
VáÏení spoluobãané,
témûfi po roce a pÛl se vracím k hrÛzné
události, kterou proÏívali tfii rodiny ve
dvou hofiících rodinn˘ch domech v Továr-
ní ulici. Hofiící domy byly jistû pro v‰ech-
ny vidinou bezmocnosti, strachu, bolesti,
ale hlavnû vûdomím, Ïe se musí dívat na to,
jak jim lstivé ohnivé jazyky berou stfiechu
nad hlavou. 

V noci ze 13. na 14. ledna roku 2012,
kdy k této ne‰Èastné události do‰lo, byl nej-
vût‰ím hrdinou ãtrnáctilet˘ Radek JiraÀ,
kter˘ sv˘m chladnokrevn˘m, tedy klidn˘m
a rozváÏn˘m, jist˘m a rychl˘m rozhod-
nutím, zachránil více jak desítku lidsk˘ch
ÏivotÛ. OkamÏitû vzbudil rodiãe i prarodi-
ãe, zavolal hasiãe, vynesl z domu své sou-
rozence a byl nápomocn˘ v‰em dal‰ím
zachraÀovacím pracím. 

Vûfiím, Ïe krom podûkování mûsta,
základní ‰koly i hasiãÛ, které se Radkovi

JiraÀovi dostalo, získal i podûkování blíz-
k˘ch sousedÛ, kter˘ch se tato ne‰Èastná
událost t˘kala. 

„Záchranáfiství je stav mysli“ je citát
vyhla‰ovatele soutûÏe Zlat˘ záchranáfisk˘
kfiíÏ, kter˘ kaÏdoroãnû oceÀuje nejlep‰í
záchranáfiské ãiny za dan˘ rok. Zástupci
Hasiãského záchranného sboru Prachatice
spolu s Mûstem Volary do této soutûÏe
Radka Jiranû za tento ãin nominovali.

VáÏení spoluobãané, 
je pro mû ctí podûlit se s vámi o skuteãnost,
Ïe ze 120 nominovan˘ch záchranáfiÛ byl
ná‰ obãan, Radek JiraÀ, ocenûn, spolu 
s dal‰ími ãtrnácti, za v˘jimeãn˘ záchranáfi-
sk˘ ãin. 

Ve stfiedu 22. kvûtna ve 14 hodin na

PraÏském hradû Radek osobnû, a hlavnû
zaslouÏenû, pfievzal z rukou prezidenta, pana
Milo‰e Zemana, Zlat˘ záchranáfisk˘ kfiíÏ.  

„Posláním Zlatého záchranáfiského kfiíÏe
je ocenit v˘jimeãné, profesionálnû zvlád-
nutelné zásahy hasiãÛ, zdravotníkÛ, vojá-
kÛ, policistÛ a jin˘ch sloÏek integrovaného
záchranného systému, dobrovolníkÛ i pro-
fesionálÛ, neziskov˘ch organizací pÛsobí-
cích v záchranáfiství, stejnû jako obûtavé
ãiny první pomoci laikÛ – dûtí i dospûl˘ch
a podpofiit v˘znam záchranáfiské profese 
i stavovskou ãest záchranáfiÛ v‰ech oborÛ“,
fiíká MUDr. Bradáãová, Ïena, která je 
zakladatelkou tohoto projektu. Za tento
projekt, prostû za ocenûní skvûl˘ch lidí, jí
patfií velk˘ dík.

Martina Pospí‰ilová

âi‰tûní silnic novou technikou
Technické sluÏby Mûsta Volary k ãi‰tû-

ní komunikací v souãasné dobû vyuÏívají
zametací samosbûrné vozidlo IFA, které je
v pouÏívání od roku 1987. Vozidlo je za
tuto dobu jiÏ opotfiebované a také ãastûji
poruchové. Jeho údrÏba je samozfiejmû
nároãnûj‰í a i nákladnûj‰í.

V roce 2011 byl MÎP vyhlá‰en Operaãní
program Îivotního prostfiedí na zlep‰ování
kvality ovzdu‰í a omezování emisí. V rámci
tohoto programu (26. v˘zva OPÎP, prioritní

osa 2 – zlep‰ování kvality ovzdu‰í a ome-
zování emisí, podoblast podpory 2.1.3. 
sníÏení imisní zátûÏe omezením pra‰nosti 
z plo‰n˘ch zdrojÛ) je jedním z pfiedmûtÛ
podpory i omezování pra‰nosti z plo‰n˘ch
zdrojÛ a jedním z opatfiení je i pofiízení
samosbûrného vozu se zametací nástavbou.
MoÏnost získat dotaci ve v˘‰i 90 % uzna-
teln˘ch nákladÛ byla více neÏ lákavá.

Technické sluÏby Mûsta Volary si proto
nemohly nechat ujít tuto pfiíleÏitost obnovit

zastaralou techniku a intenzivnû zaãaly
pracovat na podání Ïádosti. V leto‰ním
roce pfii‰lo rozhodnutí o poskytnutí dotace
ze SFÎP a podpory z FS (dotace z evropské
unie) dohromady ve v˘‰i 90 % uznateln˘ch
nákladÛ na pofiízení nového samosbûrného
vozu v celkové hodnotû 3 388 000 korun.
Ten by mûl jiÏ v leto‰ním roce pfiispût 
k u‰etfiení namáhavé ruãní práce a podstat-
nému sníÏení pra‰nosti v na‰em mûstû.

Pavel Kohout
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Poctiv˘ nálezce
VáÏení spoluobãané,
dovolte mi, abych se s Vámi podûlila 
o pfiíjemn˘ záÏitek ze své úfiednické praxe.
âtvrtek 25. dubna t. r. pro mne zaãal
jako kaÏd˘ jin˘ pracovní den. Tûsnû
pfied 11 hodinou pfii‰el do mé kanceláfie
pan Jifií ·tûpán ze StoÏce s tím, Ïe u baru
„JahÛdka“  nalezl penûÏenku a ani se do
ní nepodíval. TakÏe jsem uveden˘ nález

pfievzala a jaké bylo mé pfiekvapení
– v penûÏence byl vût‰í finanãní obnos,
osobní doklady a kreditní karty. Nalezená
penûÏenka s jejím obsahem byla pfiedána
majiteli a myslím, Ïe i on byl pfiíjemnû
pfiekvapen.

Proã, ale tohle v‰echno pí‰u? Agendu
ztrát a nálezÛ vedu na mûstském úfiadu
jiÏ 25 let, vût‰inou mi je pfiedána nalezená

penûÏenka buì jen s doklady, anebo
zcela prázdná. Pan Jifií ·tûpán patfií mezi
ãestné a poctivé obãany a já jsem ráda,
Ïe takoví lidé Ïijí v na‰em okolí – vÏdyÈ
takov˘ nález se stal poprvé. Pane Jifií
·tûpáne, dûkuji Vám a rovnûÏ tak Vám
dûkuje pan Jaroslav Krátk˘, jehoÏ penû-
Ïenka to byla.

Anna Hodánková, správní odbor MûÚ

Volarské muzeum
JiÏ tradiãnû se první kvûtnov˘ den

otevfiela brána muzea a jeho expozice
vefiejnosti. Letos jde uÏ o dvacátou dru-
hou muzejní sezónu, která nabízí kromû
stávajících i nové zajímavé expozice. 

