
Rozhovor s…
Mgr. Milanem Šnorkem, 
starostou města

Co se ve městě 
aktuálně chystá, 
jaké připravované 
akce ze strany 
města  považujete 
pro letošní rok za 
nejdůležitější?

Z hlediska potřeb občanů považu-
ji za zásadní rekonstrukci městské 
polikliniky. Zajištění kvalitní lékařské 
péče souvisí i s kvalitou prostředí, 
kde je poskytována, a jistě mi dají 
občané Týna a regionu za pravdu, že 
stav městské polikliniky jak zvenčí, 
tak zevnitř evokuje doby dávno minu-
lé. Jsem přesvědčen, že si občané 
i lékaři uvědomí zásadní potřebnost 
této nákladné a složité rekonstruk-
ce a budou tolerovat přechodná 
omezení chodu polikliniky po dobu 
oprav. Město samozřejmě do zadá-
vacího řízení vznáší požadavky, aby 
se rekonstrukce mohla odehrát za 

provozu a omezila všechny dotčené 
co nejméně při dodržení všech bez-
pečnostních předpisů. Ředitel poli-
kliniky Ing. Machálek s dostatečným 
předstihem řeší technické detaily 
rekonstrukce s lékaři, jejichž ordinací 
se rekonstrukce dotkne, a veřejnost 
bude včas o omezení informována. 

Velmi aktuální dobrou zprávou je 
informace o přidělení dotace více než 
9,5 milionu korun z regionálního ope-
račního programu na dostavbu další 
etapy cyklostezky v úseku Břehy - 
Litoradlice. Tím se po realizaci uzavře 
celistvý úsek Vltavské cyklistické ces-
ty, jedné z nejkrásnějších evropských 
cyklotras, propojující České Budějo-
vice s Hlubokou a Týnem nad Vlta-
vou. Jedná se, v souhrnu s první, již 
loni realizovanou etapou, o největší 
investici do rozvoje turistického ruchu 
ve městě a regionu za poslední léta. 
Doufám, že se velmi rychle projeví ve 
zvýšené návštěvnosti i poptávce po 
doprovodných službách. Pokud sle-
dujeme statistiky užívání cyklostezky, 
které vykazuje Hluboká nad Vltavou, 
nebývalý nárůst služeb souvisejících 
s cyklostezkou v Purkarci, ale i krátké 

zkušenosti s prvním úsekem cyklos-
tezky v Týně, je oprávněné mít velmi 
pozitivní očekávání.

Další oblastí, kam chceme 
v našem volebním období soustře-
dit svou pozornost, je zlepšování 
prostředí na našich sídlištích. S pro-
jektem revitalizace sídliště Vodňan-
ská, který byl připraven po veřejné 
diskusi s obyvateli sídliště, se uchá-
zíme o dotační příspěvek z MMR 
a podobným způsobem hodláme 
letos připravit v součinnosti s obča-
ny Hlinek projekt na revitalizaci části 
Hlineckého sídliště. Letošní rok se 
chceme ve větší míře zaměřit na 
přípravu studií a projektů i na další 
akce, které chceme postupně reali-
zovat v následujících letech. Hodlá-
me připravit studii a projekt na využití 
areálu  u ZŠ na Malé Straně s letní 
plovárnou. Investujeme i do přípra-
vy odpočinkového areálu kolem 
vodní nádrže pod sídlištěm Hlinky, 
kam by měl ústit připravovaný další 
východ pro pěší a cyklisty. Na další 
roky plánujeme dotáhnout přípravu 
rekonstrukce komunikací Bohunic-
ká a Havlíčkova. Zároveň 

hodláme spustit přípravu rekonstruk-
ce expozice Městského muzea

Svou důležitost mají ovšem 
i drobnější investiční akce jako 
je rekonstrukce Kulturního domu 
v Předčicích, nebo parkoviště 
a úprava budovy ZŠ Malá Strana, 
které budou probíhat v nejbližší 
době, a další řada akcí, které zvy-
šují kvalitu života obyvatel města 
i přilehlých obcí.

Ze strany části veřejnosti 
zaznívá kritika MDK Sokolovna 
a jeho využívání občany města. 
Jaké změny a novinky v souvis-
losti s kulturním domem připra-
vujete?

Sokolovna je multifunkční kulturní 
zařízení, které bylo rekonstruováno 
za minulého vedení města za cenu 
relativně vysokých nákladů. Vzniklo 
krásné a relativně luxusní kulturní cen-
trum, které se uchází o přijetí obyvatel 
města a regionu. Mrzí mě přetrvávají-
cí nedůvěra k tomuto zařízení ze stra-
ny některých občanů. Přes všechny 
výhrady, které mám k nákladnosti 
a centralizovanosti rekonstrukce, se 
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NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ

Opravy kotelny, vzduchotechniky a elektro-
instalace budou v Městské poliklinice pokra-
čovat výměnou oken a zateplením fasády 
objektu.

V městské poliklinice byla v minulém roce pro-
vedena rekonstrukce kotelny (výměníkové stani-
ce), která byla v havarijním stavu, na ni pak navá-
zala oprava vzduchotechniky a v současné době 
probíhají opravy elektroinstalace a podhledů. Efek-
tivnější by mělo být také zapínání osvětlení, kdy 
se nahradí původní systém, který osvětloval celá 
patra budovy novou variantou osvětlování konkrét-
ního úseku, dojde tak k větším úsporám energie.

Po dohodě vedení polikliniky s lékaři a firma-
mi, které provádějí rekonstrukci, bylo stanoveno, 
že práce, které by mohly rušit jak pacienty, tak 
lékaře, se budou provádět jen večer a o víken-
dech, což mírně prodlužuje termín dokončení 
oprav. Předpoklad ukončení rekonstrukcí v interi-
érech je koncem dubna nebo během první polo-
viny května.

V červnu bude zahájena oprava jižní vchodo-
vé části budovy. Dojde k výměně oken a zatep-
lení budovy. Aktuálně probíhá výběrové řízení na 
firmu, která bude provádět rekonstrukci. Finan-
cování zateplení budovy a výměnu oken je zajiš-
těno z rozpočtu města pro tento rok. V plánu je 
vše dokončit během dvou letních měsíců. 

Ve středu 22. 2. 2012 proběhla schůzka 
s nájemci prostor, kdy zejména lékaři poukazo-
vali na komplikovanost přemísťování ordinací 
i potíže při zajišťování péče o pacienty. 

Vedení města připravilo návrhy možného pro-
vizorního řešení situace. Ve spolupráci s lékaři, 
kteří souhlasili s některými ústupky, bylo domlu-
veno například zatěsnění oken, posunutí vybave-
ní ordinací mimo prostory oprav, bude muset být 
řešeno jak odvětrávání prostor tak i prostory pro 
pacienty (náhradní čekárny).

Rekonstrukce zkomplikuje práci nejen lékařů, 
vyzkouší trpělivost pacientů, ale na druhé straně 

se vyřeší nevyhovující stav budovy polikliniky.
Cílem je snížit náklady na vytápění, snížení 

celkových provozních nákladů, zvýšení komfor-
tu lidí pracujících na poliklinice a i pohodlí všech 
klientů a pacientů polikliniky. Budova polikliniky 
je sídlem nejen ordinací lékařů, ale i Úřadu prá-
ce, Všeobecné zdravotní pojišťovny, biochemic-
ké a zubní laboratoře a dalších nájemců prostor, 
jichž se opravy budou bezprostředně týkat.

„Rád bych poděkoval všem, jichž se nějakým 
způsobem dotknou omezení běžného provozu 
polikliniky za toleranci a trpělivost v době rekon-
strukce. Budu rád, pokud budou případné pro-
blémy v souvislosti  s provozem v této mimořád-

né situaci řešeny přímo se mnou“, řekl ing. Ivo 
Machálek, ředitel Městské polikliniky. 

V roce 2011 bylo do oprav na poliklinice 
investováno cca 3 700 000 korun. Letos je pláno-
vána investice ve výši přibližně 4 100 000 Kč. Na 
opravu jižní strany budovy polikliniky je vyčleně-
no přes 5 000 000 Kč.

V dalších letech musí město zajistit finanční 
prostředky na výtah a na opravy ostatních stran 
budovy polikliniky. Důležité je, aby se rada měs-
ta shodla na prioritním vymezením prostředků 
v rozpočtu města na tyto rekonstrukce, případně 
aby byly zajištěny další zdroje financování.

jk

Poliklinika získá novou tvář

- pokračování na poslední straně -
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snažím Sokolovnu vnímat jako kulturní prostředí, které má svá pozitiva, jichž 
je třeba využívat, a negativa, která se musíme snažit odstraňovat nebo při-
nejmenším omezovat. Jako každý nový projekt zápasí s porodními bolestmi 
a je běžné a potřebné je překonávat. Snažíme se v součinnosti s ředitelkou 
a zaměstnanci MCKV provádět změny, které mají podpořit užitnou hodnotu 
a atraktivitu zařízení. Vítáme všechny konstruktivní podněty ze strany veřej-
nosti k vhodnému užívání Sokolovny i k vytváření programu. V současnosti 
proběhly stavební úpravy, které mají podpořit pořádání menších klubových 
akcí. Sokolovna je otevřená i pro iniciativu občanských sdružení i spolků či 
jednotlivců, kteří nabídnou zajímavé kulturní akce pro veřejnost. Příkladem 
jsou například tradiční setkání se seniory Vltavotýnska, které pořádá občan-
ské sdružení Týna nebo akce občanského sdružení Activ. Na Sokolovně se již 
ujala řada úspěšných aktivit, které se osvědčily a přitahují trvale zájem veřej-
nosti jako je plesová sezóna, divadelní představení, Kouzelnické koktejly, 
Lenoška Ivo Šmoldase apod. 

