kraje o v˘sledku 
pfiezkoumání hospodafiení na rok 2009

* nabídky k pfievodu bytov˘ch jednotek
vãetnû pfiíslu‰n˘ch podílÛ na spoleã-
n˘ch ãástech domÛ a zastavûn˘ch
pozemcích stávajícím nájemníkÛm
ve znûní pfiiloÏen˘ch listin

Zastupitelé berou na vûdomí:
* informace fieditele ‰koly o stavu a za-

ji‰tûní slouãení budov Základní ‰koly
Volary od 1. 9. 2010

Zastupitelé rozhodli:
* prodat bytovou jednotku ã. 280/1 

v domû ãp. 280 vãetnû pfiíslu‰n˘ch
podílÛ na spoleãn˘ch ãástech domu 
a zastavûn˘ch pozemcích zájemci, 
kter˘ jedin˘ svou nabídkou reagoval

na vyhlá‰en˘ zámûr
* prodat pozemek st. p. ã. 129/2 - zasta-

vûná plocha a nádvofií s ve‰ker˘m 
zákonn˘m pfiíslu‰enstvím zájemci, kte-
r˘ jedin˘ reagoval na vyhlá‰en˘ zámûr

* prodat bytovou jednotku ã. 266/22 
v budovû ãp. 266 vãetnû pfiíslu‰n˘ch
podílÛ na spoleãn˘ch ãástech domu 
a zastavûn˘ch pozemcích

* prodat v souladu se Zásadami privati-
zace bytového fondu mûsta nemovitosti 
- pozemek st. p. ã. 1395 zastavûná 
plocha a nádvofií a budovu ãp. 72, 
pozemek st. p. ã. - zastavûná plocha 
a nádvofií a budovu bez ãp. - se
zpÛsobem vyuÏití garáÏ a pozemek 
p. ã. 5100 - zahrada do podílového
spoluvlastnictví

* prodat nemovitost - objekt bez ãp. na
st. p. ã. 1906 a pozemek st. p. ã. 1906 
- zastavûná plocha a nádvofií do vlast-
nictví firmy VOK Trade s. r. o. za 
vzájemnû ujednanou kupní cenu

* prodat nemovitost - objekt bez ãp. na
st. p. ã. 1910 a pozemek st. p. ã. 1910
- zastavûná plocha a nádvofií do spoleã-
ného jmûní manÏelÛm KoÀafiíkov˘ch

* prodat jednotku - nebytov˘ prostor
ã. 33/4 v domû ãp. 33 vãetnû pfiíslu‰-
n˘ch podílÛ na spoleãn˘ch ãástech 
domu zájemci, kter˘ jedin˘ reagoval 
na vyhlá‰en˘ zámûr

* prodat v souladu se Zásadami poze-
mek st. p. ã. 153/2, p.ã. 5421, objekt 
bez ãp. na st. p. ã. 153/2 a pozemek
p. ã. 5368 do podílového spoluvlast-
nictví majitelÛm jednotek domu ãp. 33

* uzavfiít s firmou E.ON Distribuce a. s. 
Smlouvu o uzavfiení budoucí kupní
smlouvy na prodej ãásti pozemku p. ã.
3683/3 pro stavbu trafostanice

* prodat nemovitost - pozemek p. ã. 84/9
- trval˘ travní porost zájemci, kter˘
jedin˘ reagoval na vyhlá‰en˘ zámûr

* prodat nemovitost - ãást pozemku
66/1 a ãást pozemku 66/2 za vzájemnû
ujednanou kupní cenu zájemci, kter˘
jedin˘ reagoval na vyhlá‰en˘ zámûr

Zastupitelé nevyhovují:
* Ïádosti o prodej ãásti lesního pozemku

pod vojensk˘m bunkrem
* Ïádosti nájemníka o prodej domu

ãp. 491 a souvisejících pozemkÛ 
v rámci privatizace bytového fondu

Z jednání rady mûsta
konaného dne 19. 5. 2010
Rada mûsta rozhodla:
* uzavfiít nájemní smlouvu na dobu

urãitou od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2015 
s Jednotou s. d. ve Vimperku na ne-
bytové prostory ã. 1 v ã p. 378

* pronajmout na dobu neurãitou od
1. 6. 2010 nebytové prostory domu
ãp. 136 paní Jitce Jankulárové

Rada mûsta schvaluje:
* vyhlá‰ení zámûru ã. 15/05/Prod/2010

na prodej bytové jednotky ã. 266/6 
a pfiíslu‰n˘ch spoluvlastnick˘ch podílÛ
na spoleãn˘ch ãástech domu a po-
zemku

konaného dne 2. 6. 2010
Rada mûsta rozhodla:
* v souladu s podmínkami v˘bûrového

fiízení pfiidûlit vefiejnou zakázku na
opravy místních komunikací Zlatá
stezka a K. V. Raise II. etapa firmû
STRABAG a. s. âeské Budûjovice

* pronajmout nebytové prostory v objek-
tu kina ve Volarech o v˘mûfie 68 m2

* pronajmout ãást pozemku p. ã. 1170/1
o v˘mûfie 90 m2 na dobu neurãitou za
úãelem uÏívání jako zahrádka

* pronajmout ãást pozemku p. ã. 1041/ 333
o v˘mûfie 270 m2 na dobu neurãitou
za úãelem uÏívání pro uskladnûní dfieva

* pronajmout ãást pozemku p. ã. 1170/1
o v˘mûfie 100 m2 na dobu neurãitou
za úãelem uÏívání jako zahrádka

Rada mûsta schvaluje:
* vyhlá‰ení zámûru ã. 1 6/06/Prod/2010

na prodej budovy na st. p. ã. 1911 a po-
zemku na st. p. ã. 1911 - nemovitost 
v areálu b˘val˘ch kasáren

Rada mûsta bere na vûdomí:
* od 1. 9. 2010 se zvy‰ují ceny za 1 hod.

v plavecké ‰kole na 20,- Kã

konaného dne 16. 6. 2010
Rada mûsta rozhodla:
* v souladu s podmínkami v˘bûrového

fiízení uzavfiít smlouvu o dílo na
vypracování projektové dokumentace
k akci "Oprava hasiãské vûÏe ve
Volarech" s ing. Pavlem Koubou - 
Pk projekt Vlachovo Bfiezí

* smlouvu o dílo s firmou TECHNO-
EXPORT a. s. Praha na implementaci
a administraci projektu "Oprava
Chlumského rybníka"

Rada mûsta bere na vûdomí:
* oznámení fieditele Základní ‰koly

Volary o udûlení fieditelského volna
ve dnech 29. a 30. 6.

