
VáÏení spoluobãané, léto se pfiehouplo do své druhé poloviny a jiÏ nezadrÏitelnû se blíÏí Volarské
slavnosti dfieva. Pfiedposlední srpnov˘ víkend bude námûstí opût provonûno ãerstvû opracovávan˘m
dfievem a po celé dva dny je pro vás pfiipraven˘ bohat˘ spoleãensk˘, kulturní i sportovní program. 

Pro pfiíznivce horolezectví bude v leto‰ním roce nainstalována v parãíku u autobusového nádraÏí
horolezecká stûna, v prostoru trÏnice bude po cel˘ den vyhrávat dechová kapela a nebude chybût ani
mezinárodní sportovní klání o putovní dfievák, kter˘ vznikl v dílnû Radka Amlera. 

Pfiátelské posezení si mÛÏete zpfiíjemnit i na novû postavené pfiedzahrádce Mûstského hotelu Bobík,
za kterou bych touto cestou chtûla podûkovat nejen vedení hotelu Bobík, ale také fiediteli Technick˘ch
sluÏeb Volary a v‰em zamûstnancÛm, ktefií se na této práci podíleli. 

VáÏení spoluobãané, milí Volarané, jménem Mûsta Volary vás srdeãnû zvu na 22. roãník Volarsk˘ch
slavností dfieva, které budou probíhat ve dnech 22. a 23. srpna, a pfieji vám neopakovatelné kulturní,
sportovní i spoleãenské záÏitky. Na vidûnou na volarském námûstí. 

Martina Pospí‰ilová, starostka mûsta 

Volarské slavnosti dřeva
22.–23. srpna 2015
PROGRAM

Sobota 22. 8. 2015
09:00 Zahájení slavností – starostka mûsta Martina

Pospí‰ilová a Zdenûk Izer
09:10 Vystoupení ZdeÀka Izera 
09:00–18:00 Pfiedvádûní star˘ch fiemesel, lidov˘ trh
10:00–12:00 Dfievorubecká soutûÏ Euro Jack 

(u kostela sv. Katefiiny)
10:00–22:00 Koncert dechového orchestru Netolická

Pûtka (na trÏnici)
10:30 Roma Star
12:00 ZU· Volary
14:00 Mezinárodní zábavná sportovní soutûÏ 

„O putovní dfievák“ 
15:30 Vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe 

„O putovní dfievák“
16:00 Hudební vystoupení – Miro ·majda
18:00 Kapela Rozkrock
19:30 Veselice pod ‰ir˘m nebem 

– kapela Valda Band
24:00 OhÀostroj

Nedûle 23. 8. 2015
09:00 Zahájení druhého dne Volarsk˘ch slavností

dfieva
09:00 –14:00 Pfiedvádûní star˘ch fiemesel, lidov˘ trh
09:00–14:00 Hudební vystoupení kapely Pfiím˘ Pfienos
09:10 Kejklífi Slávek 

10:00 Registrace pfiíznivcÛ pokusu o pfiekonání jiÏ
vytvofieného rekordu v poãtu úãastníkÛ 
Volarsk˘ch slavností dfieva v dfievûné obuvi

10:30 Slavnostní prÛvod odfievákovan˘ch úãastníkÛ
slavností dfieva 

11:00 Vyhlá‰ení v˘sledkÛ a nej… úãastníkÛ 
– Agentura Dobr˘ den z Pelhfiimova 

14:00 Ukonãení slavností

Doprovodn˘ program 
Sobota

09:00–17:00 V̆ stava místní organizace – âesk˘ zahrádkáfisk˘
svaz a místní vãelafii
(spolková místnost – vchod za âeskou po‰tou)

09:00–17:00 Dobové leÏení ‰ermífiÛ – ukázky soubojÛ, 
stfielby, zbroje apod. (v parãíku u Lékárny)

10:00–17:00 V̆ stavní expozice ve Volarském muzeu
11:00–18:00 Vystoupení Romské kapely Mistral 

(park na Starém mûstû)

Nedûle
09:00–14:00 V̆ stava místní organizace – âesk˘ zahrádkáfisk˘

svaz a místní vãelafii
(spolková místnost – vchod za âeskou po‰tou)

09:00–14:00 Mobilní horolezecká stûna 
(park u autobusového nádraÏí)

10:00–17:00 V̆ stavní expozice ve Volarském muzeu

Moderuje pan Miroslav Mare‰  | Vstupné 50,- Kã, dûti do 6 let zdarma. 
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Z jednání rady mûsta 

Informace z radnice Informace z bazénu

konaného dne 17. 6. 2015
Rada mûsta bere na vûdomí
* v˘sledek poptávkového fiízení na

akci: V̆ tahy ãp. 283, 303 Volary
Rada mûsta rozhodla 
* uzavfiít smlouvu o poskytnutí dotace

s Jihoãesk˘m krajem – Krajsk˘m úfia-
dem âeské Budûjovice na realizaci 
projektu: „Projektové dokumentace
na revitalizaci památné aleje – Zlatá
stezka ve Volarech“

* ukonãit dohodou k 31. 7. 2015 
Smlouvu o v˘pÛjãce, uzavfienou dne
10. 12. 2004, na v˘pÛjãku speciálního

automobilu cisternového, tov. zn.
SAC N3 TATRA 815

* ukonãit, na základû Ïádosti, nájemní
vztah na prostory k podnikání ã. 6 na 
adrese Námûstí ãp. 34 Volary doho-
dou, ke dni 30. 6. 2015

■  ■  ■

konaného dne 15. 7. 2015
Rada mûsta souhlasí 
* v souladu se zfiizovací listinou s vy-

fiazením majetku SDaB Volary hod-
noty nad 10.000,- Kã dle protokolu 
o vyfiazení DHM  

Rada mûsta jmenuje
* vítûze konkursního fiízení, pí Michae-

lu Dûdiãovou, fieditelkou matefiské 
‰koly Volary s nástupem do funkce
od 1. 8. 2015

Rada mûsta neschvaluje
* odprodej pouÏitelné dlaÏby z opra-

vovaného chodníku pfied Z· Volary
pfiípadn˘m zájemcÛm z fiad obãanÛ
mûsta Volary, z dÛvodu vyuÏití moÏné 
v˘spravy místních komunikací (chod-
níkÛ)

Více na: www.mestovolary.cz

Od 10. 8. 2015 do 23. 8. 2015 bude z dÛvodu
dovolené sbûrn˘ dvÛr Volary uzavfien.

Od 31. 8. do 13. 9. bude plaveck˘ bazén (vãetnû
sauny) z dÛvodu technické odstávky uzavfien.