Pod stfiechou muzea, které se nachá-
zí v historickém volarském domû, se
se‰lo hodnû lidí, které na úvod pfiivítala
Jana Tkáãová, vedoucí odboru kultury 
a cestovního ruchu a poté pfiedala slovo
starostce mûsta Martinû Pospí‰ilové. 

Martina Pospí‰ilová podûkovala
v‰em náv‰tûvníkÛm za to, Ïe pfii‰li v tak
hojném poãtu, a mlad˘m umûlcÛm
volarské ZU· za pûkn˘ doprovodn˘
program. Ve svém proslovu pfiedstavila
leto‰ní nové i stávající muzejní expo-
zice. Podûkovala autorÛm za podporu
volarského muzea. Poté pfiedstavila
jednu z autorek, jejíÏ díla mÛÏeme 
v muzeu shlédnout, mladou umûlkyni,
studentku v˘tvarné v˘chovy Jihoãeské
univerzity v âesk˘ch Budûjovicích,
Bc. Petru Ondrá‰kovou. Ta u nás pfied-
stavuje své dílo „Strom ve fantazijní

krajinû“. Jde o její bakaláfiskou práci 
a expozice se nachází v podkroví muzea. 

Mezi dal‰í nové expozice patfií 
Divoãina bez hranic, kterou pfiedstavuje
NP ·umava. 

Expozice Kouzlení z papíru, vznikla
díky práci ‰ikovn˘ch volarsk˘ch i mimo
volarsk˘ch modeláfiÛ. Ti pro muzeum
zapÛjãili nádherná díla. Zejména volar-
ské domy jsou nádherné a já vûfiím, Ïe

tato ãást v˘stavních expozic zaujme
hlavnû dûti.

Stávající expozice jsou Pochod
smrti, Zlatá stezka, Staré Volary ve foto-
grafii, Stfiípky z historie a Dûtsk˘ ráj.

Volarské muzeum bude otevfieno ve
dnech úter˘ aÏ nedûle od 10:00 do 12:00
a od 12:30 do 17:00 hodin. 

Ladislav Beran

Souhrn poãasí za duben 2013
Meteostanice Volary 760 metrÛ n. m.:

Minimální teplota: -7.1°C dne 8. 4. v 2:25
Pfiízemní minimální teplota: -8,1°C dne 8. 4. v 2:15
Maximální teplota: +23,3°C dne 18. 4. v 15:00
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +5,9°C
Úhrn sráÏek: 33,0 mm
Maximální náraz vûtru: 13,1 m/s dne 12.4. v 10:07 

(tj. 47,2 km/hod.)
Mrazové dny: 14
Ledové dny: 4
Sluneãní svit: 120,4 hodiny

Snûhová pokr˘vka: 8 dní
Maximální v˘‰ka snûhu: 8 cm dne 1. 4.

Profi meteostanice Volary 748 metrÛ n. m.:
Minimální teplota: -9,9°C dne 8.4
Pfiízemní minimální teplota: -11,3°C dne 8.4.
Maximální teplota: +23,5°C dne 18.4.
PrÛmûrná mûsíãní teplota: +4,6°C
Mrazové dny: 22
Ledové dny: 3

Ivo Rolãík, www.pocasi-volary.cz
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Spoleãenská rubrikaVzpomínkov˘ akt
Uctûní památky obûtí 2. svûtové války

Volar‰tí si tradiãnû pfiipomínají akt osvobození od fa‰ismu a nastolení míru na
dvou místech. První ãást probíhá u pomníku svobodníka 3. armády Charlese Havlata
a v druhé ãásti u pomníku Obûtem pochodu smrti na volarském hfibitovû. Delegace
Mûsta Volary, v ãele se starostkou Martinou Pospí‰ilovou, spoleãnû se ãleny klubu
ACTIV âeské Budûjovice v ãele s jeho pfiedsedou, panem profesorem Gabrielem
·vejdou, vzpomnûli toto v˘roãí nejdfiíve u pomníku Charlese Havlata. Na svého 
pfiíbuzného, zabitého, amerického svobodníka, zde vzpomnûla paní Vladimíra
Vyhnálková s dcerou Marií, která je zamûstnankyní úfiadu hejtmana Jihoãeského
kraje na odboru zahraniãních vûcí. 

Martina Pospí‰ilová pfii krátkém projevu pfiipomnûla, Ïe je to 68 let od doby, 
kdy ve svûtû skonãila nejtragiãtûj‰í a nejsmutnûj‰í válka v dûjinách. Pfiipomnûla
osobnost svobodníka Charlese Havlata a jeho nesmyslnou smrt na konci války. Jeho
odkaz zÛstává mezi námi a my mu dûkujeme, stejnû jako pfiíslu‰níkÛm 3. armády
generála Pattona, za osvobození mûsta Volary. Po projevu následovala minuta ticha
a akt zde skonãil.

Vzpomínkov˘ akt pokraãoval u pomníku Obûtem pochodu smrti, kde se 
k delegaci mûsta a ãlenÛm klubu ACTIV âeské Budûjovice pfiidali zástupci 
politick˘ch stran, volarsk˘ch spolkÛ a volarská vefiejnost. V krátkém projevu 
pfiipomnûla starostka mûsta Martina Pospí‰ilová, Ïe na tomto místû je pochováno 
95 Ïen a jeden muÏ, ktefií nepfieÏili hrÛzn˘ pochod smrti, jenÏ se na konci války 
u Volar zastavil. Pfiipomenula hyenismus a neskuteãn˘ lidsk˘ teror, kter˘ musely
tyto Ïeny strpût. V‰echny obûti zde nakonec na‰ly své dÛstojné místo k odpoãinku
a je dÛleÏité pfiipomínat si zvûrstva války, holocaustu a dobu nesvobody. Na závûr
v‰ichni pfiítomní uctili památku obûtí minutou ticha a ãlenové klubu ACTIV âeské
Budûjovice poloÏili na kaÏd˘ hrob jednu rÛÏi. Symbolicky jich bylo 95, stejnû jako
je Ïen, které na tomto místû byly pohfibeny. 

Ladislav Beran

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

paní Markéta Kováfiová,
paní Anselma Lejãarová,
pan Franti‰ek RokÛsek,
paní Marie Paukoviãová,
paní Anna Pincová,
paní Anna Petrá‰ková,
a pan Franti‰ek ·perka,

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

V̆ bor zdravotnû postiÏen˘ch Volary

V˘bor âRS MO Volary pfieje 
k v˘znamnému jubileu na‰emu ãleno-

vi, panu Vratislavu Dolej‰kovi, 
mnoho zdraví a Ïivotní pohody 

do dal‰ích let.

Vzpomínáme
Kdo v srdci žije, neumírá. 

Dne 10. kvûtna 2013 uplynou 
tfii roky od úmrtí na‰í maminky,

babiãky a prababiãky 
paní 

MILADY HODÁNKOVÉ.

Stále vzpomínají dûti s rodinami 
a ostatní pfiíbuzní. 