Rada mûsta schvaluje:
* vyhlá‰ení zámûru ã. 16/6/N/2010 na 

pronájem pozemkÛ p. ã. 4641/4 a p. ã.
4889/6 na Soumarském mostû

* vyhlá‰ení zámûru ã. 17/6/N/2010 na
pronájem pozemku p. ã. 3678/1 v k. ú.
Volary

* v˘zvu k podání nabídky na opravu 
chodníku na námûstí a kanalizace
mûsta Volary z rozpoãtu mûsta.
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O parlamentních volbách, které 
probûhly na samém konci kvûtna, a o pfie-
kvapiv˘ch v˘sledcích, hlavnû pro nejvût‰í
favority tûchto voleb, se jiÏ namluvilo 
a napsalo mnoho. V̆ sledek voleb a po-
mûry poãtu hlasÛ k jednotliv˘m kandi-
dujícím stranám pfiímo ve Volarech byly
podle volebního prÛmûru více doleva,
ale to je ve Volarech bûÏn˘ stav. Celko-
vû to stejnû vyznûlo jako touha lidí po
zmûnách ve vnitrostátní politice a hos-
podafiení státu. Toto se voliãÛm ãásteãnû
povedlo, voliã tím v‰ak urãitû nemyslel
záporné ‰krty v rÛzn˘ch pfiíspûvcích
státu na dÛstojn˘ Ïivot a v dÛchodech.
Voliã spí‰e zastává názor, Ïe je tfieba 
v tûchto vûcech, zejména ve financích
sociální sféry, udûlat spravedliv˘ pofiá-
dek. Vûfiím, Ïe ãerné my‰lenky jsou
pfiedãasné, protoÏe stav se neustále
vyvíjí a nakonec se v‰e v dobrém pove-
de. Povede, i pfies to, Ïe úãast voliãÛ ve
volbách nebyla zdaleka stoprocentní.
Voliã si neuvûdomuje, Ïe svojí neúãastí
ve volbách nevyfie‰í vÛbec nic.

BlíÏí se komunální volby a v tûch
pÛjde také o úãast voliãe. V komunál-
ních volbách mohou lidé ovlivnit Ïivot
pfiímo v místû, kde Ïijí. Budou-li se 
v místû, kde Ïijí, cítit spokojenû, snáze

zapomenou na problémy, kter˘m je
vystavuje politika státní. V komunálních
volbách je tedy kaÏd˘ voliã a jeho názor
velice dÛleÏit˘. Toto se ve Volarech 
projevilo jiÏ v minul˘ch komunálních
volbách. KaÏd˘, i ten nejvût‰í ‰karohlíd,
musí uznat, Ïe souãasné vedení mûsta
vyfie‰ilo bûhem svého pÛsobení pfieváÏ-
nou ãást vlekl˘ch sporÛ mûsta z dob 
dfiívûj‰ích a udûlalo pro vhled mûsta 
a jeho zviditelnûní více neÏ se udûlalo
pfied tím. Kulturní dûní je téÏ na skvûlé
úrovni. To znamená, Ïe volar‰tí si splni-
li souãasné celonárodní pfiání jiÏ nyní, 
v tomto stávajícím volebním období. Je
to proto, Ïe si volar‰tí zvolili. Zvolili to
ti, ktefií pochopili, Ïe volit je kaÏdého
obãanská povinnost a neúãastí nic nevy-
fie‰í. 

K úãasti na volbách je tfieba motivo-
vat mladé lidi, hlavnû ty voliãe, ktefií
letos volí poprvé a kter˘ch si v kvûtno-
v˘ch volbách parlamentní politické stra-
ny a jejich kandidáti tak nûjak moc
nev‰imli. Noví mladí voliãi by si urãitû
zaslouÏili pozornost v regionálním
mûfiítku. To proto, aby na své první
volby mohli v dobrém vzpomínat a tím
nám tak nûjak nezap‰kli.

Jifií Sosna

Spoleãenská rubrikaJe‰tû trochu k volbám 
V mûsíci ãervnu oslavili 

své narozeniny tito z na‰ich ãlenÛ:
paní Anna Dvofiáková,
paní Marie âejková,
paní ZdeÀka Ilievová,
paní Jarmila Pileãková,
paní Eva Lejsková,
paní Jifiina ·perková,
paní Marie Vlasová,
paní Zdena Zámeãníková a
pan Ludvík Krejsa.

V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti 

do dal‰ích let pfieje 
V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

Rodina Smolova a Beranova 
přeje panu 

Antonínu SMOLOVI
hodně štěstí a zdraví 

k 50.letému jubileu. 

Děkujeme moc za Tvojí obětavost.

název strany platné hlasy % název strany platné hlasy %

1. OBâANÉ.CZ 5 0,29 17. KDÚ - âSL 50 2,96
4. Vûci vefiejné 114 6,76 18. Volte Prav˘ Blok 5 0,29
5. Konzervativní strana 1 0,05 20. Strana zelen˘ch 35 2,07
6. KSâM 335 19,88 21. Suverenita - blok J. Bobo‰íkové 91 5,4
9. âSSD 477 28,30 23. âeská pirátská strana 26 1,54
13. Strana práv obãanÛ ZEMANOVCI 88 5,22 24. Dûlnická str. sociální spravedl. 23 1,36
14. STOP 3 0,17 25. Strana svobodn˘ch obãanÛ 9 0,53
15. TOP 09 161 9,55 26. ODS 262 15,54

Jak jsme volili ve Volarech

UPOZORNùNÍ
Ordinace praktické lékafiky MUDr. Michaely Neumanové oznamuje termín 

plánované letní dovolené: 26. 7. - 6. 8. 2010
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âlánek pana Vladimíra Jefiábka z VZ
ã. 5 „Jak to bylo ve Volarech v roce
1945“ si dovolím doplnit jen o nûkolik
údajÛ, které se t˘kají konce 2. svûtové
války ve Volarech.

V roce 2005 se mi dostal do rukou
„Magazín HPM - Historie a plastové
modeláfiství“, ve kterém je podrobnû
popsán postup americké armády z Ba-
vorska na ·umavu, vãetnû odstfielení
Soumarského mostu. âlánek má název
„Úseky lehkého opevnûní 191 a 195 
v boji“ - autor Tomá‰ Jakl - Vojensk˘
historick˘ ústav Brno. âást z tohoto
ãlánku cituji: „Poslední dubnov˘ den
dosáhl 10. pluk prostor Freyung - Phi-
lipsreuth. Americk˘ 11. pû‰í pluk 
1. kvûtna 1945 zaútoãil pfies Schlägel na
Aigen. V˘chodnû od Aigenu narazil 
2. kvûtna na nûmeckou bojovou skupi-
nu, podporovanou ãtyfimi tanky, která se
právû chystala k protiútoku. Ameriãané
jeden tank zniãili, zbytek NûmcÛ ustou-
pil do âeskoslovenska. První prapor pluku
obsadil Zvonkovou a navázal dotyk 
s 10. plukem. Desát˘ pû‰í pluk mezitím
postupoval na Trojmezí a 2. kvûtna mûl
jeho tfietí prapor své roty ve tfiech
zemích souãasnû - v Nûmecku, Rakous-
ku a âeskoslovensku. Následující den,
3. kvûtna, oba pluky v první linii 5. pû‰í
divize zaji‰Èovaly své pozice a provádû-
ly prÛzkum pfiedpolí. 4. kvûtna je‰tû
pfied setmûním 2. pluk obsadil slabû brá-
nûné âeské Îleby. V rámci pfiíprav na
útok, kter˘ mûl zaãít zrána pfií‰tího dne,