Odstávka teplé vody
V dobû od 3. do 7. 8. 2015 bude odstavena dodávka teplé vody z provozu kotelny Volary. Odstávka se t˘ká pouze objektÛ 

bez domovních stanic. Vût‰í údrÏba provozu bojlerovny nebyla provádûna nûkolik let a obvyklou dobu 14 dní odstávky jsme
maximálnû zkrátili.

Dûkuji za pochopení a trpûlivost odbûratelÛ. Pfieji pûkné léto. Jifií R˘par, jednatel ESMV s.r.o., Volary

KdyÏ cizí vûc pro nûkoho cizí není
JiÏ dlouho pfied ukonãením leto‰ního

‰kolního roku bylo rozhodnuto, Ïe v dobû
letních prázdnin bude rekonstruován
chodník u základní ‰koly. S posledním
zvonûním tak najeli pfied budovu stroje 
a dûlníci zahájili opravu, která byla ne-
zbytná. Nejdfiíve do‰lo k odstranûní starého
chodníku a nerozbité dlaÏdice se mûly
pouÏít k opravû nûkter˘ch chodníkÛ ve
mûstû. Radní rozhodli, Ïe tyto kostky
budou uskladnûné v objektu sbûrného
dvora, ale ejhle, neÏ se v‰ichni staãili
rozkoukat, dlaÏdice zmizely. Doslova za
bílého dne si je nûktefií na‰i spoluobãané

od ‰koly rozebrali pro svou potfiebu zfiejmû
s tím, Ïe kdyÏ je nûco na hromadû 
u objektu mûsta, patfií to v‰em. 

Z toho jsem získal pocit, Ïe co není 
pfiibité stovkou hfiebíkem, ãi pfiilepeno
pevnû k zemi, zmizí, aniÏ by se nûkdo
ptal, zda si to mÛÏe vzít, ãi koupit. Sta-
rostka, radní i mnozí slu‰ní obãané jsou
doslova ‰okováni tímto jednáním, které
nemá omluvu. Ale tak aspoÀ víme, Ïe kradl
pan „Neznám˘“, tzv. zlodûj ãi zlodûji,
co si neprávem vzali to, co jim nepatfií. 
A tak místo oprav chodníkÛ, které to po-
tfiebují, si za cizí, nûkdo zvelebí jen svoje.

Zatímco na jedné stranû vládne smu-
tek, na druhé se pan „Neznám˘“ v‰em
smûje, jak z cizího krev neteãe. Není to
první a asi ani poslední vûc, která takto
zmizela, a je smutné, Ïe to, co mohlo
slouÏit v‰em, poslouÏí jen nûkomu. MoÏ-
ná i on je jeden z tûch, ktefií chodí mûstem
a nadávají na stav komunikací i chodníkÛ.
Tato fale‰ a pfietváfika je jen zástûrkou nad
jeho morálkou a postojem k nám v‰em.
Zde je tfieba odpovûdût tak, Ïe nákladné
opravy pÛjdou z kapes ná‰ v‰ech, to
platí i pro vás váÏen˘ (í) „Neznám˘ (í)“.

Ladislav Beran 

âerpací stanice OMV Nová HouÏná pfiijme do HPP nebo na jin˘ pracovní pomûr
obsluhu ãerpací stanice, podrobné informace na tel. ãísle 724 054 765.
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Spoleãenská rubrika

Koncert pro dobrou vûc

Zmûny v plaveckém bazénu

·umava na nohou pofiádá 19. 9. 2015
od 19:00 v KD Cihelna ve Vimperku
v˘jimeãn˘ koncert. Zahraje na nûm
Anna K., Narttu a Olats Otesoc. Za
vstupné budou pofiízeny vûci pro Báru,
Baru‰ku, Lucku, Joná‰e, Pavlíka a To-
má‰e. To jsou dûti z ·umavy – Vimperka,
Ka‰persk˘ch hor, StráÏného, Borové
Lady a Zdíkova. KaÏdé z nich má velmi
tûÏké obtíÏe s pohybem nebo vyjadfiová-
ním, popfiípadû s obojím, a také s jin˘mi
Ïivotními potfiebami. Bára by ráda dos-
tala matraci, Baru‰ka potfiebuje hodnû
hygienick˘ch pomÛcek, Lucinka má
problémy s termoregulací a na zimu 
by se jí hodil nov˘ termopytel. Kluci
potfiebují b˘t mobilní, Joná‰ je sám

nepohybliv˘ a cyklokoãárek, kter˘ má,
mu bude brzy mal˘. Tomá‰ bude potfie-
bovat nov˘ invalidní vozík a Pavlík by si
pfiál tablet, nebo vyjet z Vimperka nûkam
do lázní. V˘tûÏek z koncertu, kter˘
·umava na nohou pofiádá, bude vûnován
právû na zakoupení tûchto vûcí.

Vstupenky jsou v pfiedprodeji od 
15. 7. 2015, a to za 290,- Kã a bude 
jich 1.000. Prodávají se na MÚ Volary,
odbor kultury a cestovního ruchu. UÏ
jste nûkdy pomohli tím, Ïe jste vypro-
dali koncert? Jestli ne, tak do toho!

V‰echny informace o koncertu
·umava na nohou a jeho pofiadatelích
najdete na: www.sumavananohou.cz

Vûra Vávrová

Plaveck˘ bazén doznal pfied letní
sezonou nûkolik zmûn. V první fiadû byla
rekonstruovaná sauna a její bazének. 

Zmûnou pro‰el i venkovní areál, kde
je téÏ mal˘ bazén, moÏnost posezení 
a zahrát si rÛzné hry. Nabízí se volejbal,
badminton a dva stoly na stolní tenis.
Venkovní zahrada v tûchto hork˘ch dnech
nabízí pfiíjemn˘ chládek a solidní zábavu. 

K plaveckému bazénu patfií dûtské
hfii‰tû a tenisov˘ kurt.

Obû bazénové vany instalovala firma,
která se specializuje na opravy a rekon-
strukce plaveck˘ch bazénÛ. Opravy
vy‰ly na necel˘ch osmdesát tisíc korun
a byly hrazeny z fondu reprodukce
majetku mûsta.

Plaveck˘ bazén je ve Volarech hojnû
nav‰tûvován vodáky, turisty z kempÛ 
a jiÏ nyní má na srpen nûkolik oddílÛ
plavání domluveno soustfiedûní.