Dne 6. 2. 2013 
uplynulo 18 let od úmrtí paní 

ANNY BLEDÉ
a dne 5. 6. 2013 

uplyne 8 let od úmrtí pana 
JOSEFA BLEDÉHO.

Stále vzpomínají dûti s rodinami,
vnouãata a pravnouãata.
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Knedlíková cesta
KâT Volary pofiádal dne 13. 4. 2013 „Knedlíkovou cestu“,

která kaÏd˘m rokem zahajuje turistickou sezónu. 
Sraz  byl na vlakovém nádraÏí a v 10:44 hodin byl odjezd

na Lipku, kde mûli turisté v místním hostinci objednané 
plnûné knedlíky s masem a se zelím.

Po dobrém obûdû se vydali pû‰ky do Vimperka. Cestou se
zastavili v Klá‰terci, kde nav‰tívili „Stanici pro hendikepova-
ná zvífiata“. Mohli si prohlédnout malého rysa ostrovida, 
pu‰tíka obecného a v˘ra velkého. 

Poãasí se celkem vydafiilo a pár kapek drobného jarního
de‰tû nikomu neubralo na dobré náladû. Celkem se se‰lo 
22 turistÛ.

Alena Jufiicová

Mûstská knihovna Volary
Vás zve 

od 1. do 28. ãervna 2013 

na v˘stavu originálních ‰perkÛ Vendulky Crhové,
vyhotoven˘ch Tiffany technikou.

V̆ stavku si mÛÏete prohlédnout ve v˘pÛjãních hodinách
v prostorách knihovny.



Na dny 2.–3. kvûtna byla ve Vola-
rech pfiipravena v pofiadí ‰está odborná
konference na téma Volary a pochod
smrti. Konference, kterou pfiipravilo
obãanské sdruÏení KreBul, se konala 
u pfiíleÏitosti 68 let od ukonãení druhé
svûtové války a také jako vzpomínka na
obûti války, které zahynuly v koncent-
raãních táborech, ãi pfii nelidsk˘ch
pochodech smrti. V prÛbûhu konference
se úãastníci setkali s pamûtnicí holo-
caustu, zhlédli nûkolik nov˘ch video-
dokumentÛ, byla jim pfiedstavena fiada
zajímav˘ch projektÛ z oblasti multikul-
turní v˘chovy.

Zahájení ‰estého roãníku konferen-
ce, nad kterou pfievzal zá‰titu hejtman
Jihoãeského kraje Jifií Zimola, zahájil
Zdenûk Krejsa, pfiedseda KreBul, o. s., 
a starostka mûsta Volary Martina Pospí-
‰ilová, která pfiítomné pfiivítala a krátce
pozdravila jménem vedení mûsta. Druh˘
den zahájila Jitka ·álená z krajského
úfiadu Jihoãeského kraje, kter˘ konferenci
podpofiil v rámci kulturních grantÛ.

Leto‰ní roãník konference byl tema-
ticky zamûfien na multikulturní v˘chovu
a její vyuÏití v praxi. „Pfiedstavena pak
byla fiada projektÛ, pfiedstavujících dob-
rou praxi v âechách, na Slovensku ãi 
v Nûmecku. V‰ichni pfiítomní tak mûli
moÏnost vyslechnout si fiadu zajíma-
v˘ch pfiíspûvkÛ, diskutovat s jednotli-
v˘mi fieãníky a v závûru si pak odvézt
mnoÏství materiálÛ, vyuÏiteln˘ch napfií-
klad pfii v˘uce dûjepisu,“ pfiiblíÏila za
pofiadatele Jaroslava Krejsová.

Program konference zaãal tradiãním
hostem, kter˘m je v˘znamn˘ novináfi 
a publicista Stanislav Motl. Ten do 
Volar jezdí kaÏd˘ rok a úãastníkÛm
pfiedstavuje zajímavé stfiípky z historie.
V leto‰ním roce hovofiil o ãeské stopû
doktora Mengeleho, známého jako
„doktor smrti“. Jeho pfiíbûh pfiiblíÏil 
v zajímavé televizní reportáÏi. „Jezdím
do Volar rád, cítím zde pokoru a také
úctu k lidem, ktefií konferenci doslova
vykopali ze zemû a uvedli ji v Ïivot 
a starají se o to, aby ten Ïivot pokraão-
val,“ poznamenal Stanislav Motl ke své
úãasti.

V dal‰ím pfiíspûvku pak Petra Levá
pfiedstavila, jak je moÏné pracovat se
Ïáky základní ‰koly. Ve svém vystoupe-
ní poukázala na fiadu zajímav˘ch témat 

a nápadÛ, které mohou vyuÏít dal‰í 
uãitelé. „Se Ïáky jezdíme do koncent-
raãních táborÛ, kde máme prohlídku,
pfiedná‰ku, pfiípadnû setkání s pamûtní-
ky, coÏ je pro mladé lidi to nejcennûj‰í.
KaÏd˘ z ÏákÛ si v prÛbûhu celého pro-
jektu zpracovává svÛj vlastní deník 
a v závûru vypracovává práci na toto
téma. Ohlas ÏákÛ je velmi pozitivní 
a tento postup doporuãuji v‰em sv˘m
kolegÛm,“ shrnula Petra Levá svÛj 
pfiíspûvek. 

Projekt s názvem Multipolis pfied-
stavil za spoleãnost Scio ·tûpán Pudlák.
„V rámci projektu byla vytvofiena stolní
hra, pfii jejímÏ hraní se vlastnû hráãi
seznamují s rÛzn˘mi kulturami a tímto
zpÛsobem se o nich uãí. Právû hra ãi
jakákoliv netradiãní forma uãení je pro
Ïáky mnohem více pfiitaÏlivá, neÏ bûÏná
pfiedná‰ka pfii v˘uce. Projekt zahrnoval
také v˘zkum, kter˘ byl provádûn na
mnoha ‰kolách v âR, s jeho v˘sledky
vás jistû rádi seznámíme,“ uzavfiel ·tû-
pán Pudlák. 

V rámci veãerního programu probûhla
pfiedpremiéra dvou dílÛ z trilogie
„Osudy Ïidovského obyvatelstva na
·umavû a v Bavorském lese“, kter˘ se
realizoval v koprodukci âeské televize 
a ZF FILMU, ve spolupráci s âesko-
-nûmeck˘m fondem budoucnosti, obãan-
sk˘m sdruÏením KreBul a Jihoãesk˘m
krajem. Druh˘ díl tohoto dokumentu je
vûnován právû pochodu smrti, kter˘ 
procházel pfies Volary v kvûtnu roku 1945.
Vût‰ina materiálÛ, která byla v tomto
snímku pouÏita, pochází z archivu Jaro-
slavy Krejsové, která se pochodem jiÏ
fiadu let zab˘vá. Celá trilogie by pak
mûla b˘t k vidûní v âeské televizi snad
v ãervnu leto‰ního roku.