Jako problém vnímáme dispozici kina i limity, které kino do činnosti 
Sokolovny vnáší. Řešení, které aktuálně diskutujeme, může být uskutečně-
no nejdříve za více než dva roky, po uběhnutí udržitelnosti projektu financo-
vaného z evropských dotací.

Největší rezervu vidím v programech pro mladou generaci, kde se 
nedaří zatím oslovit je nabídkou tradičních diskoték ani zábav a vidím v tom 
důležitý úkol pro MCKV do nejbližší budoucnosti. 

Zároveň bych chtěl zdůraznit, že kulturu ve městě netvoří jen Sokolovna, 
že tu máme městskou galerii s doprovodnými akcemi, městské muzeum, 
které také kromě stálých činností připravuje zajímavé vernisáže a výstavy 
či akce typu muzejní noc, nádherně zrekonstruovanou knihovnu s před-
náškovým sálem, kulturní nabídku doplňuje Divadelní společnost Vltavan 
v pronajatém prostoru Zámeckého divadla a na otáčivém hledišti, i např. 
Baráčnická obec Vitoraz v baráčnické rychtě a tak dále. Myslím, že vějíř 
týnské kulturní nabídky ve městě směle snese srovnání s ostatními městy 
v regionu a je opravdu pestrý.

Jak vypadá z vašeho pohledu reálnost dostavby Temelína?
Dostavba jaderné elektrárny má zelenou ze strany vlády, vyjádření čel-

ních představitelů jsou jasná a jednoznačná. Ani prozatímní průběh pro-
cesu vyhodnocování zátěžových testů jaderných elektráren v souvislosti 
s katastrofou ve Fukušimě nenasvědčuje, že by měla ve vztahu k dostavbě 
zaznít nějaká rozporná stanoviska. Z mého pohledu, tak jak jsem měl mož-
nost se z výsledky seznámit, prokazují výrazný nadstandard bezpečnost-
ních parametrů JETE. Pro město je dostavba příležitostí pro další rozvoj, 
a proto vedení města dostavbu podporuje. Ve věci požadavků k řešení 
infrastrukturních investic a především investic do komunikací na jihu Čech, 
kde jsme my, starostové obcí 13 km zóny kolem Temelína v souladu s před-
staviteli kraje vyzvali vládu prostřednictvím „Výzvy jihočeských starostů“, se 
odehrály některé pozitivní změny i díky aktivitě nového ministra průmyslu, 
Jihočecha p. Martina Kuby. Pro město je také důležité, že platí všechny 
režimy podpory regionu ze strany JETE, jak rámcové smlouvy, tak režim 
oranžového roku, i dohoda o vyvolaných investicích v regionu i ve městě, 
kde i letos proběhnou plánované akce.  jk Ohlédnutí za autobusovou dopravou ve městě

Autobusové linky se zastávkami ve městě jezdí v rámci nově značeného 
systému dopravy již od září minulého roku.

Tento způsob dopravy našel své příznivce. Pokud jste nemocní a cesta 
na polikliniku vám přijde nekonečná, značně vám ji přeprava autobusem 
zkrátí. Usnadní vám také cestu do vltavo-
týnských vršků – na Hlinky i do Sakařovy 
ulice. Malí gymnazisté už dávno odhalili, 
že autobus je dobrý pomocník, který uleh-
čí cestu do školy, zvlášť pokud nosí tašku 
přetékající učebnicemi.

Velké poděkování patří všem řidičům 
autobusů, kteří musí zvládat nástrahy 
jednosměrných úzkých ulic a vyhýbat se 
zaparkovaným vozidlům v nepřehledných 
úsecích. 

Snad se celý dopravní systém osvědčí a v případě potřeby rozšíří o další 
varianty tras a časů.                                                                                jk

Cestování veřejnou autobusovou dopravou 
a vltavotýnské mininádraží

Má cestování autobusem budoucnost? 
Samozřejmě má a bude mít. Možná se jen změní podoba vozidel veřejné 

dopravy, ale cílové skupiny pasažérů budou stále stejné. Zatím nikdo nevy-
myslel jak efektivněji přepravit děti do školy, studenty ke zkouškám, seniory 
na výlet nebo k lékaři. Běžný autobus je plný mládeže, která ještě nemá řidič-
ské oprávnění, matek s dětmi, seniorů, ale i lidí, kteří tento stále ještě relativně 
ekonomicky výhodný dopravní prostředek využívají pro cesty do zaměstná-
ní. Nakonec je to ekologičtější, než kdyby každý jednotlivec vjížděl do města 
vlastním autem, i přesto je nárůst automobilové dopravy rekordní.

Vltavotýnskou specialitou je autobusové nádraží. Na minimální plochu 
se musí vejít maximální počet autobusů. Zřejmě v stavebních projektech 
vše vypadalo elegantně a ztráta velké části pozemku nebyla nijak bolest-
ná. Trpět začali až řidiči autobusů. Složité je do nádraží vjet i z něj vyjet, 
zejména pokud je nutné míjet jiné autobusy. K dobré bezpečnostní situaci 
nepřispívají ani couvající autobusy, projekt nádraží jiný způsob vyjíždění 
neumožňuje. O to větší poklonu je třeba složit řidičům autobusů.
Jak by mělo autobusové nádraží vypadat v ideálním světě?

Především by měl být náš „autobusák“ prostorný, tak aby se řidiči mís-
to proklínání situace mohli pohodlně věnovat řízení. Čekárna by měla být 
příjemná, dostupná pro pasažéry většinu času, doplněná dobře architekto-
nicky řešenou prodejničkou tisku a občerstvení. Neměla by chybět snadno 
dostupná informační kancelář (naše reálné nádraží je takto vybaveno, ale 
posuďte sami dispoziční uspořádání). Na ideálním autobusovém nádraží by 
měly být přehledně řešené jízdní řády  - správně osvětlené a srozumitelně 
seřazené. Dobře viditelné hodiny by měřily přesný čas. Nedaleko nádraží 
je pak v tomto idealizovaném snu doplněn směrový orientační systém pro 
turisty a mapa města, poblíž by mělo být i kapacitně vyhovující parkoviště.
Je možné iniciovat změny?

Určitě ano, jako pasažér mám možnost s provozovatelem dopravy 
komunikovat, vyjednávat, informovat ho. Příjemnou změnou na základě 
podnětů cestujících bylo rozšíření výstupních míst budějovických autobusů 
o konečnou zastávku na Hlineckém sídlišti.

Na druhé straně se například mění pracovní doby zaměstnanců v Čes-
kých Budějovicích. Řada lidí by potřebovala jezdit do zaměstnání později, 
například na devátou hodinu ranní, často se někteří potřebují naopak do 
deváté hodiny večerní vracet domů do Týna, pokud končí například kolem 
sedmé až osmé večer. Bohužel zatím se nepodařilo tyto změny nastavit, ať 
už to blokují finanční důvody provozovatele, malý zájem pasažérů v minu-
losti nebo další příčiny.

Je třeba si uvědomit zajímavý fakt: v rámci kraje o autobusové dopravě, 
kterou využívají zejména ti, kdo nejezdí vlastním automobilem (ženy, děti, 
senioři) rozhodují většinou muži užívající k přepravě zejména auta a kte-
ří pravděpodobně s dlouhým čekáním na vhodný spoj  na autobusových 
zastávkách a nádražích mají malé zkušenosti. jk

Sportovní hala láká děti a mládež o jarních prázdninách
Příjemné ceny pro nejmladší sportovce i možnost zahrát si florbal, stol-

ní tenis, squash nebo míčové hry ve velkém sále je zajímavou nabídkou 
Sportovní haly.
Městský dům dětí nabízí výlet, příměstský tábor i poučnou 
přednášku

Jarní prázdniny mohou děti strávit na příměstském táboře v MěDDM, 
další zajímavou akcí je 14. 3. výlet do ZOO Větrovy pro děti i dospělé. 

„Víme, co jíme“ je název přednášky konané 23. 3. v MěDDM. Přednáška 
vhodná pro všechny věkové kategorie přináší velmi diskutované téma o pří-
davných látkách v potravinách.      
V MDK Sokolovna je připraven jak taneční večer, tak i něko-
lik setkání s herci     

Kulturní dům Sokolovna žije bohatým programem. Nabídku tradičních 
kulturních pořadů, jako je „Lenoška Iva Šmoldase“ tentokrát s Jiřím Lábu-
sem (5.4.) obohatí ještě v březnu další zábavný  program s bavičem a imi-
tátorem Petrem Martinákem (20.3.). 

Premiéru bude mít 30. března taneční večer, příležitost pro ty, kteří rádi 
tančí. jk

Občané se zapojili do tvorby územního plánu
Vltavotýnští občané mohli na konci letošního února „zasáhnout“ do plá-

nů města, které se stanou podklady pro tvorbu územního plánu. Konalo se 
několik pracovních skupin pro různé části území, které řešily možné změ-
ny v územním plánu na základě podnětů občanů. Setkání architektů pod 
vedením ing. arch. Martina Jirovského (připravuje územní plán pro město 
ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje MěÚ) s občany probíhalo 
jak pro části města - sídliště Hlinky, staré město, Malá Strana, tak jednotlivě 
i pro osady. Byly nakopírovány mapové podklady částí města a osad, kam 
účastníci setkání zakreslovali své náměty a vyznačovali například místa pro 
potenciální rozvoj, nové plochy pro výrobu, bydlení v rodinných domcích, 
plochy smíšené s převažujícím bydlením, parky, atd. Vše probíhalo v přá-
telské a tvořivé atmosféře, bylo možné vymýšlet nová řešení pro územní 
plánování ve městě. Ze všech podkladů se pak vytvoří celkový plán, který 
bude po úpravě základem územního plánu.