Ladislav Beran

V mûsíci ãervenci oslavili své narozeniny
tito z na‰ich ãlenÛ:

paní Anna Hundsnurscherová,
paní Julie âisárová,
paní Eli‰ka Dadková,
paní Anna Dopitová,
paní Anna Strejãková a
pan Jifií ·varc.

V mûsíci srpnu oslaví své 
narozeniny tito z na‰ich ãlenÛ:

paní Marie Ale‰ová,
pan Josef Bajãík,
paní Vladimíra Batistová,
paní Marie Breitová,
pan Miroslav Hamrník,
pan Svûtozar Harga‰,
paní Marie Hrdonková,
paní RÛÏena Kantnerová,
pan Zdenûk Karabec,
paní Elisaveta Klaãanová,
pan Karel Kub,
paní ·tefanie Makovinová,
paní Paulína Ondrá‰ková,
pan Josef Pileãek,
paní Angela ·imonová a
pan Ladislav Tou‰.

V‰em jmenovan˘m v‰echno nejlep‰í,
hlavnû hodnû zdraví a spokojenosti do
dal‰ích let pfieje 

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

âesk˘ rybáfisk˘ svaz, MO Volary,
blahopfieje 

k v˘znamnému jubileu 
na‰emu ãlenu panu 
Aloisi Sándorovi.

Dne 25. 7. 2015 
tomu bylo již 50 let,

co si své ano řekli
manželé Bubnovi.

Hodně dalších šťastných 
společných let 

přejí děti Petr a Alena 
s rodinami.

„·ANCE POHYBU“ 26. – 27. 9. 2015  
DÛm dûtí a mládeÏe Volary pofiádá sportovnû, taneãní a soutûÏní víkend 

za podpory Jihoãeského kraje a Domu dûtí a mládeÏe Prachatice, 
pro malé i velké, sportovce i nesportovce, zkrátka pro v‰echny. 

P. S. Dal‰í informace od zaãátku záfií 2015 na plakátech…



Volarsk˘ zpravodaj 4

V-Band ZU· Volary zvítûzil

17. Svûtov˘ saxofonov˘ kongres 

V-Band ZU· Volary se stal vítûzem
rozhlasové a televizní soutûÏe mlad˘ch
souborÛ a orchestrÛ Concerto Bohemia,
v kategorii (do 16 let).

V bfieznu se uskuteãnilo první zase-
dání poroty soutûÏe Concerto Bohemia
ve sloÏení Jifií Gemrot – pianista, skla-
datel, zvukov˘ mistr âeského rozhlasu,
Stanislava Stfielcová – dramaturgynû
stanice Vltava a Dûtského pûveckého
sboru âeského rozhlasu a Luká‰ Hurník
– hudební skladatel a ‰éfredaktor stanice
Vltava.

Porotci vyslechli nahrávky v‰ech
pfiihlá‰en˘ch. SoutûÏní snímky posuzo-
vali anonymnû pod pofiadov˘mi ãísly 
v rámci jednotliv˘ch soutûÏních kate-
gorií, kter˘mi jsou Ïákovské soubory 
a orchestry do 16 let, studentské sou-
bory a orchestry do 25 let a soubory 
a orchestry konzervatofií a hudebních
‰kol. Z dvaceti dvou souborÛ poslala
porota do finále dvanáct. Tûmto postu-

pujícím souborÛm natoãil âesk˘ rozhlas
profesionální soutûÏní nahrávky. Vznikaly
pod taktovkou nejlep‰ích rozhlasov˘ch
hudebních reÏisérÛ a zvukafiÛ.

V sobotu 13. ãervna zasedala porota
po druhé ve sloÏení: Karel Vágner, Jan
Kuãera, Tomá‰ Brauner a Ondfiej Brou-
sek. Poslechem anonymních nahrávek
vybrala 8 vítûzn˘ch souborÛ v jednot-
liv˘ch kategoriích, ktefií vystoupí na
závûreãném koncertu. Vybrané soubory
budou své vítûzství obhajovat nejen
pfied porotou a náv‰tûvníky samotného
koncertu, ale také pfied kamerami âeské
televize. Koncert usly‰í Ïivû i poslucha-
ãi âeského rozhlasu ve vysílání stanice
Vltava. 

Ten se letos poprvé odehraje v pro-
storách praÏského Fora Karlín. V soutûÏi
se utkaly soubory z Jihoãeského, Jiho-
moravského, Libereckého, Olomouckého
i Stfiedoãeského kraje a nechybûly ani
soubory z Prahy. 

V-BAND ZU· Volary vznikl v roce
2011. Za tuto krátkou dobu se stihl
vypracovat mezi nejlep‰í Ïákovské 
soubory v âeské republice. Tuto pozici
potvrdil v roce 2014 získáním zlatého
pásma v celostátním kole soutûÏe jazzo-
v˘ch a ostatních orchestrÛ Základních
umûleck˘ch ‰kol. Soubor má originální
repertoár, kter˘ pro nûj upravuje jeho
umûlecká vedoucí Katefiina Pavlíková.
Vûkov˘ prÛmûr ãlenÛ souboru je 12,6 let.

SoutûÏní repertoár vznikl ve spolu-
práci s dûtmi – ty pfii‰ly s nápady na
nové skladby, které jim Katefiina Pavlí-
ková upravila pfiímo na míru. Do soutûÏe
Concerto Bohemia jsme V-BAND pfii-
hlásili, protoÏe Concerto Bohemia po-
vaÏujeme za renomovanou prestiÏní
soutûÏ, která dává pfiíleÏitost dûtem
vyzkou‰et si práci v profesionálním 
studiu a následnû porovnat svÛj v˘kon 
s ostatními soubory. 

Vít Pavlík  

Prodáme ve Volarech oplocenou stavební parcelu pro v˘stavbu RD 
nedaleko centra mûsta o rozloze 867 m2. Cena pro jednání 420 Kã/m2.

Telefon: 737 051 616

Michal âern˘ – (Ïák ZU·  Volary ze
saxofonové tfiídy Katefiiny Pavlíkové) se
zaãátkem ãervence zúãastnil projektu
EURO 100 SAX v rámci 17. Svûtového
saxofonového kongresu ve Strasbourgu.

100 mlad˘ch saxofonistÛ z celé
Evropy vystoupilo na spoleãném koncertû

v Cité de la musique a vytvofiilo tak
obrovsk˘ saxofonov˘ orchestr. Projekt
inicioval a realizoval Nicolas Prost –
profesor  Conservatoire de Saint Maur
in Paris. Saxofonisté mûli moÏnost spo-
lupracovat s pfiedními francouzsk˘mi
saxofonisty jako Quatour Emphasis,

Céline Bonacina nebo Baptiste Herbin.
Koncert dirigoval mlad˘ australsk˘ 
dirigent a saxofonista Joseph Lallo. 