vyslal 2. pû‰í pluk hlídky aÏ na úroveÀ
Teplé Vltavy. Hlídka roty G objevila
nepo‰kozen˘ Soumarsk˘ most, ale
nepfiátelská palba jí znemoÏnila jeho
okamÏité obsazení. Je‰tû v noci ze 4. na
5. kvûtna poslal 2. pû‰í pluk k Soumar-
skému mostu tfietí ãetu roty G pod vede-
ním poruãíka N. J. Bona, s úkolem most
obsadit a zajistit pfiedmostí na severním
bfiehu Vltavy. V okamÏiku, kdy se ãeta
pfiiblíÏila k mostu, Nûmci most vyhodili
do vzduchu“. Tyto údaje by mûly upfies-
nit odstfielení Soumarského mostu.

O osvobození Volar v roce 1945 jsme
mûli moÏnost se doãíst v ãlánku pana
Mastného v Hraniãáfii ã. 18 - duben 1990
„Îivé svûdectví o roce pûtaãtyfiicátém -
jak bylo ve Volarech“, kde mimo jiné
uvádí následující: „V sobotu 5. kvûtna 
v poledních hodinách pfiedal tehdej‰í
nûmeck˘ starosta mûsta Anton Praxl za
doprovodu mûstského radního Heinricha
Lichtneckera a tlumoãnice paní Mirtle
Kössi, Angliãanky provdané za volarské-
ho obãana, ve Stögrovû Huti u Volar,
mûsto americké armádû a to na vlastní
odpovûdnost, aby pfiede‰el zbyteãn˘m
ztrátám“ - tolik citace. TotéÏ uvádí i pan
Rosa v ãlánku „Konec druhé svûtové
války ve Volarech“ - Volarsk˘ zpravodaj
ãíslo 3/1990.

Jen krátká poznámka k „ubytování“
Ïen z pochodu smrti. Dne 9. 5. 1945
vyslechl podplukovník Robert F. Bates
kapitána Arona S. Cahana (lékafisk˘
dÛstojník roty D, 5. lékafiského praporu

5. pû‰í divize), kter˘ byl pfiedvolán jako
svûdek a vypovídal následující (kráce-
no): „Dne 7. kvûtna 1945, asi ve 13 hod.,
jsem byl informován podplukovníkem
Howardem Bassem, velícím dÛstojníkem
5. lékafiského praporu, abych vyãlenil
‰est muÏÛ. Asi ve 13,30 hod. jsem mûl
své muÏe pfiipravené a vyrazili jsme na
ãeskoslovenské území do mûsta Lenora.
V Lenofie jsme kontaktovali kapitána
Wilhitea a jeli jsme do Volar, kde mi
fiekli, Ïe do místní ‰koly, pfiemûnûné na
lazaret, jsou pfiemisÈovány vyhublé,
fyzicky se‰lé a zcela vysílené Ïeny, nale-
zené v nedaleké stodole. U stodoly byl
kapitán Watson. Sdûlil mi, Ïe je zde sku-
pina 118 Ïidovsk˘ch Ïen a zároveÀ fiekl,
Ïe je to nejhrÛznûj‰í pohled, jak˘ kdy 
v Ïivotû vidûl. PoÏádal mû, abych vstoupil
do stodoly a na v‰e se sám podíval. Byla
to pfiízemní dfievûná bouda. Uvnitfi 
vládlo pfiítmí a naprostá ‰pína“. Dfievûnou
boudu nebo kÛlnu - nikoliv halu - ve
sv˘ch svûdeck˘ch v˘povûdích v roce
1945 uvádûli také Vilém Pinsker a Oskar
Knäbel. 

KéÏ by mûl tehdy pan Praxl pravdu,
kdyÏ AmeriãanÛm prohlásil, Ïe Volary
jsou bez vojska. Kdyby tomu tak bylo,
nemusel Ameriãan Charles Havlat zem-
fiít. Dle svûdeck˘ch v˘povûdí byl opak
pravdou.

Tolik jen na doplnûní ãlánku pana
Jefiábka o nûkteré ãásti svûdeck˘ch
v˘povûdí.

J. Krejsová 

Volary - kvûten 1945

Uctili památku sv. Floriána
Pfied hasiãskou zbrojnicí se se‰li místní

dobrovolní hasiãi, kter˘m starosta SDH
Volary Jaroslav Vlas zavelel, a ‰li uctít do
kaple sv. Floriána svého patrona a vzpo-
menout bratfií a sester, ktefií uÏ neÏijí. 

V kapli na volarském hfibitovû se
uskuteãnila zádu‰ní m‰e, kterou celebro-
val páter Jindfiich. Ten ve své modlitbû
neopomenul vyzdvihnout v˘znam tohoto
svûtce a pfiipomnûl jeho ãiny a v˘znam
pro muÏe, ktefií se nebojí ohnû. Vyzdvihl
také práci s mlad˘mi hasiãi, kter˘ch
byly v kapli na dvû desítky, a podûkoval
za jejich v˘chovu. Na závûr páter Jind-
fiich pfieãetl jména v‰ech volarsk˘ch

dobrovoln˘ch hasiãÛ, ktefií sledují práci
sv˘ch kolegÛ z hasiãského nebe a v kapli
mají svou knihu zemfiel˘ch na vûãnou
vzpomínku. 

Po modlitbû podûkoval volarsk˘m
hasiãÛm radní Roman Kozák. Vyzdvihl
patrona sv. Floriána a jeho osobnost.
ZdÛraznil, Ïe nechtûl bojovat proti ohni
jako takovému, ale ‰lo mu o to hasit spory
mezi lidmi. Chtûl krotit vá‰nû a bojoval
se zvÛlí vrchnosti, za coÏ u ní nebyl
oblíben. Poté vyzdvihl práci volarsk˘ch
dobrovoln˘ch hasiãÛ. Jde o velmi dÛle-
Ïit˘ spolek, na kter˘ se dá vÏdy spoleh-
nout. „Jste to vy, hasiãi, ktefií pfiijíÏdíte 

k dopravním nehodám, pomáháte lidem
v tísni a ve mûstû je va‰e práce kaÏd˘
den vidût. Za to patfií SDH ve Volarech
obdiv a dík,“ fiekl. RovnûÏ podûkoval za
v˘chovu hasiãského potûru a popfiál
mlad˘m hasiãÛm hodnû úspûchÛ. 