Specifický postup přípravy měli obyvatelé Hlinek, kteří současně dokres-
lovali více podrobností, například nebezpečná místa, dopravně problema-
tické zóny, chybějící parkoviště, možné prostory pro zeleň, další výstavbu. 
Z jejich podnětů bude zpracováno zadání pro další proces připravované 
regenerace sídliště. Projekt bude mít také etapy práce s veřejností, tato 
příležitost byla pouze úvodem pro další specifikaci zadání.

jk

Rozhovor s…
Mgr. Milanem Šnorkem, starostou města
- dokončení z první strany -



„Podle předběžných výsledků 
zátěžové testy žádnou vážnou chy-
bu v projektu, ani technologii neod-
halily, přesto ale budeme dál hledat, 
jak bezpečnost temelínské elektrár-
ny posílit“, říká po dvou mezinárod-
ních konferencích ředitel Jaderné 
elektrárny Temelín Ing. Miloš Štěpa-
novský. Do cen elektřiny, ani část-
ky, kterou ČEZ každoročně odvádí 
do státní pokladny, se navrhovaná 
opatření nijak nepromítnou. 

Kulatý stůl v Praze, mezinárod-
ní konference v Českých Budě-
jovicích, vše s tématem jaderné 
energetiky a zátěžových testů 
v pouhých třech dnech. Čekal jste 
takový zájem o takzvané stress-
testy?

Zájem o stress-testy mne nepře-
kvapuje. Jde o téma, které se týká 
obyvatel z našeho okolí, soustře-
dí se na něj i nevládní organizace. 
A velmi si vážím starostů z naše-

ho okolí, že se těchto akcí aktivně 
účastní. To jsou přesně ti lidé, před 
kterými nechceme a nesmíme nic 
tajit. Získat si důvěru obyvatel jižních 
Čech nebylo jednoduché a kdyby-
chom přestali s jejich představiteli 
mluvit, nebo před nimi něco zata-
jovali, mohli bychom jejich důvěru 
velmi rychle ztratit.

Na druhou stranu, českobu-
dějovickou akci pořádaly přímo 
nevládní protijaderné organizace. 
Nebál jste se jí aktivně účastnit?

Nebál. My vážně nemáme co tajit. 
Samozřejmě jsem nevěděl, co oče-
kávat, jestli to bude vysoce odborná 
debata, nebo naopak. Ale nakonec 
se všichni přednášející ukázali jako 
profesionálové. Samozřejmě, máme 
odlišné názory, ale zabýváme se 
i některými společnými otázkami. 
Například energetická bezpečnost 
je obrovská výzva pro budoucnost. 
Všichni víme, že spotřeba elektři-
ny celosvětově roste, zásoby uhlí 
docházejí, zavázali jsme se snižo-
vat emise, naše domácnosti a firmy 
potřebují co možná nejlevnější, nej-
stabilnější a nejčistší energii…. My 
se lišíme v navrhovaných řešeních, 
ale ta otázka je pro všechny stejná. 
Takže pořadatelům, i když to byli naši 
odpůrci, upřímně děkuji za to, že mi 
umožnili na této akci vystoupit. 

Pojďme ke konkrétním výtkám. 
Podle zástupce hnutí Greenpea-
ce Jana Haverkampa nejsou tak-
zvané zátěžové testy kompletní. 
Neřeší totiž záměrný útok – napří-
klad náraz letadlem do elektrárny. 

Víte, ony je částečně řeší. Náraz 
velkým dopravním letadlem je něco 
jako zemětřesení kombinované s  
rozsáhlým požárem. A těmito riziky 
se zprávy zabývají. Experti mají k dis-
pozici výpočty, analýzy, odhady. Dru-
hou částí otázky je právě záměrný 
útok. I touto eventualitou se odborní-

ci zabývají. Je to ale v rámci uzavře-
ného, neveřejného procesu.  Důvod 
je jediný – příliš velké bezpečnostní 
riziko. Asi byste nechtěl letět z letiště, 
které velmi podrobně, do nejmenšího 
detailu, zveřejnilo všechna bezpeč-
nostní opatření. Chceme být maxi-
málně transparentní, zveřejnili jsme 
všechny velmi podrobné zprávy, lidé 
se mohou na cokoliv zeptat (např. 
stránka www.stresstest.cz), ale zve-
řejňování i detailních bezpečnostních 
opatření už by bylo za hranicí rozum-
ného, selského uvažování. 

Další výtky formuloval napří-
klad Dalibor Stráský, pověřenec 
hornorakouské vlády. Poukazoval 
třeba na riziko zhroucení budovy 
hasičského záchranného sboru 
při velmi silném zemětřesení.

V tomto případě narazil na věc, 
kterou jsme sami ve zprávě provo-
zovatele identifikovali. Jen nesmí být 
vytrhávána z kontextu. Co se týká 
zemětřesení, to je skutečně důležitá 
oblast, kterou na českobudějovické 
konferenci zmiňoval i rakouský geo-
log Roman Lahodynsky. My máme 
to štěstí, že žijeme a pracujeme ve 
velmi stabilní oblasti Českého masi-
vu. Přesto jsme potřebovali zkontro-
lovat všechna důležitá zařízení, zda 
jsou ještě zvlášť upravena, my říká-
me zodolněna, pro případ nadpro-
jektového zemětřesení. Tedy ještě 
výrazně silnějšího, než byla ta, která 
tady v  minulých staletích zazname-
nali kronikáři a archiváři. A pro jisto-
tu jsme se dívali i na další budovy, 
mimo jiné na objekt hasičů, který, 
tak jako naprostá většina dalších 
v Česku, který pro zemětřesení klasi-
fikován není. Což neznamená, že by 
nebyl odolný, je na tom stejně jako 
další moderní budovy. Ale vzhledem 
k tomu, že máme i vlastní síť seis-
mického monitoringu, připravujeme 
opatření typu „vyvezení techniky při 
známkách blížícího-se zemětřese-

ní“. Nicméně, a to je potřeba zdů-
raznit, nejde o zařízení důležité pro 
jadernou bezpečnost. 

Další námitka odpůrců: zamr-
zání nafty při déletrvajících mra-
zech. Je pravdivá?

Opět je to věc vytržená z kontex-
tu, ale i nad ní se musíme zamys-
let.. Jde o to, že naše elektrárna má 
deset různých způsobů napájení. 
Mimo jiné – k dispozici máme osm 
dieselgenerátorů. Každý má provoz-
ní zásobu nafty, která je seismicky, 
teplotně i jinak chráněná, na tři dny. 
A teď, kdybychom museli oba bloky 
odstavit, nepodařilo by se nám je 
zregulovat na vlastní spotřebu, byli 
bychom po dlouhou dobu odříznutí 
od vnějšího napájení, nefungovala by 
přímá linka z Lipna a Hněvkovic a byli 
bychom odkázaní pouze na diesly, 
potřebovali bychom po třech dnech 
naftu doplnit. Kdyby ale zároveň 
panoval venku mráz pod mínus pěta-
čtyřicet stupňů, hrozilo by, že i arktic-
ká nafta zatuhne v produktovodech, 
které vedou od dalších nádrží, které 
máme v areálu. Což nezní pravděpo-
dobně. Přesto ale přemýšlíme, jak 
systém ještě vylepšit. Třeba pomocí 
cisterny, která by těch pár set met-
rů překonala během několika málo 
minut, ve kterých by nafta nestihla 
zmrznout. A navíc ještě uvažujeme 
o pořízení dalšího, v pořadí už jede-
náctého, zdroje napájení v podobně 
mobilního agregátu, umístěného tak 
aby byl sice k dispozici, ale nezávislý 
na lokalitě. 

Kdo ale taková opatření zapla-
tí? Odběratelé elektřiny? 

Co se týká finanční náročnosti, 
odběratelé elektřiny to nijak nepo-
střehnou. Společnost ČEZ ročně 
investuje do Temelína zhruba jednu 
miliardu korun a do této částky patr-
ně bude možné navrhovaná opatře-
ní zahrnout. 

Do Temelína ročně investujeme miliardu

Řemeslo má zlaté dnoŘemeslo má zlaté dno
Koláři a truhláři

Podle pojmenování řemesla bychom mohli očekávat, že koláři vyráběli 
pouze kola. Dá se říci především kola na všechny tehdy existující dopravní 
prostředky, ale i na pluhy a vozíky. Vyráběli však i některé další části vozů 
například osy, dokonce postupem času zhotovovali i celé vozy. Koláři se 
také podíleli na výrobě panských kočárů. Kromě kol zhotovovali i jejich 
kostry, vyráběli do nich pletené košatiny. Brzy vyráběli i celé kočáry. Koláři 
však nikdy nedělali kování na vozech nebo kočárech. Tuto práci přenechá-
vali kovářům.

Truhláři se ve středověku nazývali stolaři, podle jejich charakteristického 
výrobku, ale objevuje se také název truhlář. Obě pojmenování však splývají 
a v pramenech se zaměňují. Truhláři byli v podstatě specializovaní tesaři. 
Mezi truhláři bylo mnoho specialistů jako např. postelník, truhličník, lištář 
a další. K truhlářům můžeme přičíst pilaře, struhaře, prkenáře, kteří truhlá-
řům vyráběli prkna.

I v naší škole, která se v prvopočátku jmenovala Učňovská škola země-
dělská, se začínalo s výukou kolářů. Jak výše uvedeno nevyráběli se zde 
jen loukoťová kola, ale i pramice, výdřeva vozů, pryček, saně, i pomůcky 
k zemědělské výrobě.