Vystoupení pfiedcházela pÛlroãní 
pfiíprava a nácvik partÛ pod vedením
Katefiiny Pavlíkové.

Vít Pavlík  
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Volarsk˘ sekáã 2015

Za krásného poãasí a hojné úãasti
závodníkÛ se rozbûhl uÏ sedm˘ roãník
Volarského sekáãe. Podmínky pro
závodníky byly ale letos mimofiádnû
kruté. Dlouhé vedro vedlo k tomu, Ïe
otava byla suchá a mimofiádnû obtíÏnû
se sekala. Kdo nemûl skvûle pfiiprave-
nou kosu, dost zkusil. Jako organizátofii
jsme také zaãali dávat vût‰í dÛraz na
kvalitu pokosu. Tomu odpovídaly i ãasy.
Ale celková úroveÀ soutûÏe ‰la obrovsky
nahoru. Je pro nás velk˘m zadostiuãinû-
ním, Ïe uÏ máme první závodníky, ktefií
k nám kdysi zaãali jezdit jako diváci.
Kosení se jim tak zalíbilo, Ïe si opatfiili
kosy a dokonce sebrali odvahu a pfiihlá-
sili se do soutûÏe. 

Letos jsme mûli opût jednoho dût-
ského závodníka. Osmilet˘ Vojta Válek
z Libínského Sedla byl zároveÀ nej-
mlad‰ím úãastníkem soutûÏe. Kategorie
Ïen nad 60 let mûla pfiekvapivû letos
také jen jednoho zástupce. Byla jí Eva
Plániãková z Volar, která se tím pádem
stala i její vítûzkou. Kategorii Ïen do 60
let vyhrála Majka Tupá. Druhé a tfietí
místo ale uÏ patfiilo VolarÛm, respektivû

Drahomífie Pe‰kové a Vûfie Válkové. 
V kategorii muÏi nad 60 let se se‰lo
dokonce 9 závodníkÛ, první místo suve-
rénnû vyválãil nejstar‰í úãastník závodu,
ãtyfiiasedmdesátilet˘ Václav Hroch, kte-
rému by jeho vûk nikdo nehádal. Krásné
druhé místo patfiilo opût VolarÛm, stálici
soutûÏe Karlu Horelicovi z Mlynáfiovic.
V královské kategorii muÏÛ do 60 let 
po lítém boji zvítûzil Franti‰ek ·molík 
a potvrdil, Ïe ne nadarmo se stal nejlep-
‰ím z âechÛ na leto‰ním mistrovství
âeské republiky v kosení. Vítûz posled-
ních roãníkÛ, volarsk˘ Jirka Musálek se
musel spokojit s bramborovou medailí.
Zazáfiil ale David Vostrovsk˘ z Mile‰ic,
kter˘ obsadil krásné druhé místo. Oprav-
dov˘m vyvrcholením celého dne ale byl
zápas mezi Kfiovinátorem a vítûzem
hlavní muÏské kategorie. Ze zaãátku
Franti‰ek ·molík nasadil takové tempo,
Ïe o jeho vítûzství pochybovali jenom
nemnozí. Kfiovinátor ale zmobilizoval
poslední síly a nakonec zvítûzil tak o tfii
máchnutí kosy. Uhájil tak svoji mimo-
fiádnou bilanci, kdy v regulérním soubo-
ji ho porazil zatím pouze jeden soupefi.

SoutûÏ s celkem 36 soutûÏícími se
povedla, za coÏ vdûãíme mimo jiné
samozfiejmû Mûstu Volary, které nás
finanãnû i jinak podpofiilo a rodinné
farmû Ho‰nov˘ch z Vlãích Jam, která
pro posilnûní závodníkÛ dodala své
mléãné v˘robky. To hlavní ale je, Ïe
nûktefií na‰i pfiátelé jsou pofiád ochotni
pfiiloÏit ruku k dílu a pomoci pfii organi-
zaci. Dûkujeme také místnímu Svazu
Ïen, za to, Ïe se ujal hrabání sena 
a v˘znamnû pomohl s administrativou
závodu. Bez stovek hodin neplacené
práce nad‰encÛ z organizaãního t˘mu 
a dal‰ích ochotn˘ch lidí by akce tohoto
rozsahu, zfiejmû druh˘ nejvût‰í závod 
v seãení v celé âeské republice, ne‰la
uspofiádat. 

Vítûzové jednotliv˘ch kategorií: dûti
(3x3 metry) – Vojta Válek, Ïeny do 60
let (5x5 metrÛ) – Majka Tupá, Ïeny nad
60 let (5x5 metrÛ) – Eva Plániãková,
muÏi do 60 let (7x7 metrÛ) – Franti‰ek
·molík, muÏi nad 60 let (7x7 metrÛ) –
Václav Hroch.

Za organizátory Ivo Stehlík

PRONÁJEM OBCHODU – VOLARY
Pronajmu nebytov˘ prostor v soukromém domû, 45 m2. Jedná se o dvû místnosti, v kaÏdé místnosti jsou dvû okna. 

Je zde WC. Samostatn˘ vchod. Obchod se nachází u hlavní silnice ve Volarech, smûr Lipno. Vhodné pro obchod, kanceláfi.
MoÏné kadefinictví ãi jiné sluÏby. Po pfiedchozí domluvû moÏná prohlídka a upfiesnûní ceny. Kontakt: 775 601 181



Podûkování sponzorÛm
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Zábavn˘ pofiad Pfiijela pouÈ
Dne 16. záfií 2015 od 19:00 hodin vás zveme do volarského kinosálu 

na pfiední ãeské travesti skupiny Techtle Mechtle  a  Screamers, 
které spoleãnû uvedou nov˘ zábavn˘ pofiad

,,Pfiijela pouÈ“ 
Pánové Luká‰, Jarda, Luká‰, Honza a Patrik se jiÏ nûkolik let na prknech divadel a kulturních domÛ témûfi kaÏd˘ veãer 

promûní ve sleãnu Paulu, Lili, Dolores, Stacey a Halinu. V leto‰ním roce se rozhodli pro navázání vzájemné spolupráce a spo-
leãnû s moderátorem Láìou âern˘m máte moÏnost je vidût ve dvouhodinovém pofiadu, kter˘ je nabit˘ humorem, nadsázkou,
tancem, parodiemi zpûvaãek, zpûvákÛ, hereãek, ale i politikÛ.