Velmi zajímav˘m a cenn˘m pfiíspûv-
kem pro pedagogy byla pfiedná‰ka 
Jaroslava Krále, pedagoga z Kaplice.
„Dostal jsem se mezi nûkolik ‰Èastn˘ch,
ktefií pro‰li vzdûláváním o holocaustu. 
V rámci tohoto vzdûlávání jsem se
dostal do Izraele, kde probíhal poslední
stupeÀ kurzu a kde jsme se dozvídali
fiadu informací o tom, jak se Ïáky mluvit
o tûchto historick˘ch událostech, ãeho
se vyvarovat a kde naopak pfiidat. Toto
‰kolení je otevfieno v‰em pedagogÛm,
urãitû za sebe doporuãuji úãast v nûm,“
lákal pfiítomné Jaroslav Král.

Své místo v programu získali také
zástupci organizace âojã, která pfied
dvûma lety organizovala projekt Tvrz
Schwarzenberg. „Zde se setkali mladí
studenti z âech a Nûmecka a spoleãnû
vytváfieli divadelní pfiedstavení. Tomu
pfiedcházelo setkávání se s pamûtníky,
studium dobov˘ch materiálÛ apod. Pro-
jekt vyvrcholil odehráním pfiedstavení
pro pfiibliÏnû osm set náv‰tûvníkÛ,“ 
pfiiblíÏil za organizátory Karel Hájek.
„V leto‰ním roce je pfiipraven nov˘ 
projekt, kde se opût mají setkat mladí
lidé z obou stran hranice“, pfiiblíÏila
nûmecká spolupracovnice projektu Kris-
tina Werner, „tentokrát pÛjde o projekt 
s názvem Na útûku.“ 

Zajímav˘m setkáním pro v‰echny
pfiítomné byla prezentace a beseda s paní
Hanou Janãíkovou, pfiedsedkyní obãan-
ského sdruÏení Hadasa z Tábora. Paní
Janãíková se vûnuje tematice holocaustu
a Ïidovství jiÏ fiadu let. „Beru to jako
splátku dluhu pfiíbuzn˘m mého táty,
ktefií zahynuli v Osvûtimi. Kdybych
jejich památku nepfiipomnûla já, nepfii-
pomnûl by ji uÏ nikdo. Podobnû je to
i s ostatními Îidy. Málokter˘ mûl ‰tûstí,
Ïe se doÏil osvobození, a mohl pfiedat
svûdectví. A tak to v Tábofie za místní
Ïidovské spoleãenství dûlám já,“ popsala
paní Janãíková. Pfii besedû s volarsk˘mi
Ïáky pak ukázala fiadu zajímav˘ch
dokumentÛ, mezi kter˘mi byla Ïidovská
hvûzda jejího otce, vûzni vytvofiená tri-
kolora ãi listinné dokumenty, mapující
omezování Ïidovsk˘ch práv za války.
„Tyto materiály jsem vidûla poprvé 
v Ïivotû. DrÏet v ruce opravdovou hvûz-
du, kterou nosil nûkdo v tábofie, je velmi
siln˘ záÏitek,“ sdûluje jedna ze Ïaãek
místní ‰koly. „Právû konkrétní listiny,
pfiíbûhy ãi místa jsou pro mladé lidi 
tím nejdÛleÏitûj‰ím zdrojem informací 
a mohou jim ukázat, Ïe o ãem se mluví,
co se opravdu stalo,“ uzavírá povídání
Hana Janãíková.

Mezi dal‰ími hosty nechybûla
náv‰tûva ze Slovenska, kdy o situaci ÏidÛ
v regionu horní Nitry pfiedná‰el Erik
KliÏan z Klubu pfiátel historie z Prievidze. 

Iva Sonnbergerová z Informaãního
centra pro mládeÏ âesk˘ Krumlov pfied-
stavila projekt s názvem Multikultura 
a my.

pokraãování na stranû 6
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pokraãování ze strany 5
„Jedná se o setkání s odborníky na

téma multikulturní v˘chovy, pfiedstavení
konkrétních pfiíbûhÛ ãi v˘stava obrazÛ
paní Helgy Ho‰kové, která malovala 
v koncentraãním tábofie Terezín a Osvû-
tim to, co jako dítû vidûla. Projekt je
urãen zejména ‰kolám, které se do nûj 
s nad‰ením zapojují,“ shrnula Iva
Sonnbergerová.

Jihoãeskou univerzitu zastoupil Jifií
Dvofiák, kter˘ se ve svém pfiíspûvku
zab˘val tím, jak je dÛleÏité nezapomínat
a ukazovat hrÛzy války. „Jedinû tak
mÛÏeme mladé lidi vést k tomu, aby si
uvûdomili, Ïe situace je váÏná a podob-
n˘ konflikt se mÛÏe kdykoliv znovu
opakovat,“ zdÛraznil na závûr.

Poslední pfiíspûvek patfiil dvûma
videosnímkÛm z fotografií, které pofiídil
amatérsk˘ fotograf Luká‰ Smola v Lidi-
cích. „První ãást ukazuje, co v‰e pfied-
cházelo tragédii v Lidicích, ve druhém
jsou pak fotografie z pietní vzpomínky 
v Lidicích. I pfiesto, Ïe jde o fotografie,
jde o hodnû siln˘ pfiíbûh. KdyÏ stojíte
pfiímo tam na místû, ãlovûk velmi tûÏce
zadrÏuje slzy a uvûdomí si, co se zde
vlastnû odehrálo. To by mûl vûdût kaÏd˘
mlad˘ ãlovûk,“ pfiipomíná Luká‰ Smola. 

Jako tradiãnû byla dvoudenní konfe-
rence zakonãena na místním hfibitovû
obûtí pochodu smrti, kde se v‰ichni pfií-
tomní poklonili památce v‰ech, ktefií
nepfieÏili. „PoloÏení kvûtiny na tomto
místû je vÏdy siln˘ záÏitek. Teprve zde

si ãlovûk uvûdomí, Ïe o ãem dva dny
byla fieã, nebyla jen pohádka, ale tvrdá
realita, na kterou se nesmí zapomenout,“
uzavírá jedna z úãastnic.

·est˘ roãník konference je úspû‰nû 
u konce. Za organizaãní t˘m bych velmi
rád podûkoval v‰em, ktefií se na jejím
zdárném prÛbûhu podíleli. Podûkování
patfií také finanãnímu partnerovi, kter˘m
se stal Jihoãesk˘ kraj, a panu hejtmanovi
za udûlení zá‰tity. Mediálními partnery
se tradiãnû stal âesk˘ rozhlas âeské
Budûjovice a internetov˘ deník Pracha-
tickoNews. Podûkování patfií také mûstu
Volary za zapÛjãení sálu a vedení Z·
Volary za uvolnûní ÏákÛ na besedu 
s paní Janãíkovou.

Mgr. Zdenûk Krejsa, DiS.

Ve Volarech o multikultufie

Úfiad práce finanãnû podpofií vy‰‰í
zamûstnanost v okrese. Cílem tzv. spole-
ãensky úãeln˘ch pracovních míst (míst 
s dotací ÚP), je vytvofiit pracovní pfiíle-
Ïitosti pro uchazeãe o zamûstnání. Pfiís-
pûvky nelze poskytnout organizaãním
sloÏkám státu a státním pfiíspûvkov˘m
organizacím. 