V hasiãské zbrojnici se potom usku-
teãnila zábava, pekly se tradiãní speciální
klobásy po hasiãsku s tajn˘m receptem,
pûnivého moku mûli hasiãi rovnûÏ 
v zásobû a aÏ z Vacova pfiijela hudební 
formace RENESANCE. I kdyÏ poãasí
Floriánovi zrovna nepfiálo, byl to den 
i veãer jako kaÏdoroãnû vydafien˘.

Ladislav Beran
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Novinkou ve vzdûlávání obãanÛ,
kterou pfiipravilo obãanské sdruÏení
KreBul z Volar byl kurz s názvem 
"Trénování pamûti v kaÏdém vûku".
Kurz se skládal z 12 lekcí, ve kter˘ch se
úãastníci seznámili s efektivními techni-
kami, které vedou ke zlep‰ení pamûti.
¤adu z technik si osvojilo téÏ 21 úãast-
níkÛ kurzu, kter˘ probíhal v pfiedná‰ko-
vém sále penzionu Horus ve Volarech.

„Trénink pamûti bofií vûkové rozdíly.
KdyÏ lidé zjistí, jak neuvûfiitelnû moc si
toho pomocí speciálních technik dokáÏí
zapamatovat, zaÏijí tzv. pozitivní ‰ok.
Zejména pro star‰í lidi to mÛÏe zname-
nat zv˘‰ení sebevûdomí. ZároveÀ mÛÏe
b˘t uÏiteãnou prevencí proti pfiirozené-
mu zhor‰ování pamûti, které pfiichází 
s vûkem, a proti demenci, tedy Alzhei-
merovû chorobû,“ fiíká Dana Steinová,
pfiedsedkynû âeské spoleãnosti pro tré-
nování pamûti a mozkov˘ jogging.

Technik na trénování pamûti je
hodnû. Pfiíkladem je akrostikum, vûta, 
v níÏ kaÏdé slovo zaãíná stejn˘m písme-
nem jako informace, kterou si chceme
zapamatovat. Díky této technice jsou
úãastníci schopni se nauãit napfi. 99 ães-
k˘ch panovníkÛ, 44 americk˘ch prezi-
dentÛ apod. Pomocí jiné techniky jsou
úãastníci schopni zapamatovat si Ludol-
fovo ãíslo (3,14) a dal‰ích sto ãíslic,
které následují za desetinnou ãárkou.

Bûhem realizace tréninku pamûti je

dÛleÏité vytvofiit ve skupinû pfiátelskou,
hravou a uvolnûnou atmosféru. Úãastní-
ci pak pfiestanou mít strach, Ïe se pfied
ostatními znemoÏní, protoÏe nedosáhli
poÏadovaného v˘sledku, kter˘ se v‰ak
stává aÏ druhofiad˘m. NejdÛleÏitûj‰í je
trénink mozku a zlep‰ování na‰ich
schopností.

Za organizaãní t˘m bych chtûl podû-
kovat v‰em 21 vytrval˘m úãastníkÛm
tréninku pamûti, ktefií dokázali, Ïe
pamûÈ se dá cviãit opravdu v kaÏdém
vûku. Velmi pfiíjemná atmosféra, která
vládla pfii jednotliv˘ch lekcích jen
umocnila pocit dobfie odvedené práce.

Bc. Zdenûk Krejsa, DiS., lektor kurzu

A takto se za kurzem ohlédli úãastní-
ci trénování pamûti: Prospûli jsme ???

Dvanáctkrát jsme se se‰li, dvanáct-
krát jsme pracovali - co jsme zame‰kali,
zase jsme dohonili. Na poslední, závû-
reãné lekci jsme pfievzali z rukou na‰eho
‰ikovného lektora (certifikovaného tre-
néra pamûti) Bc. ZdeÀka Krejsy certifikát
o dobré pamûti, o smyslu pro legraci 
a dokázali jsme si, Ïe jsme dobrá
parta… Îe se chceme dál setkávat,
vídat, vzdûlávat… i tanãit a zpívat. 

Po tfiinácté vyrazíme na spoleãn˘
pochod, abychom si kromû pamûti pro-
trénovali i fyziãku.

Úãastníci kurzu trénování pamûti

Mûfiení radarem v ulici Prachatická 

„Trénování pamûti“ 
- nová nabídka ve vzdûlávání

Duben:
Poãet mûfien˘ch vozidel 9 826
PrÛmûr vozidel za 1 hodinu 100  
PrÛmûrná rychlost 47,5  km/h
Max. rychlost 105  km/h 
Redukce rychlosti  (sníÏení u radaru) o      8,7  km/h
Poãet vozidel jedoucích 100 a rychleji     1 vozidlo
85 % vozidel jelo maximálnû do          57 km/h
Nejvût‰í pohyb vozidel byl v pátek.

Kvûten:
Poãet mûfien˘ch vozidel                       13 911
PrÛmûr za 1 hodinu 99
PrÛmûrná rychlost 48,1 km/hod.
Max. rychlost 112 km/hod.
Redukce rychlosti u radaru o 9,4 km/h.
Poãet vozidel jedoucích 100 a rychleji 5 vozidel
Nejvût‰í pohyb v vozidel byl v pondûlí a pátek.

Pavel Kohout, fieditel TS
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·kolní rok konãí, nashledanou v záfií

3. místo v taneãní soutûÏi

Na náv‰tûvû ve Strakovû akademii

VáÏení spoluobãané, milí rodiãe,
‰kolní rok 2009/2010 je u konce, 

a proto bych chtûl podûkovat v‰em, ktefií
se podíleli jak˘mkoliv zpÛsobem na
chodu základní ‰koly a nelehkém úkolu
vzdûlávání a v˘chovy na‰ich dûtí.

V první fiadû chci podûkovat pedago-
gÛm a ostatnímu personálu ‰koly. Dále
patfií velk˘ dík vedení mûsta Volary, radû
a zastupitelstvu za podporu a dobrou
spolupráci. RodiãÛm za spoleãné úsilí
ve v˘chovû na‰ich dûtí, SRPD· a Radû
‰koly za pomoc pfii organizaci ‰kolního

roku. Policii ve Volarech za pomoc pfii
fie‰ení krizov˘ch situací a prevenci,
volarsk˘m hasiãÛm a záchranné sluÏbû
za vstfiícnost pfii zaji‰Èování akcí a fie‰ení
technick˘ch problémÛ. Domu dûtí,
ZU·, Technick˘m sluÏbám a Správû
sportovních zafiízení za pfiíkladnou 
spolupráci. 

Velk˘ dík patfií sponzorÛm a v‰em,
ktefií se podíleli na materiálním zabezpe-
ãení ‰kolního roku. 

ÎákÛm na‰í ‰koly bych chtûl popfiát
hezké prázdniny a odpoãinutí. ÎákÛm

devát˘ch roãníkÛ pfieji, aby se jim 
podafiil nov˘ Ïivotní start a s ostatními
Ïáky se tû‰ím nashledanou v záfií. 