V pouÈovém prostfiedí budete mít moÏnost potkat dámy jako jsou Hana Zagorová, Ilona Csáková, Anastacia, Cher, Lucie
Bílá, ale i fiada dal‰ích znám˘ch osobností. Originální show na vysoké úrovní, kterou jste mohli shlédnout i v soutûÏi âesko-
slovensko má talent, se tû‰í oblibû jiÏ nûkolik let po celé âeské republice, ale i na Slovensku pfiijíÏdí tentokrát ve zcela novém
kabátu. Nenechte si ujít strhující podívanou, která Vás doslova zvedne ze Ïidlí.

Více informací naleznete na www.screamers.cz nebo www.techtlemechtlerevue.cz.  
Facebookové stránky: skupina Screamers nebo Techtle mechtle revue.

Vstupné v pfiedprodeji 250,-Kã / na místû 270,-Kã
Pfiedprodej vstupenek od 26. 8. 2015 na odboru KaCR, MÚ Volary

Souhrn poãasí za ãerven 2015
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:

Minimální teplota: 1,8 °C dne 25. 6. v 5:25
Maximální teplota: 28,6 °C dne 6. 6. v 16:50
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 14,4 °C
Úhrn sráÏek: 67,6 mm 
Maximální náraz vûtru: 14,4 m/s dne 22. 6. v 16:54 

(tj. 51,8 km/hod.)
Sluneãní svit: 205,3 hodiny
Letní dny: 7

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n.m.:
Minimální teplota: -1,3 °C dne 25. 6.
Maximální teplota: 28,5 °C dne 6. 6.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: 13,0 °C
Mrazové dny: 1
Letní dny: 7

Ivo Rolãík, 
www.pocasi-volary.cz/aktualne.php

Oddíl stolního tenisu TJ Tatran Volary dûkuje v‰em sponzorÛm, ktefií se podíleli na ãinnosti oddílu.

Podûkování patfií tûmto sponzorÛm: 
Pí Morongové – Restaurace U PotÛãku, manÏelÛm Sosnov˘m – Tabák SOS, 

ing. Ka‰parovi, firmû OTO ELEKTRO, firmû Rekon Insta, p. Lenhartovi – autoopravna, p. Kejzlarovi – lékárna Pharm, 
firmû ELIM, p. Hazukovi – autoopravna, pí Bûhounkové, Hotelu Chata, p. Svûchotovi a p. Sládeãkovi.

Podûkování patfií i dal‰ím sponzorÛm, ktefií si nepfiáli b˘t zvefiejnûni.
Karel Hrdonka

Srpnová pranostika
Na svatého Vavfiince (10. 8.) se v pravé poledne usuzuje podle vody na podzimní a zimní poãasí. Je-li
voda zcela klidná, bude podzim ve svém prÛmûru mírn˘ a pfiíhodn˘ a rovnûÏ zima odezní bez velk˘ch

mrazÛ, ledovic, vûtru a snûhu plískanic. Jak mnoho je v‰ak vodní hladina zvlnûná, tak promûnliv˘
bude podzimní ãas a tolik bude v zimnû následovat snûÏení a mrazu jiskfiení.



Rozhovor s Otomarem Novotn˘m

Sraz tomíkÛ na ·umavû

VáÏení ãtenáfii, dnes vám pfiedstavím
dal‰í osobnost na‰eho mûsta, se kterou
jsem si povídal o historii, souãasnosti 
a o Volarech. KaÏd˘ ho známe, kaÏd˘ 
z nás jistû nav‰tívil jeho fotoateliér 
a urãitû mnoh˘m z nás fotil svatbu, ãi
jinou spoleãenskou událost. Nikdo jeho
fotoateliéru a knihkupectví nefiekne
jinak  neÏ, Ïe je to „Oto foto“, tak od
nûho mám pohled a fotil mnû dûti,  tak
vût‰inou vnímáme pana Otomara
Novotného, fotografa mûsta, kter˘ svou
práci odvádí více jak pût desítek let.

MÛÏete se struãnû pfiedstavit.
Jsem vdovec, mám dvû dûti, Martinu

a Otu, ti za mnou jezdí i s vnouãaty.
M˘m koníãkem je samozfiejmû fotogra-
fování a téÏ rád vafiím.

Kdy jste pfii‰el do Volar a kde jste 
mûl první fotoateliér?

Dfiív neÏ do Volar jsem pfii‰el do
Lenory ze Suchdola nad LuÏnicí a zaãal
zde pracovat v místní sklárnû jako malífi
skla. Lenoru jsem si zamiloval a moc
rád se do ní vracím. Potom jsem naruko-
val do âeského Krumlova, kde jsem byl
celé dva roky. Po vojnû jsem se jiÏ do
Lenory nevrátil a usadil se ve Volarech.
Zde jsem hned zaãal pÛsobit jako foto-
graf a dnes je to jiÏ 52 let. MÛj první
fotoateliér byl tam, kde je dnes domeãek
DDM. Druh˘, vedle restaurace Pod Lípou
na místû, kde dnes stojí mûstsk˘ úfiad 
a teì mám svÛj ateliér v místû, které
v‰ichni moc dobfie znáte.

Od kolika let fotografujete a co v‰e
fotíte? Máte nûjakou oblíbenou 
fotografii ãi místo, ke kterému se 
rád vracíte?

Fotografuji od sv˘ch dvanácti let.
Byla to krásná doba, ãernobílá fotogra-
fie vyvolávání v kuchyni, která se muse-
la zatemnit a vyrostla fotokomora, kde
vznikaly zajímavé fotografie v‰eho
druhu. Fotografickou ‰kolu jsem vystu-
doval v Dûãínû. No a od roku 1962 jsem
ve Volarech. 

Za tu dobu jsem vyfotografoval cirka
4 500 svateb, mnoho vítání obãánkÛ,
fotografií na doklady, prÛkazy a regist-
raãní prÛkazy. Je toho nesãetné mnoÏ-
ství a krásné na tom v‰em je, Ïe kaÏdá je
jiná a kaÏdá má svou vlastní historii.

Co se t˘ãe místa, které rád fotogra-
fuji, tak samotné Volary toho hodnû
nabízí, mnû uãaroval Bobík, to je pro mû
kopec s magick˘m prvkem a pfiitahuje
mû jak stfielku magnetu.

Co pro vás byla nejvût‰í ‰kola 
a na ãem se je‰tû fotograficky podílíte,
nebo podílel?