Jsou to pracovní místa, která zamûst-
navatel zfiizuje nebo vyhrazuje na základû
písemné dohody s ÚP (va‰ím místem
pro konzultace je buì pracovi‰tû v Pra-
chaticích nebo Vimperku) a obsazuje je
uchazeãi o zamûstnání, pfiiãemÏ takováto
dohoda a projednání s úfiadem práce vÏdy
pfiedchází nástupu uchazeãe do práce. 

Tato dotovaná pracovní místa roz‰i-
fiují poãet pracovních míst pro uchazeãe
o zamûstnání, kter˘m nelze zajistit jin˘m
zpÛsobem pracovní umístûní. Více lze 
k tomuto najít v § 113, zákona ã. 435/2004
Sb. o zamûstnanosti a vyhlá‰ce MPSV
âR ã. 518/2004 Sb.   

Pfiíspûvek pfiiznává úfiad práce podle
aktuální situace na trhu práce.

Jaké jsou druhy a v˘‰e pfiíspûvkÛ pfii
zfiízení SÚPM?

Úfiad práce mÛÏe zamûstnavateli
poskytnout pfiíspûvek na zfiízení nebo vy-
hrazení dotovaného místa. V̆ ‰e pfiíspûv-
ku mÛÏe ãinit na jedno zfiízené SÚPM aÏ
ãtyfinásobek prÛmûrné mzdy v národním
hospodáfiství v závislosti na pfiedpoklá-
dan˘ch nákladech na jeho zfiízení. 

Doba, po kterou se zamûstnavatel
zavazuje zfiízené místo obsazovat ucha-
zeãi o zamûstnání, bude stanovena 
v dohodû a ãiní minimálnû 2 roky . 

Úfiad práce mÛÏe zamûstnavateli na
vyhrazené SÚPM pro konkrétního ucha-
zeãe o zamûstnání poskytnout ãásteãnou
nebo plnou úhradu vyplacen˘ch mzdo-
v˘ch nákladÛ vãetnû odvodÛ pojistného.
Pfiíspûvek se poskytuje mûsíãnû po pfied-
loÏení vyúãtování vyplacen˘ch mezd.

Doba, po kterou bude úfiad práce posky-
tovat pfiíspûvek na zamûstnance bude
stanovena v dohodû, maximálnû v‰ak na
9 mûsícÛ. 

A o jaké skupiny podporovan˘ch ucha-
zeãÛ pfiedev‰ím pÛjde?
� O mladé do 30 let s Ïádnou nebo

minimální praxí. 
� O osoby vracející se z matefiské ãi

rodiãovské dovolené. 
� O dlouhodobû nezamûstnané. 
� Zdravotnû hendikepované a pfiípadnû

dal‰í skupiny nezamûstnan˘ch.

Nabízíme zamûstnavatelÛm své kon-
zultaãní a poradenské sluÏby, aÈ jiÏ na
kontaktních pracovi‰tích v Prachaticích 
a Vimperku, pfiípadnû u vás, ve va‰í
firmû, pokud o to projevíte zájem. 

Mgr. Jan Dudek
vedoucí oddûlení zamûstnanosti 

ÚP âR KoP Prachatice

Dotovaná místa pro budoucí zamûstnance

PIVOBRANÍ
V sobotu 22. ãervna od 16:00 hodin se koná na volarské trÏnici za kinem PIVOBRANÍ. 
V 18:00 hodin se bude konat soutûÏ „Modr˘ d˘m“ – koufiení doutníkÛ na délku popele.

O obãerstvení se postará SDH Volary.
K tanci i poslechu bude hrát kapela Renesance.
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Zástupci Hubertova cechu z Mysli-
veckého sdruÏení Vltava Volary, oslavili
v kvûtnu 50 let od svého vzniku. Pûti-
denní maratón oslav odstartoval ve stfiedu
8. kvûtna a trval do nedûle 12. kvûtna.
Jeho souãástí byl velmi zajímav˘ 
profesní, ale také kulturnû spoleãensk˘
program. 

V‰e bylo zahájeno mysliveck˘m
Halali v podání Petra Kavlíka z dechové
hudby Netolická pûtka. Miroslav ·vec,
pfiedseda sdruÏení, poté zahájil dny
oslav, na kter˘ch pfiivítal pozvané hosty
vãetnû volarsk˘ch zastupitelÛ, ktefií 
pfii‰li spoleãnû se starostkou Martinou
Pospí‰ilovou popfiát volarsk˘m mysliv-
cÛm lovu zdar. 

První den byl spoleãenskou slavnos-
tí, na které se dûkovalo a hodnotilo.
Miroslav ·vec v projevu zhodnotil 
historii, souãasnost a celou práci MS
Vltava. Po projevu následovalo ocenûní
a podûkování nejstar‰ím pfiíslu‰níkÛm
Hubertova cechu z Volar. Velkého 
uznání a podûkování se dostalo Josefu
Mrázovi, kter˘ se letos doÏil osmdesáti
osmi let a patfií spoleãnû s Václavem
Tesafiem star‰ím a Josefem Dolej‰kem 
k zakládajícím ãlenÛm MS Vltava 
Volary. Následovalo ocenûní souãas-
n˘ch ãlenÛ a v‰ech, ktefií se podíleli 
a podílejí na rozvoji mysliveckého sdru-
Ïení Vltava. 

Od stfiedy do pátku probíhaly odborné
besedy na témata, která patfií k mysli-
vosti. Pfiedná‰ející pánové Mgr. Vladimír
Bádr Ph.D. a Ing. Adam Jirsa byli
v˘borní, a obû akce myslivcÛm mnohé
napovûdûly. 

Po v‰echny dny bylo ve spoleãen-
ském sále radnice moÏno nav‰tívit
v˘stavu trofejí.

Velmi pûkná byla beseda ve spole-
ãenském sále radnice s fotografem 
myslivosti a pfiírody panem Janem 
Zumrem star‰ím. Ve dvou blocích se
Ïáci Z· Volar a Lenory dozvûdûli
mnoho o fotografiích – kde vznikly, jak
dlouho na nûkteré ãekal, jaká místa má
nejradûji a samozfiejmû nechybûlo ani
vzpomínání na zaãátky a pfiechod od
ãernobílé fotografie k barevné, od kla-
sického fotoaparátu k digitálu. Beseda
se povedla a dûti se nebály klást i zají-

mavé otázky. Bylo to povedené dopo-
ledne, které se líbilo v‰em. Panu Zumro-
vi Ïáci podûkovali potleskem. 

Sobota byla dnem, kdy slavnosti
vyvrcholily. ByÈ zaãaly uplakan˘m
poãasím, jako by svat˘ Hubert symbo-
licky zkrápûl na‰e námûstí slzami 
dojetím nad poveden˘m a velmi pûk-
n˘m programem, kter˘ pro vefiejnost
myslivci pfiipravili. Cel˘ program zahá-
jili trubaãi Markazíni mysliveck˘m
Halali. Programem provázel Jifií Kasina,
‰éfredaktor ãasopisu Myslivost, kter˘
pfiivítal senátora a starostu Hluboké nad
Vltavou Tomá‰e Jirsu a Martinu Pospí‰i-
lovou, starostku na‰eho, pro ten den
mysliveckého, mûsta Volary a v‰echny,
ktefií pfii‰li i pfies nepfiízeÀ poãasí na
volarské námûstí.