Od pfií‰tího ‰kolního roku zaãneme
novou etapu v na‰í základní ‰kole,
v‰ichni se v záfií sejdeme v budovû 
U NádraÏí. Pfieji v‰em ÏákÛm, rodiãÛm a
uãitelÛm, aby se tento dÛleÏit˘ krok
vydafiil a abychom mohli spokojenû 
a bez vût‰ích problémÛ Ïít spoleãnû 
v jedné budovû.

Mgr. Petr Horálek,
fieditel základní ‰koly

V sobotu 22. kvûtna se se‰ly ve Vimperku romské taneãní soubory. 
V taneãní soutûÏi s názevem Meh feder theliben získali tfietí místo taneãníci
z Volar. 

Podûkování a gratulaci si zaslouÏí nejen v‰ichni rom‰tí taneãníci, ale 
i jejich vedoucí Josef Bihary, ktefií se pravidelnû scházejí kaÏdou nedûli 
a v tûlocviãnû základní ‰koly nacviãují romské tance.

Dal‰í soutûÏní klání na‰e malé romské taneãníky ãeká v Tábofie, 
a proto bychom jim chtûli popfiát hodnû úspûchÛ.

Mgr. Dana Míková

V úter˘ 2. ãervna se Ïáci devát˘ch
tfiíd vydali jiÏ potfietí bûhem mûsíce 

do Prahy. Díky tatínkÛm, pracujícím 
u ochrany Úfiadu vlády, nám byla umoÏ-

nûna historicky první exkurze ÏákÛ 
Z· do tohoto zafiízení. Nejprve jsme
pro‰li detekãním rámem a byly nám
zkontrolovány batohy a ta‰ky. 

V sálu pro tiskové konference jsme
se seznámili s historií Strakovy Akade-
mie a vyzkou‰eli jsme si pozici za 
fieãnick˘m pultíkem, kde ãelí v‰eteãn˘m
otázkám novináfiÛ sám pfiedseda vlády
âR. Dal‰í ãást programu se odehrávala 
v zasedací místnosti vlády. V‰ichni se
usadili do kfiesel, v nichÏ sedávají pfii
jednání ministfii na‰í vlády. Nûktefií to
zkusili i v kfiesle premiéra. Kdo se tím
mÛÏe pochlubit? 

Vyvrcholením náv‰tûvy bylo foto-
grafování v místech, kde jsou pfiedsedou
vlády vítány dÛleÏité státní náv‰tûvy. Závûr
na‰í náv‰tûvy v objektech Úfiadu vlády
patfiil expozici symbolÛ ãeské státnosti 
v Hrzánském paláci.       

Lumír Vozábal



I volarské dûti se zapojily do oslav 
milénia Zlaté stezky

Milénium Zlaté stezky na Základní ‰kole
ve Volarech

V lednu tohoto roku nabídl odbor
kultury, ‰kolství a cestovního ruchu
Mûstského úfiadu Prachatice na‰í ‰kole
úãast na divadelní pfiehlídce ‰kolních
pfiedstavení v rámci doprovodného pro-
gramu ke Dni dûtí. Pfiehlídka se mûla
nést v duchu oslav milénia Zlaté stezky.

Se sv˘m prvním oddûlením ‰kolní
druÏiny, které nav‰tûvují Ïáci 1. roãníkÛ
a jedna Ïákynû 4. roãníku, jsem se 
rozhodla této nabídky vyuÏít. Vhodn˘
námût jsem nalezla v kníÏce pana Roma-
na Kozáka „Srdce Vltavy“, konkrétnû 
v pfiíbûhu „O nebezpeãí na Zlaté stezce“.
Pfiíbûh, kter˘ se odehrává ve Volarech 
a okolí, jsme si s dûtmi ve ‰kolní druÏi-
nû nejprve ãetli a vyprávûli si o dobû, ve
které se odehrává. Potom jsem zpraco-
vala scénáfi a rozdûlila dûtem role. Pro
dokreslení pfiíbûhu bylo také potfieba vy-
robit kulisy a pfiipravit vhodné kost˘my.
Pak zaãalo samotné nacviãování. Nebylo
to vÏdy úplnû jednoduché. Dûti to bavilo
nûkdy více jindy ménû, ale spoleãn˘m
úsilím jsme hru dobfie zvládli. 

Dne 26. 5. 2010 jsme se zúãastnili

divadelní pfiehlídky, která se konala 
v Národním domû v Prachaticích. Zde
jsme pfiíbûh „O nebezpeãí na Zlaté stez-
ce“ poprvé zahráli pfied diváky. Dûtem
se jejich první pfiedstavení moc povedlo
a soudû podle potlesku a odezvy zúãast-
nûn˘ch si myslím, Ïe i diváci mûli z na‰í
hry hezk˘ záÏitek. Vzhledem k tomu, Ïe
nastudování a pfiíprava byla dost nároãná,

vûfiím, Ïe budeme mít moÏnost na‰im
pfiedstavením potû‰it je‰tû dal‰í diváky.

Závûrem bych chtûla podûkovat paní
uãitelce Katefiinû Jandejskové, panu 
Jifiímu Kadlecovi ml. a své rodinû za
vydatnou pomoc pfii v˘robû kulis, které
dodávají na‰í hfie vizuální ráz dané doby.

Petra Andraschková,
vychovatelka ·D pfii Z· Volary
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Nejen diváci v Prachaticích mûli
hezk˘ záÏitek z divadelního pfiedstavení
na‰ich prvÀáãkÛ pod názvem O nebez-
peãí na Zlaté stezce. Také Ïáci a uãitelé
na‰í Z· si ve ãtvrtek 17. 6. pfiipomínali
milénium Zlaté stezky, kde toto pfiedsta-
vení sklidilo zaslouÏen˘ postlesk. 

V dopoledním programu se postupnû
preznetovaly v‰echny tfiídy. Îáci mûli
moÏnost poznat zboÏí, které se nejen od
nás vyváÏelo, ale také do âech dováÏelo.
Zhlédli dobové kost˘my a dozvûdeli se
nûkterá historická fakta z cest soumarÛ. 

BohuÏel, kvÛli nepfiíznivému poãasí
jsme jednotlivá pfiedstavení nemohli pre-
zentovat na námûstí pfied na‰imi spolu-
obãany. Nezb˘valo nám tedy nic jiného
neÏ celou akci uskuteãnit v prostorách
druhého stupnû základní ‰koly. 

Mgr. Dana Míková



Setkání na Mechovém potoce

Den Afriky

Ve ãtvrtek 17. 6. se se‰lo 19 ÏákÛ 
8. tfiíd uãících se nûmecky na na‰í Z· 
a 17 ÏákÛ z druÏební ‰koly z Röhrnba-
chu na Mechovém potoce. 

Do âesk˘ch ÎlebÛ jsme jeli autobu-
sem a odtud jsme ‰li asi 4 km pû‰ky na
státní hranici, kde jsme se potkali s ka-
marády a uãiteli z na‰í partnerské ‰koly. 