Velkou ‰kolou pro mne byla vojna.
Zde jsem se hodnû zdokonalil a nauãil.
Jednak to byly fotografie v‰eho druhu,
zajímav˘ch míst a ze Ïivota. Podílel
jsem se fotografiemi na knize Volary
vlídná tváfi ·umavy. Dále jsem vyfoto-
grafoval mnoho pohlednic Volar a okolí. 
Pro mne je ·umava krásné místo. Já
jsem si ji zamiloval a moc rád ji fotogra-
fuji. Miluji ji od samého zaãátku, co

jsem ve Volarech. Zde jsem potkal svou
lásku a procházkami ãi vyjíÏìkami od
StoÏce po Ple‰né jezero jsme trávili
volné chvíle.

Jak trávíte dnes volné chvíle?   
Dnes jsem jiÏ dlouho sám a na

‰umavské v˘lety to jiÏ moc není, jednak
ze zdravotních dÛvodÛ a taky ãasu moc
není, neboÈ po manÏelce mám je‰tû
knihkupectví a to v‰e zabere hodnû ãasu.
Mám zde kamarády a pfiátele, bez kte-
r˘ch si Ïivot nedovedu pfiedstavit.
Zajdeme si obãas na dvû deci ãerveného,
popovídáme si a rádi zavzpomínáme na
dobu mládí a probereme, co se kde
událo. Za to v‰e jsem moc rád, protoÏe
není nic hor‰ího, neÏ samota. To je nej-
hor‰í, co jsem v Ïivotû poznal. 

Co byste dodal na závûr.
Pfiesto, Ïe mi letos bude 75 let, mám

stále dost práce a to mû uspokojuje, jak
jsem jiÏ fiekl, mám ateliér a knihkupec-
tví, kamarády a stále pûknou a krásnou
·umavu na dohled. No a pokud nad tím
pfiem˘‰lím, tak vím, Ïe kdybych nebyl
fotograf, byl by ze mû kuchafi.

Dûkuji za rozhovor.

Jak zde zaznûlo, oslaví letos pan
Otomar Novotn˘ pÛlkulatiny, a tak si
dovolím nejen jménem sv˘m, ale i v‰ech 
ãtenáfiÛ, popfiát hodnû zdraví, ‰tûstí,
pohody a radosti ze Ïivota.

Ladislav Beran
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Druh˘ srpnov˘ t˘den zaplní Volary
mladí turisté z celé republiky. Asociace
Turistick˘ch oddílÛ mládeÏe pofiádá jiÏ
34. sraz, kter˘ je letos na ·umavû. Do
Volar se sjede více neÏ sto tomíkÛ, ãlenÛ
Turistick˘ch oddílÛ mládeÏe se sv˘mi
vedoucími. Tomíci budou ubytováni ve
‰kole a pofiadatelé jim pfiipravili doporu-
ãené turistické trasy po ãeské i bavorské
ãásti ·umavy.

Pofiadatelem srazu je Asociace turis-
tick˘ch oddílÛ mládeÏe âR, organizace,
která od roku 1991 sdruÏuje turistické
oddíly, které mají ãasto je‰tû mnohem

del‰í historii. Pod turistick˘mi oddíly
mládeÏe se za minulého reÏimu skr˘valy
mnohé skautské oddíly a dal‰í skupiny
mládeÏe, které chtûly b˘t organizovány,
nikoliv v‰ak direktivnû fiízeny. Po roce
1989 se tomíci osamostatnili, vznikly 
i nové oddíly, které se vûnují kromû
turistiky a tábofiení i kultufie, ochranû
pfiírody a charitativní ãinnosti. Asociace
TOM je mládeÏnickou organizací Klubu
ãesk˘ch turistÛ, takÏe je víc neÏ logické,
Ïe pfii pfiípravû srazu pomáhají ãlenové
volarského odboru KâT. Sraz podporuje
rada mûsta Volary, zejména starostka

Martina Pospí‰ilová a místostarosta
Ladislav Tou‰. Zá‰titu nad akcí poskytli
senátor Tomá‰ Jirsa a jihoãesk˘ hejtman
Jifií Zimola.

Kromû turistického programu je pro
úãastníky pfiipraveno veãerní posezení
se zajímav˘mi hosty. Besedy a pfiedná‰-
ky o historii ·umavy a ‰umavsk˘ch zají-
mavostech budou pfiístupné i pro vefiej-
nost a jejich program bude vyvû‰en na
radnici. Vefiejnosti bude pfiístupné i
zahájení srazu v nedûli 9. 8. na fotbalo-
vém stadiónu.

Petr Teringl, Asociace TOM
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BELETRIE

·indeláfi Vladimír: Kriminální 
pfiíbûhy ze staré ·umavy
Snad kaÏd˘ ãlovûk si pod pojmem

·umava pfiedstaví nûco jiného. Nûkdo si
vybaví zelené kopce ‰umavsk˘ch lesÛ,
jin˘ zase tfieba pûknou zimní dovolenou
na lyÏích. Ale Ïivot na ·umavû v minu-
losti nebyl snadn˘. Podmínky zde byly
drsné a stejnû drsní byli i nûktefií místní
lidé, ktefií obãas nebrali ohledy na cizí
majetek nebo Ïivot. Tyto pfiípady se
udály uÏ pfied dávn˘mi lety, vût‰inou 
v 18. a 19. století, ale ãas nedokázal ani
pfies nános prachu zakr˘t mnohou tragédii
lidského osudu. V‰echny zde popsané
pfiíbûhy star˘ch ‰umavsk˘ch zloãinÛ jsou
skuteãné a udály se tak, jak je autor obje-
vil v jihoãesk˘ch archivech. Nebylo tfieba
na nich nic mûnit. Napsal je sám Ïivot.

Nesbo Jo: Krev na snûhu
Sedmdesátá léta v Oslu. Olav Johan-

sen nedokáÏe jezdit autem pomalu, je
mûkk˘ jako máslo, pfiíli‰ snadno se
zamilovává, jestliÏe se rozãilí, ztrácí
hlavu a je mizern˘ v matematice. Nûco
málo pfieãetl, ale moc toho neví a roz-
hodnû nemá takové znalosti, které by
byly k nûãemu uÏiteãné. A pí‰e pomale-
ji, neÏ roste stalaktit. K ãemu se tedy
hodí? Je skvûl˘ zabiják. Nemusí pfiitom
jezdit autem, zabíjí vût‰inou lidi, ktefií si
to zasluhují, a nejsou to Ïádné sloÏité
poãty. AlespoÀ prozatím nebyly. Dokud
od ‰éfa nedostal nov˘ úkol: vyfiídit jeho
manÏelku.