Tomá‰ Jirsa popfiál volarsk˘m mys-
livcÛm hodnû dal‰ích plodn˘ch let.
Vyzdvihl, Ïe myslivci a ·umava patfiili
odnepamûti vÏdy k sobû. Také díky 
obûtavé ãinnosti myslivcÛ máme 
·umavu tak pûknû zelenou a zdravou.
Poté prohlásil sobotní slavnostní den za
zahájen˘. Martina Pospí‰ilová podûko-
vala myslivcÛm za jejich velk˘ pfiínos
pro mûsto a popfiála jim, aby se po 
ve‰kerém jejich úsilí, tento den povedl 
a vydafiilo se jim v‰e tak, jak si pfiejí.

Od norování li‰ky ve speciálnû 
pfiipravené nofie se sobotní program
odrazil. 

Dopolední program hudebnû patfiil
dechovce Voniãka – V Band z Moravy.
Trubaãsk˘ sbor Markazíni pfiedvádûl
myslivecké melodie a ukázky z ãeského
zpívaného honu. 

Velmi zajímavá byla ukázka vábení
zvûfie mistra Evropy a âR Josefa Kap-
rase, kterého doprovodili pánové Hubert
Fáber ze âkynû a Petr Novák z Chval-
‰in. Vábení si vyzkou‰el i jeden junior,
tfii dámy a v‰em se hlas jelena povedl.
Poté ukázal Petr Joo vábení nejen jele-
nÛ, ale i srnãí zvûfie, ãi ptákÛ u rybníka.

Milan Zale‰ z PlzeÀské zoologické
zahrady pfiedvedl ukázku sokolnictví 
a v˘cviku dravcÛ a sov. Zde byl atrakcí
pu‰tík bûlav˘ âenda, kter˘ si oblíbil
balkón radnice i jiná místa. 

Velkou atrakci pro kuchafiky, kucha-
fie i ty, ktefií by to jednou chtûli zkusit,

pfiipravil mistr kuchafi Tomá‰ Záhorsk˘ 
z restaurace  Stará Myslivna z Konopi‰tû.
Pfiipravil ukázku, jak zpracovávat zvûfiinu
a co v‰e lze vykouzlit z tohoto masa.
Specialitka mistra byla úÏasná.

Jihoãeská dechovka Babouci dopro-
vázela odpolední program a cel˘ tento
blok vyvrcholil ukázkou TIMBER-
SPORTU, zajímavého lesnicko-spor-
tovního odvûtví. Vicemistr svûta a mistr
Evropy Martin Komárek a pánové 
J. Svoboda a J. WawrÛ ukázali, jak ovlá-
dají motorové pily, sekyry a velkou
ruãní pilu. V prÛbûhu této show mohli
své umûní pfiedvést i dobrovolníci z fiad
divákÛ vãetnû dûtí, které znázorÀovaly
fiev motorové pily.

Následovalo pasování na myslivce.
Mlad˘ adept, Martin Slobodník, byl
pfied vefiejností mysliveckou i laickou,
pasován myslivcem. Hospodáfi MS Vlta-
va Václav ·vec mysliveckou mluvou 
a mysliveck˘m meãem pasoval mladého
adepta poklepem na obû ramena a pfie-
dáním zbranû do jeho rukou jej pfiijal 
za ãlena cechu sv. Huberta. Odpolední
ãást zakonãilo losování tomboly, ve
kterém hlavní cenu vyhrála mladá paní 
z na‰eho mûsta a domÛ si donese vzdu-
chovku, vûnovanou ãeskou zbrojovkou.

V prÛbûhu dne vonûly námûstím
myslivecké speciality, gulá‰ srnãí ãi
jelení, dobré klobásy a mnoho dal‰ích
kulináfisk˘ch dobrot.

Veãer aÏ do pÛlnoci i pfies de‰tivé
nebe patfiilo zábavû a tanci pod ‰ir˘m
nebem a do kroku hráli jiÏ zmínûní
Babouci.

Volarsk˘m myslivcÛm se slavnost 
i pfies nepfiízeÀ poãasí vydafiila, neboÈ
jak Jifií Kasina v úvodu fiekl: „Myslivec
nepromokne, a kdyÏ ano, tak jen proto,
Ïe je ‰patnû obleãen.“ A protoÏe v‰ichni
zvolili pro veãerní a noãní ãást obleãení
vhodné, nezmokli a toãili se pûknû. 

Po celou sobotu byl velk˘ zájem 
o v˘stavu trofejí, kterou shlédlo víc jak
osm stovek náv‰tûvníkÛ.

V‰ichni, ktefií slavnost nav‰tívili,
byli moc spokojení a MS Vltava Volary,
tak patfií velk˘ dík za v˘bornû pfiiprave-
nou akci.

Ladislav Beran

Myslivecké dny
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HANKY
PANKY

„Na pfiání divákÛ“

Nejúspû‰nûj‰í ãeská 
travesti skupina 
HANKY PANKY

mífií do na‰eho mûsta 
se zbrusu nov˘m pofiadem

,,Na pfiání divákÛ“

*
KDY?

V sobotu 15. ãervna 2013 
od 19:00 hodin

*
KDE?

Ve volarském kinosále.

*
VSTUPNÉ

pfiedprodej: 200,- Kã  
- na MûÚ Volary, 

odbor KaCR 
od 6. kvûtna 2013

na místû: 230,- Kã

*
NA CO SE MÒÎETE

Tù·IT?

Byly vybrány nejlep‰í 
návrhy a sestaveny 

do celoveãerního pofiadu
nabitého nejen písniãkami,

ale i vtipn˘mi scénkami,
parodiemi hercÛ, hereãek,

zpûvákÛ a zpûvaãek. 

Pofiady, které se tû‰í oblibû 
v fiadû vyprodan˘ch 

kulturních domÛ a divadel
sestavuje tato skupina 

2x do roka.

„Volarsk˘ domeãek“, kter˘ je pra-
covi‰tûm DDM Prachatice, pfiipravil 
v úter˘ 14. kvûtna ve spoleãenském sále
MûÚ ve Volarech oslavu Svátku matek.

Dûti ze zájmov˘ch krouÏkÛ pfiipravi-
ly maminkám zajímav˘ program, kter˘
nesl název Srdíãkov˘ den. 

Vladimíra Laschová a Milena Sipp-
lová, pedagoÏky volného ãasu, pfiedstavily
ãinnost DDM. Provedly nás programem
od nejmen‰ích z M· v Revoluãní ulici,
ktefií cel˘ program zahájili a ukázali, jak
dobfie se svou paní uãitelkou Jitkou
cviãí. Po nich pfii‰ly na fiadu moderní
gymnastky, Pí‰Èalky – Píìalky pfii‰ly 
s tématem jaro, léto, podzim a zima.

Poté patfiil sál radnice krásn˘m
·eherezádám a jejich orientálnímu 
tanãení, ve kterém jako by vyprávûly
poutav˘ pfiíbûh z knihy Tisíc a jedna
noc. Jejich tanec vystfiídal zájmov˘
útvar nejmen‰ích angliãtináfiÛ – zde 
dûti ukázaly, jak cizí jazyk umí. 