Zde je nûkolik na‰ich záÏitkÛ: Pûkné
bylo úvodní seznamování, kdy jsme si
podávali ruce a pfiedávali dárky. Náram-

ky pfiátelství, které jsme vyrábûli pfii Vv,
se líbily, nûktefií si je hned dali na ruku.
Mile mû pfiekvapilo, Ïe nûmeãtí uãitelé
umûli docela dobfie ãesky. Hry na vzá-
jemné poznávání byly super, zaujala nás
jména jako Nadine, Tamara, Konstantin.
My jsme se museli pfiedstavovat nûmec-
ky a Nûmci zase ãesky, obãas to bylo
trochu legraãní, ale v‰ichni se snaÏili.
Nám klukÛm se líbily Nûmky a naopak,
holky po‰ilhávaly po nûmeck˘ch chlap-

cích, takÏe foÈáky jen cvakaly. Ze soutûÏe,
kdo sní nejrychleji párek uvázan˘ na
‰ÀÛrce, máme bájeãné fotky, spoleãn˘
piknik se nám líbil, jídlo, které objednala
p. uã. ¤ezanková a které pfiivezli Nûmci,
bylo moc dobré, rozvinula se vzájemná
konverzace, pfii které jsme se dost
nasmáli a pobavili, vymûnili si vzájem-
né kontakty.  

Na závûr k nám promluvil p. sta-
rosta z Röhrnbachu, kter˘ vzpomnûl na
minulost, na putování soumarÛ po Zlaté
stezce a na Ïeleznou oponu, která v mi-
nulosti bránila vzájemnému svobodnému
setkávání. Pan fieditel na‰í ‰koly podû-
koval nûmeck˘m i ãesk˘m uãitelÛm za
zprostfiedkování tohoto setkání a pfiipra-
ven˘ program. Kluci i holky byli fajn,
jen poãasí nám vÛbec nepfiálo, bylo dost
nevlídné, ale celá akce se vydafiila.

UÏ se tû‰íme na dal‰í spoleãné 
setkání, které probûhne v fiíjnu.

Sepsala redakãní rada 
‰kolního ãasopisu Volaráãek

JiÏ ãtyfii roky bûÏí v na‰í ‰kole 
adopce na dálku - Adopce Afrika. Na 
19. kvûtna jsme pfiipravili projektov˘
den se zamûfiením na Afriku. Îáci si se
sv˘mi uãiteli vybrali téma, které si zpra-
covali a pak pfiedvedli ostatním dûtem,
uãitelÛm na‰í ‰koly a také nûkolika

zúãastnûn˘m rodiãÛm. Pfied zraky v‰ech
zúãastnûn˘ch se do nitra Afriky vydal
cestovatel dr. Emil Holub, projeli jsme
trasu Rallye Dakar, ochutnali jsme 
africk˘ pokrm, poznali tradiãní obleãení
z rÛzn˘ch oblastí Afriky. Bubny, rytmy,
pohádky, obrázky zvífiat a mnoho dal‰ího.

Akce byla pÛvodnû plánována na pro-
stranství pfied hotelem Bobík, ale krajnû
nepfiíznivé poãasí nás zahnalo pod stfie-
chu. Byla to vlastnû první zkou‰ka, jak
podobné akce budeme organizovat po
spojení obou stupÀÛ na‰í ‰koly. 

Lumír Vozábal

Fotografick˘ semináfi
V pondûlí 14. 6. 2010 se uskuteãnil

fotografick˘ semináfi v Jindfiichovû
Hradci, kterého se zúãastnili Ïáci prv-
ního a druhého stupnû Základní ‰koly
Volary. Semináfi zaãal pfiedná‰kou 
Standy Maxy o fotografování a ukázkou
vyvolávání fotografie z analogového
fotoaparátu. Poté si Ïáci mohli vyzkou‰et
fotografování s digitálními fotoaparáty 
v prostfiedí zámku JindfiichÛv Hradec a na
závûr si vyslechli kritiku sv˘ch fotografií,
které nafotili v terénu. Na cestu dostali
DVD s pracemi a pak uÏ je jen ãekal
odjezd zpût do Volar.

Vít Zavázal
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Základní umûlecká ‰kola ve Volarech
ukonãila v ãervnu ‰kolní rok 2009/2010
závûreãn˘m  koncertem. Místní kinosál
byl z velké ãásti zaplnûn a Petra Kacz-
ková v‰echny pfiivítala, seznámila s pro-
gramem a také pfiítomné diváky upozor-
nila, Ïe pfiijde i pfiekvapení. Koncert se
nesl v duchu hudebních ÏánrÛ od rene-
sance po souãasnost a nechybûla ani díla
hudebních velikánÛ. Sálem znûla Malá
noãní hudba, Neapolská píseÀ, Selanka
a nechybûla ani Vltava z Mé vlasti. 

Mladí hudebníci v‰em pfiítomn˘m
posluchaãÛm pfiedvedli, jak hodnû toho
umí, hráli velmi krásnû a nejedna melo-
die chytla za srdíãko. Mezi hudebními
ãísly se nesl zpûv volarsk˘ch zpûvaãek 
a zpûváka, ktefií nechali zavzpomínat na
mladé ãasy své rodiãe, babiãky a dûdeã-
ky a samozfiejmû v‰echny v sále. KdyÏ
pak sálem zaznûla Chiquititu od skupiny
ABBA, pfii‰el strhující potlesk. Tato

píseÀ ukonãila první ãást koncertu a po
ní pfii‰lo pfiekvapení. 

Tradicí volarsk˘ch koncertÛ je Ïe, je
pfiítomen host. V páteãním podveãeru to
byli hosté z hlavního mûsta a bylo to
Saxofonové kvarteto ZU· - JiÏní mûsto
Praha pod vedením Katefiiny Pavlíkové,
která s nimi toto vystoupení pfiipravila.
Jan Hlaváã, Michal Navrátil, Michael
Jermáfi a Zuzana Trugottová zahráli
skladby G. B. Martiniho, N. H. Browna
a B. Contiho. Kvarteto hrálo skvûle 
a v sále zaznûl dlouhotrvající aplaus.  

Finále koncertu patfiilo novému
hudebnímu tûlesu, kter˘m je Big Band
ZU· Volary pod dirigentskou taktovkou
Katefiiny Pavlíkové. V Big Bandu jako
hosté vystoupili Michal Mare‰, uãitel
ZU· Prachatice, a Marián Jungvirt ze
ZU· Husinec. Pfiedstavila se také nová
posila uãitelského sboru ZU· Volary
Adam Janãík, kter˘ vyuãuje hru na kytaru.

Vystoupení Big Bandu bylo strhující,
skladby byly krásné, v tempu a jednotlivá
sóla byla zahrána s chutí a opravdovou
profesionalitou. 