S nástupem oboru truhlář 
přišla i specializace na různá 
zaměření např. pro stavební 
výrobu, zemědělství, dřevěné 
konstrukce nebo i nábytek. 
Naše škola je v regionu zná-
má právě tím,  že naši truhláři 
museli umět vždy vše i když 
byli specializovaní. To se 
nám dodnes vrací od jejich 
zaměstnavatelů, kteří jsou 
právě se širokým záběrem 
jejich dovedností spokojeni. 
Jsem osobně rád když často 

slýchávám: ,,Vašeho truhláře si vezmu do práce, protože si umí se vším 
poradit.“ Jeho kvalifikace totiž obnáší rozpoznávání  druhů dřev, správné 
sušení, výběr vhodného řeziva na výrobek, vhodnou technologii výroby, 
až po tu nejlepší finální úpravu výrobku. Stále platí, že nám všem je dřevo 

nejbližším přírodním materiálem a nebude tudíž nikdy překonáno. Nezná 
např. únavu a proto se z něj dodnes vyrábí nosné části letadel, lodí, části 
přepravních prostředků ap. Dřevěná rukojeť nářadí, či topůrko sekery je pro 
ruku člověka také vždy příjemnější než třeba plast či kov.

Proto truhlář, který bude umět zakázku dobře a kvalitně vyrobit, stanoví 
přijatelnou cenu a dodrží smluvený termín dokončení a předání, bude mít 
na trhu práce stále své místo. A pokud si dostuduje k oboru ještě maturitu, 
není žádným problémem, aby se stal např. mistrem v truhlářském provo-
zu, vedoucím výroby nebo samostatným podnikatelem. Tuto možnost naše 
škola také dává právě v pokračovacím nástavbovém studiu ,,Podnikání“ 
v denní nebo dálkové formě.

A proto zájemci o studium učebního oboru truhlář, kteří u nás chtějí 
nastoupit, nemusí nic jiného, než podat včas t.j. do 15. 3. 2012 přihlášku 
potvrzenou lékařem a pak jen chtít se něco naučit v teoretickém a praktic-
kém vyučování.

Ing. Jiří Plaňanský, ředitel školy

Zachyceno fotoaparátem
Bruslařská dráha na Hněvkovické přehradě - fotografováno 11. 2. 2012



Judo v Týně nad Vltavou – 25 let
rozhovor s Miroslavem Petříkem, 
ředitelem MěDDM, předsedou SK judo 

Judo v Týně slaví své čtvrtstoletí. Jak jste se k judu 
dostal a kdy vznikla myšlenka trénovat v Týně nad Vlta-
vou?

Oddíl judo v Týně nad Vltavou vznikl z kurzu sebeobrany,  
který jsem zorganizoval v tehdejším domě pionýrů a mlá-
deže.  Nápad udělat kurz sebeobrany v Týně nad Vltavou 
jsem dostal z popudu tehdejší paní ředitelky Aleny Švecové, 
od které jsem dostal jako nový pracovník za úkol uspořádat 
nějaký kurz pro mládež. Využil jsem své judistické znalosti 
a zahájil 4. 3. 1987 kurz sebeobrany s 20 zájemci.  V září se 
konal nový nábor a spolu s trenérem Karlem Pipkem jsme 
začali vyučovat sportovní judo. První judista se již v prosin-
ci 1987 účastnil závodů v Českých Budějovicích. Na konci 
roku 1987 trénovalo judo v Týně na 30 dětí a dospělých.

Judo jste dělal od dětství ?
V Týně nad Vltavou oddíl judo nebyl a já jako každý 

druhý sportovec v Týně jsem trénoval rychlostní kanoisti-
ku.  Po základní škole jsem byl přijat do sportovního stře-
diska kanoistiky v Pardubicích k panu Josefu Doktorovi, 
otci a trenérovi našeho nejúspěšnějšího kanoisty Martina 
Doktora. Prošel jsem velmi kvalitní a náročnou  sportovní 
přípravou,  na kterou rád vzpomínám.  Získal jsem zku-
šenosti z profesionální přípravy sportovce,  které jsem 
později začal uplatňovat i  při trénování juda.

K judu jsem se dostal až v 18 letech v Písku při studiu  
Střední průmyslové školy elektrotechnické.  Po ukončení 
kanoistické kariery se mi judo jako velmi všestranný sport 
začalo líbit. Díky dobré  fyzické kondici jsem se poměrně 
rychle naučil základní techniky chvatů a ve druhém roce 
trénování jsem se stal již krajským přeborníkem ve váze 
do 60 kg. Po vojně jsem pak jednu sezonu zápasil v první 
lize za TJ Tatran Prachatice.

Vltavotýnské judo poměrně brzy získalo dobré jmé-
no. Jaké úspěchy považujete za významné?

Oddíl měl opravdu velmi brzy dobré jméno i v rámci 
republiky. V roce 1990 se Jana Kotková stala mistryní 
ČSFR a republiku reprezentovala i v zahraničí. Za tři roky 
činnosti to byl výjimečný úspěch a vltavotýnský oddíl se 
stal prestižním v rámci republiky.

Již 25 let každý rok trénuje v oddíle průměrně 80 dětí, 
získali jsme přes 20 titulů mistrů ČR, 20 stříbrných medailí 
a více než čtyřicet bronzových medailí. V roce 2002 jsme 
vybojovali titul Mistr ČR v kat. družstev starších žáků. 
V letech 2004 – 2010 bojoval klub v dorostenecké lize.  
V posledních letech jsme úspěšní v soutěži nejlepších klubů 
ČR. V roce 2008 jsme vybojovali 1. místo v kategorii star-
ších žáků, v roce 2009 v kategorii mladších žákyň 2. místo 
a v roce 2010 velmi cenné 3. místo v kategorii dorostenců. 
Úspěchem je předání Jakuba Habána a Dominika Řeháč-
ka do sportovního centra mládeže ČR. Chlapci byli členy 
reprezentačního týmu dorostenců a v roce  2011 shod-
ně vybojovali  3. místo v kategorii kadetů na Evropském 
poháru v Portugalsku. V současné době jsou v juniorském 
národním týmu a trénují ve středisku v Plzni. 

Judo jako sport vychází z bojových umění. Můžete 
popsat výhody této disciplíny?

Judo umožňuje harmonický rozvoj těla i duše. Judo 
není jenom sport, ale je to i životní cesta. Je to pestrý 
sport využívající všechny prvky rovnoměrně. 

Dynamika, obratnost, akrobacie, taktika a psychika jsou 
dovednosti, které úspěšný judista musí perfektně ovládat.

Dobrým předpokladem pro budoucího judistu je v ran-
ním věku trénink gymnastiky. Úplným základem při trénin-
ku juda je seznámení s etikou – formou pravidel při nácvi-
ku, práce s emocemi, soustředění, maximální ovládání 
těla a duše. Platí: „Neovládneš-li emoce, prohraješ…“ 

Děti dosahují úspěchů v judu pouze tehdy, když jejich 
rodiče s trenérem úzce a dlouhodobě spolupracují.

Cílem sportovního juda je chvatem hodit soupeře na 
záda, nebo ho udržet v sevření na zádech. Dále je možné 
donutit soupeře vzdát se při páčení loketního kloubu nebo 
při nasazení škrcení.  V našem oddíle se nejvíce věnujeme 
právě sportovnímu judu, protože větší základ oddílu tvoří 
děti. Nacvičujeme jednotlivé techniky a účinnost osvoje-
ných dovedností si děti ověřují na turnajích. V pozdějším 
věku si judisté tréninkem udržují fyzickou a psychickou 
kondici a nejodvážnější startují v kategorii veteránů. Ti, 
kterým judo učarovalo se věnují i filozofické stránce. 
Trénují předepsané sestavy technik „KATY“, sebeobranu 
a získávají vyšší stupně DAN. 

Jaká jsou pravidla při trénování juda?
Trénink začíná nástupem a krátkým soustředěním. 

Povely jsou v japonštině, judisté znají řadu japonských 
výrazů. V tomto tradičním východním bojovém sportu je 
etika prostředkem výchovy, správného chování a vyžaduje 
se od prvního vstupu do tělocvičny. Je uplatňována při tré-
ninku a nácviku technik, dbá se také na hygienu. Judo není 
možné naučit se samostatně, bez tréninkového partnera. 
Základem je projevovat úctu jeden k druhému, naučit se 
spolupracovat, jinak nejde bojové prvky zvládnout.

Jako v každém sportu zde není demokracie, závodník 
musí plnit pokyny trenéra, naučit se soustředění, ovládat se 
a také překonat bolest, která při nácviku juda může nastat

Pokud by někdo chtěl zahájit trénink v judu, je nutné 
začínat v nějakém určitém věku nebo mít určité fyzické 
předpoklady?

Začít s judem může kdokoliv do pozdního seniorské-
ho věku, postavou malý, velký, silný či štíhlý. Zásadní je  
chuť pro sebe něco udělat a i ta minimální obratnost se 
dá natrénovat. 

Nejmenší děti začínají od 5 let věku přípravkou, trénují 
pohyblivost, obratnost, hrají úpolové hry a tímto cvičením 
získají potřebnou sílu. Ještě to není judo. Potom  asi od 
7. roku pomalu následuje trénink vhodných technik judo.  
Slabší jedinci zesílí, naučí se bránit, posílí sebevědomí, 
znají své možnosti. Agresivní děti se naučí ovládat, získají 
vědomí své síly. Judo je vhodné jak pro plaché, tak pro 
agresivní děti. Je s nimi sice hodně práce, ale když spolu-
pracují rodiče, tak i tzv. problémové děti mají šanci se stát 
úspěšnými sportovci.

Dost často se na tréninku dříve než doma projeví pří-
padné začínají problémy dítěte a při spolupráci s rodiči je 
lze včas podchytit a vyřešit.