NAUâNÁ LITERATURA

Cheungová Theresa: Îivot smrtí 
nekonãí
Ve své nové knize Theresa Cheungo-

vá, úspû‰ná autorka díla Spatfií‰ svoje
andûly, pfiedkládá ãtenáfiÛm strhující 
pfiíbûhy lidí, ktefií uprostfied v‰edního
dne zahlédli záblesk nebes. Dotyãní
navázali kontakt s oním svûtem, ocitli 
se na prahu smrti nebo zaÏili jin˘ úkaz,
pfiesvûdãivû nasvûdãující existenci po-
smrtného Ïivota. Pomocí tûchto pfiím˘ch
svûdectví autorka zodpovídá zásadní
otázky, jeÏ si v urãité Ïivotní fázi klade
kaÏd˘ z nás: Co se stane, aÏ umfiu? 
Setkám se znovu se sv˘mi milovan˘mi?
Existuje posmrtn˘ Ïivot?

SCI-FI

·lechta Vladimír: Rok Havrana
Zaãátek ãtyfiicát˘ch let jedenadva-

cátého století. Zatímco západní Evropa
prosperuje, âeská republika je zpusto‰e-
ná etnickou válkou. Kusy ãeského území
jsou pronajaty obskurním soukrom˘m
spoleãnostem, zbytek ovládají bandy
kofiistníkÛ. Je zde v‰ak pfiíbûh o Havra-
novi, bojovníkovi bez báznû a hany, kter˘
v této zemi bez zákona osamocenû válãí
proti banditÛm, ochraÀuje bezbranné 
a násilí oplácí násilím. Je v‰ak Havran
skuteãn˘, nebo je to jen hoax ãi virál? 
Do zpustlé a vylidnûné âeské kotliny se
vydává agentka ãeské exilové vlády, aby
o Havranovi zjistila pravdu.

PRO DùTI A MLÁDEÎ

Cassandra Clareová; Holly Blacková:
Magisterium 1 – Îelezná zkou‰ka
Callum Hunt ví uÏ odmaliãka, Ïe

pokud by se nûkdy zapletl s magií, zna-
menalo by to pro nûj jediné – smrt. Jeho
otec mu to ostatnû nikdy nedovolí zapo-
menout. KdyÏ je Cal pozván k vstupním
zkou‰kám do tajemné ãarodûjné ‰koly
jménem Magisterium, slíbí otci i sám
sobû, Ïe v testu dokonale propadne.
JenÏe Cal má nane‰tûstí magii v krvi,
takÏe i pfies ve‰kerou snahu je spolu 
s dal‰ími dvûma Ïáky vybrán, aby stu-
doval u nejvût‰ího mága ze v‰ech, 
mistra Rufuse. Cal zji‰Èuje, Ïe magie je
mnohem zábavnûj‰í, neÏ si kdy umûl
pfiedstavit, a také skoro stejnû tak nebez-
peãná. Ve ‰kole si vedle nov˘ch pfiátel
rychle udûlá i nové nepfiátele. 

Dvû nejlep‰í autorky souãasné fanta-
sy pro mládeÏ se spojily, aby napsaly
nejúÏasnûj‰í magické dobrodruÏství od
dob Harry Pottera.

Peroutková Ivana: Aniãka ve mûstû,
Aniãka v Austrálii, Aniãka 
a Velikonoce

Oblíbené kníÏky o dobrodruÏstvích,
které proÏívá osmiletá Aniãka.

Novinky v knihovnûVzpomínáme
Dûkujeme v‰em pfiátelÛm 

a znám˘m za úãast, projevenou
soustrast a kvûtinové dary pfii
posledním rozlouãení s panem 

LUBOMÍREM PLACH¯M.

Dûkujeme farnosti a v‰em 
ministrantÛm za dojemné rozlouãení

s na‰ím synem, vnukem, 
synovcem a bratrancem.

Velké podûkování patfií paní
Macháãkové za její obûtavou
pomoc. TéÏ dûkujeme v‰em 
pfiíbuzn˘m a úãastníkÛm pfii

posledním rozlouãení.
Matka, babiãka a str˘c s rodinou

Dûkujeme v‰em pfiátelÛm 
a znám˘m za úãast, projevenou

soustrast a kvûtinové dary 
pfii posledním rozlouãení s panem 

JANEM SAMCEM.

Dûkujeme téÏ 
panu Franti‰ku Krátkému 

za jeho dojemná slova rozlouãení.

ManÏelka a dûti s rodinami

Ten, kdo zná na‰i bolest,
ten ví, co jsme ztratili.

V na‰ich srdcích Ïijete stále.

Dne 31. ãervence 2015 
uplynulo 7 let, co utichlo srdíãko 

na‰í maminky 

ANTONIE VALÍâKOVÉ
a 26. 8. to bude 12 let, co nás opustil

tatínek 

KAREL VALÍâEK.
S láskou s vdûãností vzpomínají 
dûti RÛÏa, Hana, Marta, Toniãka 

a ·tefan s rodinami.

Dne 29. 9. 2015 uplynou 3 roky, 
kdy nás navÏdy opustila paní 

ANNA TOKÁROVÁ. 
S láskou vzpomínají 

dûti s rodinami.   
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Nabídka zájmov˘ch útvarÛ DDM

Název ZÚ Programová náplÀ Vûk Vedoucí ZÚ Úplata Datum ãas

Anglická ‰kola v˘uka hravou formou  pro pokroãilé od 2. tfiídy J. Rashedi 500,- 6. 10. 16:00

Montéfii / NOVINKA stavûní z Lega, Merkuru, 3D modely, Puzzle, 5–7 let V. Laschová 600,- 6. 10. 15:00
montování v‰eho moÏného

âarovné tvofiení ‰perkování, batikování, malování na hedvábí, od 7 let V. Laschová 600,- 5. 10. 16:00
tvofiení v‰eho moÏného 

·ikulky tvofiení z rÛzn˘ch materiálÛ, kreslení, modelování, atd. 5–7 let V. Laschová 600,- 7. 10. 15:00

Kluci v akci pro v‰echny kluky, ktefií rádi vafií a jí od 6 let M. Papou‰ková 500,- 5. 10. 14:00
Sipplová

Kuchtíci pfiíprava mouãníkÛ, teplé i studené kuchynû od 6 let V. Laschová 500,- 6. 10. 14:00

Modeláfi papírové modely, stavba modelové Ïeleznice od 7 let V. Kadlec 600,- 7. 10. 14:00

DeVir virtuální hry, nové i tradiãní stolní hry od 6 do 99 V. Laschová 500,- 7. 10. 15:30