Koncert skonãil a Petra Kaczková
podûkovala Vítu Pavlíkovi fiediteli ZU·
za v‰e, co pro ‰kolu dûlá, a v‰ichni 
uãitelé volarské ZU· dostali od sv˘ch
ÏákÛ kytiãku jako velké podûkování. 

Îáci volarské hudební ‰koly ukázali,
Ïe se v uplynulém ‰kolním roce nauãili
hodnû. ·kola konãí a pfiijdou prázdniny.
V‰em dûtem pfiejeme krásné proÏití
prázdnin, hodnû sluníãka a moc a moc
záÏitkÛ. Uãitelskému sboru ZU· Volary
dík za to, Ïe stále pfiib˘vá mlad˘ch
hudebníkÛ a zpûvákÛ, za jejich trpûli-
vost, lásku a velkou snahu. I jim pfiejeme
krásné prázdniny, aby naãerpali nové
síly a v novém ‰kolním roce hodnû
‰ikovn˘ch ÏákÛ.

Ladislav Beran

Slavnostní koncert

LoÀsk˘ roãník Volarského sekáãe mûl
poãasí tak na dvû mínus, a leto‰ní v˘kyvy
nedávají jistotu, Ïe bude lépe, pfiesto jsme
se pustili do pfiíprav jiÏ druhého roãníku
této soutûÏe v kosení kosou. Letos termín
vychází na 10. ãervence a zahájení bude
v 9 hodin ráno. Místo zÛstává stejné -
MaxÛ louka za plaveck˘m bazénem.
Drobná zmûna bude pouze v tom, Ïe
letos se na rozdíl od loÀska budou kosit
otavy, takÏe lze oãekávat je‰tû lep‰í ãasy
a dramatiãtûj‰í soutûÏ. Kromû vlastní sou-
tûÏe bude odpoledne moÏné se zúãastnit
v ‰umavském klání (úprk s pytlem obilí,
fiezání ‰palku, pfievoz kamene a házení
kamenem na cíl), k poslechu bude hrát
hudba, machfii sekáãi budou naklepávat
kosy. Nebude chybût ani exhibice vítûze
muÏské kategorie proti kfiovinátorovi. 

Opût se bude soutûÏit ve dvou 
kategoriích - muÏi a Ïeny. Na pány ãeká
ãtverec 10x10 m, na dámy pak 5x5.
Podle pfiedbûÏn˘ch informací by mohli
pfiijet i sekáãi ze Slovenska, oãekáváme
také náv‰tûvu z nûmeckého Perlesreutu.
Urãitû by bylo Ïádoucí, aby se na‰lo i více
reprezentantÛ z Volar. Jak bylo vidût loni,
máme tu dobré borce i borkynû.

TakÏe jménem pofiadatelÛ, obãanské-
ho sdruÏení U nás a Ekocentrum Volary,
Vás v‰echny srdeãnû zveme a doufáme,
Ïe spolu strávíme pfiíjemnou sobotu.

Zájemci o soutûÏ se mohou hlásit na 
tel.: 606 289 007 nebo na e-mail:
ing.martin.janda@volny.cz

Martin Janda

Volarsk˘ sekáã - druh˘ roãník

Pfiehled poãasí za mûsíc kvûten 2010
Minimální teplota: - 0,1°C dne 19. 5. v 5:35
Pfiízemní minimální teplota: - 1,3°C dne 19. 5. v 5:05
Maximální teplota: + 22,0°C dne 25. 5. v 16:50
PrÛmûrná mûsíãní teplota: + 9,9°C

Úhrn sráÏek: 104,6 mm
Maximální náraz vûtru: 13,5 m/s dne 19. 5. v 11:08

(tj. 48,6 km/hod.)
Sluneãní svit: 126,1 hodiny

Ivo Rolãík



3. 7. sobota 20.00 hod.
DOKTOR OD JEZERA HROCHÒ

âeská komedie ZdeÀka Tro‰ky.
Vstupné 60,- Kã, 102 min.  
Tro‰ka nepraktické ‰vandy podle spiso-
vatele M. ·vandrlíka.

***
10. 7. sobota 17.00 a 20.00 hod.

KOUZELNÁ CHÒVA A VELK¯
T¤ESK

Rodinn˘ film V. Británie (dabing).
Vstupné 40,- Kã, 108 min.  
Dal‰í pfiíbûh chÛvy Nanny McPhee aneb
"Kouzla vám dají kfiídla".

***
17. 7. sobota         20.00 hod.

EXMANÎELKA ZA ODMùNU
Akãní komedie USA (titulky).
Vstupné 50,- Kã, 110 min.
Dostat bejvalku za mfiíÏe… K‰eft snÛ!

24. 7. sobota 20.00 hod.
MAMAS A PAPAS

âeské drama - intimní velkofilm Alice
Nellis.
Vstupné 50,- Kã, 110 min., od 12 let!
âtyfii pfiíbûhy tvofií mozaiku osudÛ man-
Ïelsk˘ch ãi partnersk˘ch dvojic fie‰ících
otázku rodiãovství. 

***
31. 7. sobota 20.00 hod.

ROBIN HOOD 
Historick˘ film USA (titulky).
Vstupné 60,- Kã, 148 min., od 12 let!
Stfiedovûká verze pfiíbûhu R. Hooda - ta
je tak temná a vá‰nivá jako byl cel˘
rann˘ stfiedovûk.

***
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KINO VOLARY   
Námûstí 27, Volary, tel.: 388 333 285

âervenec 2010

Vzpomínka

Prodej vstupenek je hodinu 
pfied promítáním!

Zmûna programu vyhrazena!

Ve vstupném je zahrnut poplatek ministerstvu kultury a OSA.

„Těžko je zapomenout, 

když slzy v očích stojí...“

Dne 3. ãervence 2010 
vzpomeneme 1. v˘roãí úmrtí 

paní 

Marie Mondekové.

S láskou vzpomínají manÏel a dûti 
s rodinami

„Už jenom kytičky můžeme 

na hrob Ti dát,

rozsvítit svíčky, 

postát tiše a vzpomínat.“

Dne 19. ãervence 
tomu budou dva roky, kdy nás opustil

syn, bratr a str˘c

Lubomír Beran.

Tichou vzpomínkou 
a s láskou vzpomínají rodiãe, 

bratr a sestra s rodinami.

Dne 24. ãervna 
uplynulo 8 let od smrti pana 

Petra Kahovce. 

Vzpomínku vûnují manÏelka 
s rodinou.  

„Odešel jsi, jak si osud přál,

v našich srdcích a vzpomínkách 

zůstáváš dál.“

Dne 5. ãervna uplynuly dva roky 
od smrti pana 

Stanislava Ondřeje.

S láskou vzpomíná rodina Ondfiejova.

Novinky v knihovnû
Na ve‰keré koupené novinky se mÛÏete podívat na na‰ich webov˘ch stránkách
po odkliknutí na odkaz  KATALOG , SEZNAMY A NOVINKY, kde si mÛÏete

nastavit i ãasové období vyhledávání.