Současný životní styl v rodinách je odlišný, děti nejsou 
připraveny na náročný sportovní trénink. Přijmout auto-
ritu, chovat se slušně, soustředit se a udržet pozornost 
pro ně není snadné. Fyzické předpoklady jsou o hodně 
horší než před dvaceti lety. Celkově to ukazuje na nutnost 
rozvíjet doma pohybové aktivity. Ve školách se již nepro-
cvičuje gymnastika a děti neumí výmyk na hrazdě, stojku, 
neudělají hvězdu a jeden z deseti vyšplhá lano.  Doufám, 
že naše školství brzy zareaguje na současný stav a upraví 
ve školách tělesnou výchovu tak, aby současný sedací 
počítačový styl dětí byl kompenzován většími pohybovými 
aktivitami a dovednostmi.

Podle prohlášení EU je sport cesta ke zdravému život-
nímu stylu a právě judo vyhlásilo jako nejvhodnější sport 
pro děti.  V některých evropských státech je trénink judo 
již zařazen do osnovy základní tělesné výchovy.

Jak vypadá současná činnost oddílu?
V současné době má klub 110 členů, kteří trénují v 6 

oddílech:  Začátečníci, Mláďata, Mladší žáci přípravka,  
Mladší žáci sportovka, Starší žáci sportovka a Senioři.  
Klub má sportovní středisko mládeže a úzce spolupracuje 
se sportovním gymnáziem v Plzni. V klubu máme 12 kva-
lifikovaných trenérů a 7 rozhodčích. 

Loni jsme se soustředili na spolupráci se zahraniční-
mi kluby. Úzké kontakty máme v Rakousku.  Již několik 
let spolupracujeme s hornorakouským klubem UJZ. To je 
sdružení 18 oddílů okolo města Rohrbach.  V létě nás opět 
pozvali judisté z Rapso Linz, na mezinárodní soustředění 
do Alp společně s dalším oddíly z Německa judo klubem 
Jena a Halle se utkáme ve čtyřboji v různých sportovních 
i společenských disciplínách. Pravidelně jezdíme s dětmi 
na turnaj do Splitu a na konci prázdnin seniorský oddíl 
pořádá soustředění v dalším chorvatském klubu JC 
Rovijn.  Tradičně přes dvacet let pořádáme předposled-
ní týden v srpnu soustředění a například v zimně jezdíme 
běžkovat na Šumavu. 

Udělalo vám osobně v souvislosti s judistickým 
sportem něco radost? 

Mám radost, že vznikl oddíl seniorů okolo trenéra 
Tomáše Nekoly. Tomáš zapojil i ty, kteří na čas s judem 
skončili a jeho cílem je vybojovat kvalifikaci do 1. 
ligy. V současnosti tři členové oddílu jsou v hostování 
v ligovém  týmu SK České Budějovice.

Naše tréninky několikrát navštívili mistři juda z Japonska 
a trénovali naše děti. Byl to vždy velký zážitek a poučení. 

Osobně čerpám inspiraci na významných sportovních 
závodech v judistickém sportu. Stal jsem se oficiálním 

fotografem pro Český svaz judo. Mé fotografie z evrop-
ských a světových turnajů pořádaných Českým svazem 
judo můžete zhlédnou  na webových stránkách Evropské 
unie judo.  Poslední fotografickou kolekci jsem vytvořil  
25. a 26. února v Praze na světového poháru mužů.  

Jaké jsou vaše další plány? 
Rád bych udržel dlouhodobě vysokou úroveň sportov-

ních výkonů v našem klubu a rozšířil náš vynikající kolektiv 
trenérů a rodičů o další členy. 

Na závěr bych chtěl  poděkovat všem trenérům a roz-
hodčím především Tomáši Nekolovi, Janu Porodovi, Jiří-
mu Vaňousovi, Tomáši Bromovi, Lucii Dudkové a Janu 
Dudkovi, Tomáši Babincovi, Liboru Hrubému a asisten-
tům z řad rodičů, kteří nám pomáhají. Čtenáře Vltavínu zvu 
na náš Mezinárodní turnaj TYNCUP – 20. ročník, který se 
koná ve sportovní hale 7. 4. 2012 a dále zveme všech-
ny příznivce našeho sportu na AKADEMII JUDO, která se 
bude konat 6. června na Sokolovně. 

Začátky juda v Týně
Judo v Týně nad Vltavou založil Miroslav Petřík, který 

4. března 1987  uspořádal kurz sebeobrany v Městském 
domě pionýrů a mládeže kurz. Přihlásilo se 20 zájemců 
a po dvouměsíčním tréninku sebeobrany byl zahájen kla-
sický výcvik sportovního juda

16. února 1988 se konala ustavující schůze oddílu 
juda při TJ Jiskra Týn nad Vltavou.

25. května 1990 vznikl samostatný klub SKJ Týn nad 
Vltavou.

Historie juda
Judo vzniklo v Japonsku z mnoha bojových umění 

jiu-jitsu, Techniky jiu-jitsu jako „jemného umění“ vychá-
zely z čínských filozofických koncepcí, což dokazuje rčení 
“bouře duby vyvrací, zatímco rákos jen ohýbá“. Obránce 
pomocí techniky a taktiky dokázal zneškodnit silnějšího 
protivníka. Základní principy techniky byly v uvolněnosti 
obránce, zachování rovnováhy a vychýlení útočníka. Po 
dokonalém vychýlení soupeře následoval rychlý útok 
porazem, škrcením, páčením nebo úderem.

Zakladatelem moderního juda je profesor Jigoro Kano 
(1859 – 1938), který převedl bojové prvky jiu-jitsu, vytvo-
řil vlastní systém z bojových technik pro tělovýchovný 
proces.

Vyřadil všechny nebezpečné prvky, soustředil se na 
účinné techniky pro sportovní soutěžení, bezpečný nácvik 
bez zranění, stanovil etiku chování pro radostné ovzduší 
a bezpečnost při tréninku.

Počátky juda se datují od 1882, začátkem 20. století 
se rozšířilo v Evropě.

Více informací o judu:

www.czechjudo.cz
www.judotyn.org jk

Téma měsíceTéma měsíce

Jarní exkurze 
Univerzity třetího věku

Univerzita třetího věku v Týně nad Vltavou připomíná 
všem zájemcům o poznávání méně známých míst jižních 
Čech, že 28. 4. zahajujeme cyklus exkurzí.

První exkurze se uskuteční 28. 4. 2012. Téma: Puto-
vání po stopách významných osobností Táborska (elek-
trotechnik F. Křižík, sochař F. Bílek, sociolog E. Chalupný, 
historik A. Sedláček, dirigent K. Ančerl, hudební skladatel 
a sběratel lidových písní K. Weiss a další). Další pozná-
vací exkurze se uskuteční 12. 5. a navštívíme při ní místa 
spjatá s osobnostmi Jindřichohradecka (hudební sklada-
tel Adam Michna z Otradovic, pěvkyně E. Destinová, tiskař 
Landfras, herec R. Hrušínský, lékař S. Prowazek, historik 
F. Roubík a další). O 14 dní později - 26. 5. – se vypravíme 
na putování po stopách osobností Českokrumlovska (malíř 
E. Schiele, herec a dramatik Max Štván, kněz a matematik 
B. Balbín, kněz Jiří Bílek z Billenbegu, kronikář V. Břežan, 
technik F. A. Gerstner, pedagog a kněz F. Kindermann, 
podnikatel A. Porák, malíř A. Träger, spisovatel J. Urzdil 
a další). V červnu uskutečníme rovněž 2 exkurze. 9. 6. 
se vypravíme po stopách osobností Prachaticka (Křišťan 
z Prachatic, malíř J. Rejžek, spisovatel R. Kalčík, kněz 
Jan Nepomuk Neumann, malíř a sochař Herbert Hajek, 
fotograf a filmař A. Zika a několik dalších). Konečně 23. 
června se vypravíme na Pelhřimovsko a připomeneme si 
některé významné osobnosti tohoto regionu (básník A. 
Sova, kněz Mikuláš z Pelhřimova, herec Lubomír Lipský 
a jeho bratr režisér O. Lipský, právník a písničkář I. Jahel-
ka, básník O. Březina, a další).

Všechny naše poznávací zájezdy se uskuteční vždy 
v sobotu v uvedená data. Odjezd je vždy v 7.00 hod. 
z parkoviště pod kostelem, předpokládaný návrat okolo 
18.00 hod. Zájemci, kteří nejsou posluchači Univerzity 
třetího věku se mohou přihlásit na tel. čísle 777 647 117 
(p. Bílek). Cena 1 zájezdu se pohybuje v rozmezí 200 - 
300 Kč (dle zájezdu, pro který se rozhodnete).

Těšíme se na Vás.
Za posluchače Univerzity třetího věku v Týně nad Vltavou 

Josef Bílek, lektor



...Poznámkový blok(g)

Kroky do dospělosti
Zvýšený počet potulujících se teenagerů v ulicích města vybízí k zamyšlení. Batolata 

z devadesátých let, která se proháněla u pískovišť na odstrkovadlech dorostla. Změni-
la se denní doba výskytu těchto dětí venku. Zatímco o víkendových ránech zahlédnete 
v ulicích pouze již od svítání čilé důchodce, mladí se na veřejnosti vyskytují velmi zřídka, 
snad jen v situaci, kdy jejich večer ještě neskončil. 

Je zajímavé, že v určitém časovém období v dospívání zazní startovní výstřel v hla-
vách našich ještě dětí, který zahájí rozběh do dospělosti. Není to právě krátká a snadná 
trať, je přerušována řadou překážek. Jako se první krůčky  batolat chystají dlouhé měsíce 
dopředu, tak se i průběh dospívání chystá v době, kdy  ještě rodiče netuší, že z jejich 
roztomilého děťátka bude naprosto nevrlý a podrážděný puberťák, hluchý na obě uši.