Hopsinky / NOVINKA cviãení na trampolínách pro holky a pro kluky od 6 let V. Honnerová 700,- 8. 10. 16:30

Aerobic / NOVINKA cviãení pro dûti v rytmu hudby, základy aerobiku od 6 let V. Honnerová 700,- 8. 10. 16:30

Moderní gymnastika I zaãáteãníci, spojení hudby a pohybu 5–7 let D. Amlerová 900,- 2. 10. 17:00

Moderní gymnastika II pokraãování MG I od 7 let N. Ra‰ková 900,- 2. 10. 17:00

Army klub airsoft, v‰e o vojenské technice, pfieÏití od 10 let M. Papou‰ek 700,- 3. 10. 15:00
– víkendové akce v pfiírodû

BaskeÈáci základy, stfielba na ko‰, pravidla a zdokonalování hry od 9 let M. Bárta 700,- 5. 10. 16:00

Florbal zaãátky v nácviku hry 1.–4. tfiída M. Felix 700,- 7. 10. 16:00

V‰esporÈáci I kolektivní hry, atletika, plavání,turistika cyklov˘lety atd. 5–8 let A. Valíãek 700,- 7. 10. 17:00

V‰esporÈáci II kolektivní hry, atletika, plavání, turistika cyklo v˘lety atd. od 8 let M. Bárta 700,- 7. 10. 17:00

Vodníãci základy plavání, hry ve vodû, apod.(neplavci) 4–6 let M. Papou‰ková 900,- 6. 10. 16:30
Sipplová

Plaváãci pokraãování VodníãkÛ, pfied‰kolní vûk, plavci i neplavci 5–7 let M. Papou‰ková 900,- 6. 10. 16:30
Sipplová

Delfínci základy plav. v˘cviku, hry ve vodû, (ãásteãní plavci) 6–8 let M. Papou‰ková 900,- 6. 10. 17:00
Sipplová

Delfíni základy plav. v˘cviku, hry ve vodû, (plavci) 8–10 let M. Papou‰ková 900,- 6. 10. 17:00
Sipplová

Kosatky zdokonalování plav. stylÛ, hry ve vodû, apod. 10–15 let M. Papou‰ková 900,- 6. 10. 16:00
Sipplová

Sardinky vodní hrátky v bazénu, vodní pólo, vodní volejbal, 9–15 let M. Papou‰ková 900,- 6. 10. 16:00
vybíjená, ringo, podvodní pexeso, potápûní, skoky, Sipplová
netr. soutûÏe

Sluníãkové dûti I zumbování se v‰ím v‰udy pro zaãáteãníky 5–10 let E. ·turmová 700,- 7. 10. 17:00

Sluníãkové dûti II zumbování se v‰ím v‰udy pro pokroãilé 11–99 let E. ·turmová dûti 7. 10. 17:00
700,-

dospûláci  
1400,-

Right Move moderní tance 10 a více let H. Laschová 700,- 8. 10. 17:00

Right Move kids moderní tance 5–9 let H. Laschová 700,- 8. 10. 17:00

ve ‰kolním roce 2015–2016
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Nabídka zájmov˘ch útvarÛ DDM
ve ‰kolním roce 2015–2016

Název ZÚ Programová náplÀ Vûk Vedoucí ZÚ Úplata Datum ãas

Stolní tenis základy stolního tenisu, a i nûco víc od 7 let P. Vairich 700,- 5. 10. 17:00

Cviãení s kojenci cviãení na míãích, fiíkanky, písniãky, 5–12 mûsícÛ S. Valíãková 700,- 5. 10. 9:00
nácvik správného otáãení, sezení, lezení a chÛze

Duhové klubíãko cviãení na míãích, fiíkanky, písniãky, pohybové hry 1–2 roky S. Valíãková 700,- 5. 10. 10:00
Beru‰ky

Klub dûtí Zbytiny pohybovky, pfiírodovûda, práce na PC, v˘tvarka od 6 let P. StaÀková 500,- 1. 10. 14:00

Klub seniorÛ aktivnû i v dÛchodu – tvofiení, cviãení, vycházky V.  Laschová 600,- 2. 10. 10:00

Kurz – Tvofiivky V.  Laschová 700,- 

Kurz – Skium sjezdové lyÏování pro zaãáteãníky i pokroãilé od 6 let V. Laschová dûti 2. 10. 17:00
1 100,- 

dospûláci 
2 200,- 

Kurz – Chci rozumût jazykov˘ kurz pro seniory s vnouãaty V. Batistová zdarma 1. 10. 17:00
sv˘m vnouãatÛm

✦  ✦  ✦ Organizaãní informace ✦  ✦  ✦

✦ Zájmová ãinnost zaãíná 1. fiíjna 2015 a konãí 31. kvûtna 2016.

✦ Pfiihlá‰ky do zájmov˘ch útvarÛ pfiineste vyplnûné do 30. 9. 2015 do kanceláfie DDM Volary. 

✦ V̆ ‰e zápisného platí pro ‰kolní rok 2015/2016 – viz u jednotliv˘ch ZÚ.

✦ KaÏd˘ zájemce zaplatí úplatu v kanceláfii DDM Volary do 30. 10. 2015.

✦ V nabídce jsou uvedeny datum a ãas konání prvních informaãních schÛzek. 1. schÛzky v‰ech 
zájmov˘ch útvarÛ se konají v Domû dûtí a mládeÏe.
Zde budou dûti a rodiãe pouãeni o bezpeãnosti práce a seznámeni s vnitfiním fiádem DDM.
Po prvních schÛzkách bude upfiesnûn rozvrh jednotliv˘ch ZÚ.     

✦ KrouÏky se otevfiou v závislosti na poãtu zájemcÛ (minimální poãet 5 úãastníkÛ  v ZÚ), ktefií bûhem
mûsíce záfií a fiíjna 2015 odevzdají  pfiihlá‰ku.  

✦ Podmínkou pfiístupu do tûlocviãen a plaveckého bazénu je zaplacení úplaty.

Pfiipravujeme:
Kurzy pro dospûlé, v˘ukové programy pro Z· a M·, Rodinné a sportovní hry, Den matek, Den dûtí,
Karneval, âtení s Andersenem, v˘stavu modelové Ïeleznice, Den otevfien˘ch dvefií, víkendové noco-
vání v Domeãku, akce v období prázdnin bûhem ‰kolního roku, letní pfiímûstské a pobytové tábory.

Informace získáte:

✆  388 333 073, 725 832 977, 724 768 635
e-mail: volary@ddm-prachatice.cz                                     

www: ddm-prachatice.cz
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