Mezitím vbûhli do davu Kluci v akci
- malí kuchtíci, aby kaÏdé mamince 
pfiedali dobrotu v podobû srdíãek z per-
níku, která upekli. 

Kytaristi vzali v‰echny za srdce 
a vût‰inu jejich písní si maminky i ostatní
v sále spoleãnû zazpívali.

Klub dûtí ze StoÏce pfiedvedl zpûv 
a hru na flétny. Také jejich koãiãí
vystoupení bylo velmi povedené.

Celé odpoledne zakonãila Pomáda 
s Johnem Travoltou, kter˘ se ve Volarech
na chvíli zastavil, a spoleãnû s Baby 
a ·moulaty roztanãil v‰echny kolem
sebe. 

Za v‰echna vystoupení, která se
povedla, se dûtem dostalo zaslouÏeného
potlesku jako dík za vystoupení i celo-
roãní práci.

Bylo to velmi pûkné a povedené
odpoledne. Podûkování patfií v‰em
vedoucím jednotliv˘ch zájmov˘ch 
útvarÛ za jejich leto‰ní dobrou práci 
a ‰kolní druÏinû Z· za pomoc pfii v˘-
zdobû spoleãenského sálu. PedagoÏky
volného ãasu Vladimíra Laschová 
a Milena Sipplová dûkují v‰em za pûkná
pfiedstavení, která sklízela velk˘ aplaus,
a  také mûstu Volary za bezplatné zapÛj-
ãování sálu pro akce DDM.

Ladislav Beran

Den matek
aneb

Jak dûti maminkám k svátku
pfiipravily Srdíãkov˘ den
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Novinky v knihovnû
Beletrie

Downhamová Jenny
JE·Tù NEÎ UM¤U

Sedmnáctiletá Tessa má stejné pocity,
touhy a plány jako její vrstevníci. Na
jejich uskuteãnûní má ov‰em podstatnû
ménû ãasu. Trpí leukémií v pokroãilém
stadiu a v takovém rozsahu, Ïe není
moÏná Ïádná dal‰í léãba. Tessa se smi-
fiuje s neodvratn˘m osudem svérázn˘m
zpÛsobem: sepí‰e si seznam vûcí, které
by je‰tû chtûla stihnout, dokázat, zaÏít, 
a pokud jí zdravotní stav dovolí, pustí se
bezhlavû do jejich plnûní. 
Svûtov˘ bestseller byl dosud pfieloÏen˘
do 33 jazykÛ.

Petterson Per
NA SIBI¤

Jesper a jeho malá sestra vyrÛstají na
dánském venkovû za druhé svûtové
války, vypofiádávají se s odtaÏit˘mi 
rodiãi, poãetnou v˘stfiední rodinou 
a chladn˘m vûtrem. Jesper sní o cestû 
na jih do Maroka, zatímco jeho sestra
touÏí dostat se na Sibifi. SebevraÏda
jejich dûdeãka, nástup puberty a pfie-
dev‰ím nûmecká invaze v‰ak jejich 
idylické dûtské vztahy zpfietrhají.
Próza Na Sibifi byla nominována na
Severskou cenu za literaturu.

Luptonová Rosamund
V PLAMENECH 

Ve ‰kole vypukl niãiv˘ poÏár. Uprostfied
plamenÛ zÛstanou i sedmnáctiletá Jenny
a osmilet˘ Adam. Grace, která je shodou
okolností zrovna poblíÏ ‰koly, v tu chví-
li myslí jen na jediné – musí své dûti
zachránit. Za kaÏdou cenu... 
Zatímco Grace i Jenny leÏí v bezvûdomí
v nemocnici, jejich du‰e se oddûlují od
tûlesn˘ch schránek a vidí, co ostatní
vidût nemohou. Byl poÏár jen nehoda,
anebo ho nûkdo zaloÏil úmyslnû? 
Kdo by to udûlal? A proã? S kaÏdou
odpovûdí se v‰ak vynofiuje jen stále 
více otázek… 

Ludlum Robert 
TREVAYNE

MÛÏe b˘t, ãím chce. Musí se jen roz-
hodnout, na které stranû bude stát. Tre-
vayne je nedotknuteln˘. Ve tfiiceti se stal
vlastním pfiiãinûním milionáfiem. Pak
udûlal skvûlou kariéru jako vysoce
postaven˘ vládní úfiedník. A nyní vede
jednu z nejvût‰ích nadací ve Spojen˘ch
státech. Trevayne je vysoce inteligentní
a nezkorumpovateln˘. Nikdo si na nûj
nepfiijde a nikdo na nûj nic nemá nebo 
si to alespoÀ myslí…

***

Nauãná literatura

Kudláãková Michaela
NESLIBUJTE PANNÁM HADY

Kniha nabízí rodiãÛm a vychovatelÛm
moÏnost prozkoumat osobnost dítûte
zcela jin˘m zpÛsobem. Vychovat dítû
není snadná vûc a hloubková sonda do
povahov˘ch rysÛ teprve se formujícího
ãlovûka mÛÏe hodnû objasnit.

Králiková Monika
PLETENÍ KO·ÍKÒ 

Z PAPÍROV¯CH PRAMENÒ
Kniha popisuje zajímavou v˘tvarnou
techniku pletení z papírov˘ch pramenÛ.
Obsahuje zevrubn˘ popis, jak si tyto
prameny ze starého papíru zhotovit 
a následnû z nich uplést ko‰íky, misky,
podnosy a obaly, které se vzhledem
podobají v˘robkÛm z proutí ãi pedigu.

P¤EVLEâENÉ KRABIâKY
OD ZÁPALEK

Nevíte, jak snadno zabavit na‰e nejmen-
‰í? Jednodu‰e! Staãí pár prázdn˘ch
krabiãek od zápalek rÛzn˘ch velikostí. 
Z nich vyrobíte celou fiadu originálních
hraãek! ·ibalské králíãky, nûÏné 
oveãky, tajnÛstkáfiské Ïáby, sáÀkující
dûti, vlaky, auta, lodû, krokod˘ly, slony,
ale i dinosaura nebo veselé tuÏky, které
pobaví.

Pro dûti a mládeÏ 

Frost Mark
PALADINOVO PROROCTVÍ

- PROBUZENÍ
Mysteriózní thriller od Marka Frosta,
spolutvÛrce kultovního seriálu Mûsteãko
Twin Peaks. Patnáctilet˘ Will West Ïije
podivn˘ Ïivot, stûhuje se z místa na
místo a netu‰í proã. Rodiãe po nûm 
chtûjí, aby ve ‰kole nevyboãoval z prÛ-
mûru, a také v bûÏeckém druÏstvu by
nemûl moc vynikat. JenÏe potom se 
Will zapomene a pfii celostátním inteli-
genãním testu získá nejvy‰‰í poãet bodÛ
v historii...