Signál hlásající mladým, že musí vyrazit do společnosti sobě podobných, je pro 
dospělé naprosto neslyšitelný, ale vzhledem k tomu, že oni sami ho kdysi také prožili, 
a to i v době, kdy nebyli online, je pravděpodobné, že za to může utajený spouštěč 
zakódovaný někde v genech.

Rozdíl nastává jen v průběhu dalšího vývoje, jak bouřlivě, s jakými následky konkrétní 
jedinec dospíváním projde.

Ještě dříve, než prožijí aspoň trochu dospělácký partnerský vztah, mají za sebou 
napínavé zkušenosti s tím, co je láká na dospělosti: alkohol a cigarety, v horším případě 
i drogové opojení. Prostě berou tu dospělost zkratkou, napodobují co vidí, nebo si myslí, 
že tato cesta je snadnější, než úsilí o pracnější druhy zábavy. Ono totiž najdou ve svém 
okolí vždy dost příbuzných, přátel, kteří řeší životní situace podobně. Alkohol jako náplast 
na nudu, depresi, strach, vztahové problémy. Cigarety a marihuanu jako společenský 
doplněk a náhražku dudlíku, na který se takto dá vzpomínat celý život.

Otázkou je, jak už bývalí teenageři nakonec do té dospělosti vkročí. Zda jsou „pro-
školeni“ všemi zkušenostmi a naučili se si vybírat to „správné“, nebo jestli bouřlivým 
dospíváním jen nastartovali řetězec následků pro celý další život.

Velikými autory jejich životů jsme my, rodiče. My jsme jim svým chováním, které 
úspěšně napodobují, popřípadě se mu celý život snaží vyhnout, založili základ k jejich 
osudu. Jak jsme jim naslouchali, když ještě neměli ucpaná ouška sluchátky, co jsme 
je naučili, jak jsme jim předali schopnost kvalitně trávit volný čas,  jestli umí a chtějí 
pracovat, protože to viděli u nás.

Jestli z našich dětí chceme nechat vyrůst tvořivé a šikovné dospělé, musíme začít 
u sebe, u nás rodičů. Děti nám ve svém zrcadle totiž ukazují náš obraz včetně vlastností, 
jenž bychom raději neviděli a které  se nám občas vůbec nemusí líbit.

jk

Daniel Rosecký, projektový manažer a stavitel lodí
V Týně nad Vltavou působí od roku 1999, významně se autorsky podílel na 

první rozvojové strategii mikroregionu Vltavotýnsko. Jeho zkušenosti v komuni-
kaci s veřejností uplatnil při tvorbě dalších strategických dokumentů pro Týn nad 
Vltavou a mikroregion. 

Jeho velký celoživotní zájem jsou lodě. Několik jich sám postavil včetně his-
torické repliky korzárské lodě z 18. století.

Profesionálně se věnujete projektům spojeným s komunikací s veřejností 
a tvorbě rozvojových projektů. Jaké projekty jste realizoval na Vltavotýnsku? 

Na konci devadesátých let jsem v rámci aktivit Centra pro komunitní práci jižní 
Čechy (CpKP) začal při přípravě záměrů pro projekty spolupracovat s manažerem 
Sdružení města a obcí Vltava Janem Dudlíčkem. CpKP jako občanské sdružení se 
zabývá zapojováním veřejnosti do rozvoje obcí a regionů. Připravili jsme v roce 2000 
společně s rozvojovou agenturou RERA pro SMO Vltava první strategickou rozvojo-
vou studii Vltavotýnska. Obsahovala analýzu situace v mikroregionu, popis regionu, 
soubor nápadů a projektů. Důležitým výstupem bylo zejména setkání lidí, kteří chtějí 
něco měnit, databáze možných projektů. Prvním realizovaným výstupem v souvis-
losti s rozvojem cestovního ruchu byl ve spolupráci s městem Týn nad Vltavou vznik 
informačního centra za spolufinancování z fondů EU v roce 2002. Dalším důležitým 
výsledkem bylo založení Regionálního projektového centra v Týně nad Vltavou, které 
zajišťuje metodickou pomoc a spolupráci při tvorbě projektových žádostí.

Důležitým programem pro další rozvoj mikroregionu byl LEADER. Jako podklad 
pro získání finančních prostředků z tohoto programu byla aktualizovaná verze stra-
tegické studie. Na základě úspěšné žádosti SMO Vltava získalo „balík finančních 
prostředků“, které pak jsou na základě grantového programu cíleně rozdělovány 
žadatelům v regionu.

Komunikaci s veřejností jsem využil i jako metodik projektu Komunitního pláno-
vání sociálních služeb, který v Týně začal již v roce 2003, podílel jsem se na tvorbě 
anket, společně s kolegy z CpKP jsme vyhodnocovali dotazníky, vedli řízené rozho-
vory s obyvateli mikroregionu.

Být stavitelem námořních lodí ve střední Evropě je trochu kuriózní sen. 
Jakým způsobem se vám podařilo ho splnit?

Od raného dětství jsem věděl zcela přesně, že lodě jsou můj osud. Začal jsem 
s budováním flotil, snad už ve třech letech jsem stavěl lodi z různých materiálů, 
od minilodiček ze skořápek ořechů po větší lodě.  Stal jsem se proto také členem 
jachtklubu Koh-i-noor.

Lodě, zejména plachetnice, mě vždy fascinovaly. Tvořil jsem modely lodí, jeden 
z větších exemplářů v měřítku 1:2 je umístěn v Čihovicích, je to pětimetrová švédská 
příbřežní bárka vlastní konstrukce, na něm jsem vyzkoušel tvar lodi, jiný než plachet-
nice, vejdou se na ni 4 osoby. Plavební vlastnosti lodi jsme zkoušeli na Vltavě i na 
Bezdrevu, je to naprostý originál, v Čechách jiná podobná není

Mým velkým snem byla stavba repliky historické plachetnice. Pátral jsem na inter-
netu po informacích. Našel jsem dalšího podobného nadšence, majitele moderní 
jachty, Josefa Dvorského. S ním jsem se zúčastnil více cest, například významných 
závodů. Jedním z nich je závod velkých školních plachetnic kolem Evropy - přes 
Saint Malo, Cadiz, Antverpy, Gdaňsk. Do závodu se zapojuje až 4 tisíce účastníků, 
na 200 – 300 lodích, po tři dny se na závěr v přístavu koná festival s účastí půlmilionu 
lidí.

Na ruské velké školní lodi Mir, což je stometrová plachetnice jsem plul z Cádizu 
do La Coruny. Absolvoval jsem i cestu jachtou přes Atlantik,  člověk nevidí nic než 
moře a loď, je to poměrně nenáročné, je to ale velká šance pochopit život námoř-
níků.

Setkali jsme se a hovořili o plánované stavbě lodi se spoustou kapitánů a nako-
nec jsme do toho šli. Stavba lodi byla zahájena na konci roku 2008 v loděnici 
v egyptském Suezu. Hlavním důvodem pro výběr místa stavby byla skutečnost, že 
místní řemeslníci stále staví lodě tradičními metodami, tedy zejména za použití ruč-
ních nástrojů. Dřevo bylo například otesávané teslicí, otvor na hřídel lodní šroubu 
vrtán ručním vrtákem. Loď vychází z plánů na stavbu lodi zveřejněných v roce 1768, 
tvar a konstrukční prvky vycházejí z historické podoby lodě, na druhé straně má 
i současné bezpečnostní prvky, interiéry jsou vybaveny moderními vymoženostmi, 
pohon lodi je doplněn motorem.

Vznikla tedy velká školní plachetnice jako replika historické lodě, je jednou z nej-
autentičtějších na světě, schopná jezdit přes oceány. Pojem „školní loď“ znamená  
loď, kde se může veřejnost naučit dovednosti nutné k řízení lodě. U nás se lidé naučí 
nejen moderní jachtaření, ale i nahlédnou, jak probíhala plavba v 18. století.

Naše historická plachetnice se jmenuje La Grace, podle lodi českého exulanta 
po Bílé Hoře Augustina Heřmana (zemědělec, obchodník, korzár, kartograf, který 
zbohatl v Americe). La Grace byla původně nejslavnější korzárská loď ze 17. století. 
Každý rok vyplouvala z Ameriky do Karibiku a zde s guvernérovým povolením pře-
padala nepřátelské koráby, zejména španělské a portugalské.

Na stavbě lodi se mimo profesionálních firem podílela i řada dobrovolníků, na 
pomoc při stavbě vyrazila i skupina vltavotýnských přátel,  natírali vnitřky lodi, pomá-
hali instalovat ráhna, přivazovat provazy.

Loď byla dokončena po dvou letech v prosinci 2010. Její první plavba směřovala 
z Egypta do Athén. Tam proběhl 1. 5. 2011 velký křest za účasti starosty Athén, čes-
kého a slovenského velvyslance, pak následovala plavba do Itálie.

Jaké byly další cesty La Grace?
První léto loď strávila v Itálii. Stala se turistickou atrakcí, vozila pasažéry. Cestu-

jící mají k dispozici moderně vybavené kajuty. Plavby se účastnily dvě skupiny lidí: 
cestující, kteří mají veškeré pohodlí a kadeti, kteří na lodi dobrovolně pracují. Být 
kadetem obnáší povinnost „dobrovolně“ se učit a pracovat jako námořníci a součas-
ně možnost zkusit si řídit loď – například vytahování, nastavování, spouštění i kasání 
plachet. Teď je loď vytažená z vody v Karibiku na ostrově Hispaniola v Dominikánské 
republice.