Tereza Brdeãková: Alhambra
Románová kronika o praÏské umûlecké

rodinû pokr˘vající celé jedno století nás
zavádí hlavnû do ãasÛ slávy ãeského
loutkového filmu. Gabriel Koãka, malífi
a sbûratel, uniká z dusivé atmosféry
války, stalinismu a normalizace do svûta
filmÛ a smy‰len˘ch map.

Roberto Saviano: Krása a peklo
Italsk˘ novináfi a autor dnes jiÏ 

svûtoznámého svûdectví o praktikách
neapolské mafie Gomora rozvíjí a aktu-
alizuje v textech své nové knihy témata
spojená s pÛsobením camorry v mnoha
oblastech italského i mezinárodního
prÛmyslu, obchodu a vefiejného Ïivota 
a ‰ífieji se vûnuje i vlastní Ïivotní situaci,
kterou vydání Gomory zásadním zpÛso-
bem zmûnilo, kdyÏ autorovi pfiineslo
bezprostfiední ohroÏení Ïivota ze strany
camorristick˘ch kruhÛ. 

Clara Kramer: Clafiina válka
Skuteãn˘ pfiíbûh dívky, která zázraãnû

pfieÏila holocaust. V bunkru si Clara psala
deník, v nûmÏ zaznamenávala podrob-
nosti kaÏdodenního Ïivota. Nyní ho
uchovává Muzeum holocaustu ve Was-
hingtonu. Zcela unikátní svûdectví,
které bere za srdce, je pfiíbûhem pln˘m
hrÛzy a utrpení, ale také lidskosti i jedi-
neãnou v˘povûdí o nadûji.

Cressida Cowell: Jak vycviãit draka
Seznam se s vikinsk˘m hrdinou ·ky-

Èákem Stra‰n˘m Treskou III. Znám˘
náãelník kmene Chlupat˘ch chuligánÛ,
obávan˘ bojovník a amatérsk˘ pfiírodo-
vûdec, vzpomíná na cestu na vikinsk˘ trÛn.
Prvním krokem na této cestû je úkol chytit
a vycviãit draka. ·kyÈák se ale vrací s tím
nejmen‰ím a je‰tû k tomu bezzub˘m
dráãkem.  Kniha se stala pfiedlohou pro
stejnojmenn˘ film studia DreamWorks.
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Tatran Volary oddíl ÏákÛ má za
sebou pûkné jaro. V posledním utkání
jarní ãásti si volar‰tí kluci poradili 
s lídrem soutûÏe ze Strunkovic, Tatran
Volary - Blaník Strunkovice 7:1 (3:1). 

Domácí Ïáci ‰li do posledního zápa-
su se snahou ukázat dvacítce divákÛ, Ïe
umí fotbal hrát, a to se jim povedlo.
Bylo to od úvodních minut pohledné
utkání a jiÏ v prvním poloãase kluci uká-
zali, Ïe umí z fotbalové abecedy dost.
Zejména dvojice útoãníkÛ Dan Kuãera 
a Nguyen Bang byla pfii chuti. Domácí
kluci jarní ãást zakonãili parádní
v˘hrou, kdyÏ góly stfiíleli Dan Kuãera 3,
Bang 2, Podrack˘ a RokÛsek.

V jarní ãásti se volarsk˘m ÏákÛm
dafiilo, hernû i v˘konnostnû se zlep‰ili,

ale v leto‰ním roce pfiijde generaãní pro-
blém. Tatran Volary oddíl ÏákÛ stojí 
pfied branou, do které snad ani nevstoupí.
Z oddílu odejde sedm hráãÛ do katego-
rie dorostu. V souãasné dobû není oddíl
pfiípravek a není tak logicky moÏn˘ 
pfiechod do vy‰‰í kategorie. Chybí tady
jedna generace hráãÛ. Celá situace je
tûÏká i v tom, Ïe mladá generace sportu
moc neholduje. Odliv je i z jin˘ch spor-
tÛ, které se dnes hrají. Dal‰ím problé-
mem je, Ïe kdyby vznikl oddíl pfiípra-
vek, je otazník nad trenérem. Je velmi
tûÏké a sloÏité trénovat nejmen‰í fotba-
listy, to je o trpûlivosti a kaÏdodenním
tréninku a hlavnû Tatran není oddílem,
kter˘ si mÛÏe dovolit mít placené trené-
ry, vÏdy ‰lo a pÛjde o dobrovolnou 

ãinnost. JenÏe je tûÏké sehnat trenéra,
kter˘ bude zapálen˘ a mít chuÈ kaÏdo-
dennû vysvûtlovat základy fotbalu 
a pfiipravovat novou generaci hráãÛ.
Snad pfiijde ten obrat a budou u Tatranu
oddíly od mini aÏ po dospûlé.
V˘sledky: Tatran- Zdíkov 5:0, 

Tatran-Husinec 3:1, 
Nebahovy - Tatran 1:1, 
Tatran - Lhenice 8:0, 
Strunkovice - Tatran 1:6, 
Husinec - Tatran 3:3, 
Tatran - Nebahovy 5:2, 
Lhenice - Tatran 0:6, 
Tatran - Strunkovice 7:1. 

Na jafie skóre 44:9, nejlep‰í stfielecké
duo 29 Dan Kuãera, 18 Nguyen Bang.

Ladislav Beran

V jarní ãásti se ÏákÛm dafiilo

Hledají se mladí fotbalisté

Redakãní rada Volarského zpravodaje pfieje 
v‰em sv˘m ãtenáfiÛm klidné proÏití té nejbájeãnûj‰í 

dovolené a cel˘ch prázdnin.

Tatran Volary oddíl ÏákÛ je pfied
ukonãením. V souãasné dobû je ÏákÛ 
tak málo, Ïe oddíl a v˘bor zvaÏují 
pfiihlá‰ení do soutûÏe Op ÏákÛ. Bylo by
to poprvé v historii, kdy by celek nemûl
Ïáky. Pokud má‰ zájem hrát fotbal, 
b˘t v kolektivu, kter˘ se o nûco snaÏí,

a pohybovat se s míãem u nohy, pfiijì 
na stadion Tatranu Volary nebo se pfii-
hlas u Vladimíra ·varce nebo Vilém
Mik‰íka. MÛÏe‰ pfiivést kamaráda nebo
kamarádku a roz‰ífiit fiady mlad˘ch 
fotbalistÛ. 

Tatran Volary oddíl kopané Ïádá

tímto i rodiãe, ktefií mají doma skryt˘
fotbalov˘ talent - neváhejte a pfiijìte 
na stadion nebo kontaktujte kohokoliv 
z v˘boru oddílu Tatranu Volary. 

JiÏ nyní se tû‰íme na nové posily.

Ladislav Beran

Tatran Volary - oddíl ÏákÛ Stfielci ÏákÛ Tatranu Volary Nguyen Bang a Dan Kuãera