Bass Guy
FILÍN FIDLA

Filín Fidla se bojí úplnû v‰eho... kromû
stra‰idel, která se schovávají u nûj 
v pokoji! DokáÏe Filín se sv˘mi ka-
marády stra‰idly zachránit svût pfied
ìábelsk˘mi zombiemi dfiív, neÏ se celé
lidstvo promûní v bezduché masoÏravé
otroky? Pfiíbûhem o nebezpeãí, které
ãíhá na kaÏdém kroku, tû bude provázet
kvílící duch, chrastící kostlivec a hlado-
vá pfií‰era zpod postele.

Westerfeld Scott
LEVIATAN

První svazek nesmírnû napínavé nové
série. Odehrává se v alternativní steam-
punkové minulosti, v níÏ je svût rozdûlen
na industriály, ktefií ovládají ohromné
parní pochodující váleãné stroje, a darwi-
novce, jejichÏ hybridní potvÛrky fungují
jako vzducholodi, parní vlaky, váleãné
lodi i ponorky.

Svûrák Zdenûk a Uhlífi Jaroslav
PÍSNIâKY O ZVÍ¤ATECH

Oblíbili jste si písniãky ZdeÀka Svûráka
a Jaroslava Uhlífie? Ve zpûvníku s krás-
n˘mi ilustracemi Vlasty Baránkové
najdete nejen texty, ale i noty a akordy.
Tak aÈ se vám hezky listuje, zpívá 
i hraje. 

Oznámení 
pro zájemce o koupi knihy „Co jiní netu‰í aneb hovory z pekla“ MUDr. Michaely Neumanové.

Tuto knihu je moÏno zakoupit v ordinaci MUDr. Neumanové.
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Desetilet˘ David Fabián ze Záhofiíã-
ka u âkynû nevûdûl pfied tfiemi lety jak
se správnû odrazit na lyÏích, nebo ujet
na kole dále neÏ k sousedÛm. Dnes je 
z nûj jin˘ kluk. Zvládá perfektnû kolo 
i lyÏe. Dokonce vyhrává i první závody.
„Vyhrál jsem Bûh okolo Kufiidla ve 
Strakonicích. Na Zadovû jsem skonãil
tfietí v bûhu na lyÏích. Doufám, Ïe v létû
vyhraju svÛj první závod na kole,“ pfieje
si David. Za jeho úspûchem stojí péãe
trenérÛ ve sportovním klubu Outdoor
Kids ze âkynû. V zimû se dûti úãastní
závodÛ v bûÏeckém lyÏování, na jafie 
a v létû jezdí na kole, na podzim bûhají
a chodí po ‰umavsk˘ch i bavorsk˘ch
tisícovkách. „Je radost vidût, jak se vám
dûti mûní pfied oãima. Zvlá‰tû na bûÏ-
kách, které jsou hodnû technick˘m 
sportem, je to znát. Loni dûti nemûly
rovnováhu, dnes válí jako zku‰ení 

bûÏkafii,“ fiíká Laìka Mánková, trenérka
Outdoor Kids klubu, kter˘ oslavil tfietí
narozeniny a pofiád do sv˘ch fiad pfiibírá
talentované dûti. 

„Na‰e dûti uÏ mají celou fiadu medailí
z horsk˘ch kol, z pfiespolního bûhu, ale
také ze závodÛ na bûÏkách. Nicménû 
v na‰em klubu nejde primárnû o medaile,
k tomu jsou vût‰í kluby s profesionálním
zázemím. Chceme ke sportu pfiivést
nejen dûti, ale celé rodiny. Chceme
dûtem v‰típit smysl pro odpovûdnost,
disciplínu a t˘mového ducha,“ doplÀuje
svou manÏelku trenér Jifií Mánek. „Díky
takov˘m mal˘m klubÛm je moÏno najít
sportovní talenty, které by jinak zÛstaly
bez pov‰imnutí. âkyÀsk˘ klub mÛÏe
slouÏit jako pfiípravka pro SKI klub, 
pfiípadnû pomÛÏe najít adepty pro studium
sportovního gymnázia ve Vimperku,“
vysvûtluje Zbynûk Pavlásek, trenér 

nejlep‰ího lyÏafiského oddílu v âR – SKI
klubu ·umava. Outdoor Kids sdruÏuje
zhruba 20 dûtí z Prachaticka – vût‰inou
ze âkynû, Dolan, Horosedel, Kru‰lova,
Bohumilic, ale i Malenic a Volynû.
Vedle toho, Ïe se dûti z Outdoor Kids
úãastní závodÛ, jezdí spoleãnû se sv˘mi
rodiãi na v˘lety ãi soustfiedûní. 

Vlasta ·krlová ze âkynû dala do
klubu obû své dcery – Veroniku a Mi-
chaelu. Ta si pochvaluje, Ïe se obû dcery
nauãily lépe komunikovat se sv˘mi 
vrstevníky, zlep‰ily fungování v kolek-
tivu a na‰ly si nové kamarády. Navíc
Veronice se díky Outdoor Kids dokonce
zásadnû zlep‰il i její zdravotní stav.
„Byla astmatiãka a pravideln˘ pobyt na
ãerstvém vzduchu jí pomohl. Pfiestala
mít také problémy s váhou,“ doplnila
Vlasta ·krlová.

Pavel Pechou‰ek

V centrální ·umavû byl otevfien
nov˘ Penzion pro seniory. V ¤asnici, na
okrese Prachatice nedaleko mûstyse
StráÏn˘, vznikl z b˘valého hotelu 
Penzion pro seniory ¤asnice. 

Z hotelového komplexu vznikl pûkn˘
ubytovací prostor s vlastní jídelnou 
a kuchyní, která bude poskytovat 5 x
dennû stravu.

DvoulÛÏkové a jednolÛÏkové pokoje
nabízí dvû kategorie, první s polohova-
cími lÛÏky, druhá se standardními lÛÏky.

Na v‰ech pokojích jsou televize, stejnû
jako ve dvou spoleãensk˘ch místnos-
tech. KaÏd˘ pokoj má sociální zafiízení. 

SluÏby a zdravotnickou péãi zde
vykonává profesionálnû vy‰kolen˘ per-
sonál, vãetnû lékafie. Zdravotní sluÏba je
zaji‰Èovaná po cel˘ch 24 hodin. Dále je
zabezpeãen odvoz i pfiívoz k lékafii i se
zdravotním doprovodem. 

Penzion je v˘bornû situován v centru
·umavy, kde je hlavnû klid a mnoho
zelenû. Hned nad penzionem je lesní

prostor lákající v letních a podzimních
mûsících pro sbûr hub ãi borÛvek, ale 
i k samotn˘m procházkám. Velkou
v˘hodou je prostorná terasa s nádher-
n˘m v˘hledem na vrcholy Radvano-
vického masivu. Jak vidíte, v okrese
Prachatice v centru ‰umavsk˘ch hvozdÛ
je moÏné babiãkám a dûdeãkÛm udûlat
radost a najít jim i vhodné trvalé bydle-
ní s témûfi individuální péãí a starostí 
o kaÏdého jednotlivého klienta.  

L. Beran 

Úspû‰n˘ ãkyÀsk˘ klub Outdoor Kids
shání dal‰í talenty

Nov˘ penzion pro seniory

LETNÍ DOVOLENÁ
MUDr. Michaela Neumanová, Volary 

1.–5. ãervence 2013 a 22. ãervence – 2. srpna 2013
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