Letos v květnu dopluje do Evropy, aby bylo ji možné využít pro zájemce pro plav-
bu. Kapacita lodi je 30 osob, posádku tvoří kapitán, strojník, kuchař, bocman (stará 
se o plachty, lana, stěžně), ostatní místa jsou rezervována pro pasažéry.

Kapitánem lodi je Josef Dvorský, já se starám o management. Moje úloha se 
týká zejména historické konstrukce lodi a realizace její stavby, můj kolega se zabývá 
moderními částmi lodi a jejím provozem. 

Na jaře se loď vrací z Karibiku do Evropy. V létě 2012 bude loď plout v Itálii. 
Plánujeme např. tři týdny plaveb, kdy učitel Vysoké námořní školy Bratislava bude 
pedagogicky působit na naší lodi. Veřejnost se může naučit dovednosti v navigaci, 
kormidlování, plachtění, kurzy historické astronavigace, práce se sextantem, oktan-
tem (předchůdce sextantu). Loď mají objednanou i firmy na svůj teambuilding, nebo 
se příkladně plavby chce zúčastnit italská skupina historického šermu.

Vaše loď je už teď slavná, vyšla o ní dokonce kniha.
Náš kamarád Jarda Foršt se podílel na jedné z prvních plaveb La Grace, napsal 

o ní knihu, jenž popisuje vznik a stavbu plachetnice, zaznamenal i zážitky z plavby. 
Kniha se jmenuje „La Grace pluje!“.

Jaké to je být majitelem historické plachetnice?
Mě velice zajímal proces stavby lodě, od dětství jsem o tom snil, nakonec se 

mi podařilo ji zkonstruovat. Je to ukázka toho, že když člověk něco chce, je třeba 
se rozhodnout bez ohledu na to, jak je to šílené, neposlouchat lidi, kteří vás zrazují 
a nevěří vám. Je zajímavé, že představu, že postavím loď, jsem měl už v šesti letech, 
kdy v dobách socialismu nebyla téměř žádná šance to uskutečnit. Aktuálně řeším 
trochu podobné problémy jako například majitel automobilu, jen je moje „vozidlo“ 
trochu větší a náročnější na údržbu, navíc několik tisíc kilometrů daleko. Jsem rád, 
že jsme celý tento projekt zvládli, takže snad se nám bude i dále dařit.

jk

Zajímavé osobnostiZajímavé osobnosti

Bongoviny přinášejí informace nejen pro mládež
Mladí novináři z řad návštěvníků Nízkoprahového zažízení pro děti 

a mládež v Týně nad Vltavou připravují vlastní časopis určený pro širokou 
veřejnost. Redaktoři mohou ukázat svůj talent a zapojit se do psaní příběhů, 
sdílení svých názorů, vymýšlení hádanek a soutěží, ale i vytváření ilustrací 
a fotografií.  Důležitou součástí Bongovin jsou různé rubriky: o potřebných 
změnách ve městě informuje sekce  „Hlas lidu“. Dále v obsahu najdete 
Poučné příběhy, Vzkazy od významných osobností, Fámy, Kvízy o ceny 
a představení zaměstnanců sociálních služeb a seznámení se s jejich pra-
cí. Časopis je k dostání na Farní charitě nebo v Nízkoprahovém zařízení 
Bongo.

jk



Kalendárium vltavotýnských osobností

Březen 2012
12. 3. 1832 se v Mirovicích narodil Josef Kaspr, obchodník 

v Týně nad Vltavou, vlastenec, řečník a organizátor lidových 
shromáždění a poutí.

Martina Sudová

Náš absolvent na Tchaj-wanu
Jiří Koubek je jedním z absolventů našeho gymnázia, který dosahuje 

mimořádných výsledků ve svém oboru. Studoval na Fakultě potravinářské 
a biochemické technologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Pra-
ze. Již svou bakalářskou práci publikoval v mezinárodním časopise Biode-
terioration & Biodegradation International. Magisterské studium zakončil 
s vyznamenáním a obdržel Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty vyso-
kých škol a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky. 
V současnosti je studentem Národní tchajwanské univerzity a tchajwanské 
akademie věd, kde se v rámci doktorandského studia podílí na výzkumu 
problémů spjatých s transferovou RNA a jejím využitím pro další studium 
buněčných pochodů.

Mgr. Jana Sládková

Studenti gymnázia úspěšní
V průběhu školního roku se mnozí žáci gymnázia účastní 

řady vědomostních nebo sportovních soutěží a předmětových 
olympiád, v nichž dosahují výborných výsledků. Vítězové škol-
ních kol postupují vždy do soutěží na vyšší úrovni. V okresním 

kole Olympiády v anglickém jazyce zvítězila v kategorii II.B Andrea Zvo-
níčková, žákyně kvarty, v kategorii I.A obsadil 8. místo Ladislav Novák ze 
sekundy a na 12. pozici se v kategorii III.A umístila Tereza Durďáková, stu-
dentka septimy. V okresním kole Olympiády v německém jazyce úspěšně 
reprezentovali školu Miroslav Kantor a Natálie Trnková, žáci sekundy, kteří 
v kategorii I.A obsadili 3. a 4. příčku, stejného umístění dosáhli i Tereza 
Durďáková a Petr Liška, studenti septimy, kteří soutěžili v kategorii III.A,  
a v kategorii  I.B se na 4. a 11. pozici umístily Markéta Kolářová a Kateřina 
Luňáčková z kvarty. Úspěšnými řešiteli okresního kola Olympiády v děje-
pise se stali Ludmila Koberová z kvarty a Vladislav Šulc z tercie. Úspěch 
zaznamenalo také družstvo chlapců z kvarty a sexty, které v okresním kole 
basketbalového turnaje vybojovalo 4. místo. 

K dosaženým výsledkům blahopřejeme a děkujeme za dobrou repre-
zentaci gymnázia.

Mgr. Ivana Hošková

Týnské florbalové Dračice 
ze ZŠ Malá Strana bojovaly statečně
(Kvalifikační turnaj ve florbalu starších žákyň o postup 

do republikového finále Orion cupu)

Když naše děvčata v pondělí 27. února v časných ranních hodinách 
nastupovala v Týně nad Vltavou do autobusu, nikdo si netroufnul odhad-
nout, jaké šance má družstvo ze ZŠ Malá Strana na postup do republiko-
vého finále florbalové soutěže mezi školními týmy. Reprezentantky vltavo-
týnské Malé Strany sice předvedly výborné výkony v okresním i krajském 
kole a zaslouženě postoupily, ale v městské sportovní hale v Plzni je čekali 
soupeři v podobě nejlepších týmů ze Západočeského a Středočeského 
kraje. Že to bude boj s vlastní vůlí a fyzickou kondicí dával tušit i fakt, že na 
střídání byly k dispozici pouhopouhé dvě hráčky. Trenér týmu, pan učitel 
Vágner, který tou dobou bohužel musel odjet s lyžařským kurzem na hory, 
vzkázal svým svěřenkyním, ať si turnaj především užijí a nenechají se udolat 
zbytečnými obavami.

Hráčky si vzaly jeho slova k srdci a neohroženě se vrhly do boje s prv-
ním soupeřem, družstvem ZŠ Stod u Plzně. Poctivá obrana, neústupnost 
především v soubojích u mantinelů a skvělé zásahy brankařky Elišky Jůdlo-
vé zajistily bezbrankový stav téměř po celé utkání. V útoku pak motala hla-
vy soupeřkám technicky šikovná Martina Kratochvílová, která se necelé 
tři minuty před koncem závěrečné třetiny trefila skvělou ranou ze střední 
vzdálenosti. Závěrečné dvě minuty už sbírala naše děvčata poslední zbytky 
sil a pevnou vůlí si zajistila konečné vítězství 1:0.

Ve značné euforii tak nastupoval dívčí florbalový tým ZŠ Malá Strana 
k druhému utkání proti družstvu z Nového Strašecí. Ačkoliv naše děvčata 
měla v nohách navíc již jedno náročné utkání a jen těžko se držela tem-

Pozvánka do muzea
Od března je Městské muzeum v Týně nad Vltavou po dvouměsíční pře-

stávce opět otevřeno návštěvníkům. Vedle stálých expozic: Historie Vlta-
votýnského regionu, Jihočeské vltavíny a Svět loutek nabízí muzeum od 
2. března do 27. dubna prodejní soubornou výstavu „Obrazy Stanislava 

Řimnáče“. Vystaveno je přes 100 ks výtvarných děl různých technik i žánrů, 
představující průřez celoživotním dílem malíře, který by se 26. dubna letoš-
ního roku dožil 90. let. Na fotografii je záběr z vernisáže výstavy 2. března, 
kde byla čestným hostem manželka pana Stanislava Řimnáče, paní Zden-
ka Řimnáčová.

Martina Sudová

Podniková liga ve stolním tenisu 
– začíná 13. ročník

Oddíl stolního tenisu oznamuje všem příznivcům stolního tenisu, že v měsících 
březen – květen 2012 bude probíhat třináctý ročník podnikové ligy.

1. Zahájení soutěže: je stanoveno na 30. 3. 2012 (termín bude včas upřesněn podle 
počtu účastníků), hrací dny jsou  pátky (čtvrtky) od 18.00 hod. Hraje se jednokolově 
každý s každým. 

2. Startovné a přihlášky: startovné je stanoveno na 1.500,- Kč za družstvo. Přihláška 
do soutěže musí obsahovat název mužstva a kontaktní adresu (+ telefon) vedoucího 
mužstva. Přihlášku a startovné lze odevzdat osobně při zahájení soutěže.

Informace a přihlášky:
Josef Skalák – tel.: 777 271 955, e-mail: skalak.josef@volny.cz
Martin Bezpalec – tel.: 603 823 814, e-mail: m.bezpalec@volny.cz

Uzávěrka přihlášek je 28. 3. 2012
3. Různé: maximální počet startujících mužstev je 16.
Hraje se podle pravidel pro stolní tenis schválených výborem svazu stolního tenisu 

a podle těchto propozic. Každé družstvo nominuje pro jednotlivé utkání 3-5 hráčů. Míčky 
zajistí pořadatel. 

Po obdržení všech přihlášek bude provedeno rozlosování celé soutěže a stanoven 
časový rozpis všech zápasů. Termínovou listinu a propozice soutěže obdrží vedoucí 
mužstev na schůzce těsně před zahájením celé soutěže.

Josef Skalák

pa, které nasadily čerstvé, téměř ve třech pětkách střídající soupeřky, byla 
v rozhodujícím duelu svým konkurentkám důstojným protivníkem. Flor-
balově  o něco lepší Strašecí dokázalo na rozdíl od nás lépe kombinovat 
a bylo také znát, že několik hráček soupeře se florbalu věnuje i na závodní 
úrovni. Po dvou inkasovaných gólech se nepovedla ani závěrečná hra bez 
brankařky, a tak se nakonec výsledek 0:3 zdál až příliš krutý. Přesto je třeba 
poděkovat všem hráčkám i asistentům trenéra, kteří nakonec přivezli skvě-
lé druhé místo. Naše město a školu reprezentovaly v Plzni: Eliška Jůdlová, 
Denisa Příhodová, Sandra Trejtnarová, Karolína Borovková, Marie Pospíši-
lová, Michaela Bezpalcová, Pavlína Loskotová, Martina Kratochvílová - tré-
novali Pavel Procházka a Ondřej Odehnal.      



(J. Massenet) 

7. DUBNA 2012, 17:45 hodin
Francouzské zpracování slavného p íb hu Manon a rytí e des Grieux bude další šancí, p i které m žete vid t živ
a v HD obrazovém rozlišení ruskou hv zdu Annu Netrebko. Vášnivou a tragickou hrdinku Massenetovy opery v 
Met ztvární poprvé. Stejn  tak budou debutovat Piotra Beczala v roli jejího milence rytí e des Grieux, Paul Szot v 
roli jejího bratrance Lescauta a David Pittsinger v roli hrab te des Grieux. Poprvé bude Massenetovu Manon v 
Met dirigovat zdejší hlavní hostující dirigent Fabio Luisi. Inscenace divadelního génia Laurenta Pellyho s Annou 
Netrebko m la premiéru v roce 2010 v Královské ope e v Londýn , kde se do kala mnoha oslavných kritik. 

francouzsky s eskými titulky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                350,- K

M stský d m kultury SOKOLOVNA      Týn nad Vltavou
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(G. Verdi) 

14. DUBNA 2012, 18:45 hodin
V roli „nejslavn jší dívky se špatnou pov stí“ se v Met poprvé objeví Natalie Dessay. Verdiho k napsání La traviaty 
- „zbloudilé“ dívky, jež mravn  p erostla ty, kte í jí pohrdali - inspiroval slavný román Alexandra Dumase ml. 
Dáma s kaméliemi. Proslavená inscenace je dílem režiséra Willyho Deckera, který ji zasadil do sou asnosti.
Matthew Polenzani, který zazá il v premié e této inscenace v minulé sezón , se op t ujme role Alfreda. 

italsky s eskými titulky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         350,- K

M stský d m kultury SOKOLOVNA      Týn nad Vltavou
Tel.: 385 101 061 POKLADNA MDK Sokolovna: PO-PÁ 16.00-18.00 hodin 

P ímý p enos Metropolitní opery z New Yorku

Divadlo A. Dvo áka P íbram

KKAAŽŽDDÝÝ DDEENN ŠŠ AASSTTNNÝÝ DDEENN
)

tvrtek 22. 3.
v 19:30 hodin 
MDK SOKOLOVNA  * Vstupné: 250,- K   * tel.: 385 101 061

eská premiéra komedie estonského herce, 
dramatika a slavného písni ká e Jaana Tätta nabízí 
svéráznou lé bu manželské nudy. Experiment 
s bigamií p ináší adu p ekvapivých a absurdních 
situací, které vyplazují jazyk na konven ní morálku, 
vytoužené št stí však nep inášejí. Spíš zv tšují
zmatek a vedou ke krachu. Našt stí nekon í jako 
tragédie, ale jako fraška, která se vysmívá 
ký ovitým p edstavám o lásce. 
Hrají: Bára Hrzánová, Libor Jeník, Helena Lap íková,
            Zbigniew Kalina 
Režie: Lída Engelová



za účast na karnevalu a za přípravu krásných a nápaditých masek. Dále 
děkujeme pracovníkům MěDDM za vynikající spolupráci. Dětský karneval 
navštívilo 340 lidí.

M. Hovorková, MCKV

Maškarní ples
V sobotu 3. března jsme v MDK Sokolovna ukončili maškarním plesem 

nejen letošní plesovou sezonu, ale hlavně taneční kurzy pro pokročilé. 
K tanci a poslechu zahrála českobudějovická kapela Cosro music band, 
o netradiční předtančení se postarala písecká taneční skupina Mažoretky 
Revival. Za předvedená čísla sklidili právem bouřlivý potlesk.

O přípravu soutěží se postarali Jana a Václav Zachovi spolu s Gabrielou 
a Zdeňkem Duškovými.„Maskám“ patří dík za úžasné kostýmy a všem náv-
štěvníkům za skvělou atmosféru plesu.

P. Jedlička, MCKV

Dětský karneval 25. února 2012
Letošní dětský karneval v MDK Sokolovna Týn nad Vltavou pořádalo 

MCKV společně s Městským domem dětí a mládeže. Ve vestibulu již čekal 
„balónkový mág“ Jiří Janovský, který dětem vykouzlil z balónků květiny 
či zvířátka. Paní Martina Rečková a Jana Kupková z MěDDM (v maskách 
klaunů) dětem připraviliy zábavné odpoledne se soutěžemi a diskotékou, 
doplněnou projekcí na plátně.  Dalším zpestřením odpoledne byla tvůrčí 
dílna, kde další pracovnice z MěDDM pomáhaly dětem vyrobit si vlastní 
„klaunskou květinu“. Mezi soutěžemi a diskotékou proběhla ještě čtyři 
vystoupení tanečních kroužků z MěDDM. Děkujeme tímto rodičům a dětem 

MCKV Týn nad Vltavou
Vás srde n zve na pohádku

francouzského loutkového souboru
"Une Poignée d'Images"

ROBINSON
Sobota 14. dubna v 15:00 hodin

MDK Sokolovna Týn nad Vltavou 

Malý chlapec Jean Paul nechce spát.
Tatínek mu za ne vypráv t p íb h o Robinsonovi.

Pokoj chlapce se prom ní v pirátskou lo ,
opušt ný ostrov, džungli...

Ale pozor na kanibaly a opice!

Délka p edstavení 50 minut                         Vstupné 30 K                                            
                                        Tel.: 385 101 061 

Další informace:
*   Rezervace vstupenek internetem je možná na adrese: www.disdata.cz, i cestou stránek m sta

www.tnv.cz
*   Všechny filmy jsou hrány zvukovým systémem DOLBY DIGITAL 5.1

Program kina v m sí níku Vltavín je pouze orienta ní, sledujte prosím 
aktualizace na webových stránkách a ve výv sních sk í kách.

13. 3. úterý

19:30

Láska je láska eská komedie

2-D PROJEKCE   Osmnáctiletá Maruška žije se svým d de kem Vlastimilem, touží potkat svého 
prince a prožít romantickou lásku, jakou zatím zná jen z film . Svého vysn ného prince 
skute n  potká. 
108 minut 

14. 3. st eda

19:30

Jack a Jill Komedie

2-D PROJEKCE Jack žije tak ka dokonalým životem s výjimkou jediné p etrvávající chybi ky –
sestry Jill, jeho dvoj ete.
91 minut, eské titulky

15. 3. tvrtek

19:30

ty i slunce eská komedie

2-D PROJEKCE Nová eská komedie Bohdana Slámy. Kolik sluncí je t eba, abychom byli 
š astní? P íb h rodiny a jejích p átel z menšího m sta vypráví o touze prom nit sv j život k 
lepšímu, ale také o tom, jak asto jsou d ti ovliv ovány p ešlapy svých rodi .
105 minut

19. 3. pond lí

19:30

Muži, kte í nenávidí ženy Kriminální drama

2-D PROJEKCE Repríza. Film dle švédské trilogie Milenium. Reportér je odhodlaný o istit 
svou pov st poté, co byl obvin n z ve ejného pomlouvání.
158 minut, eské titulky, film p ístupný od 15-ti let

21. 3. st eda

19:30

Probudím se v era eská sci-fi komedie

2-D PROJEKCE Komedie s originální zápletkou, v níž si v n  svobodný profesor eštiny Petr, 
díky t ídnímu srazu uv domí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spoluža ka Eliška. 
120 minut 

27. 3. úterý

18:30

Ghost Rider 2 Ak ní fantazie 

3-D PROJEKCE Pokra ování úsp šného hitu Ghost Rider. Johnny, který stále bojuje se svou 
kletbou áblova lovce se skrývá na vzdáleném míst , když si ho najme tajná náboženská sekta, 
aby zachránil mladého chlapce p ed áblem.
95 minut, eské titulky

28. 3. st eda

18:30

Hurá do Afriky Rodinný animovaný film 

3-D PROJEKCE Afrika je pro divoká zví ata prost  ráj na Zemi. Surikata Billy je bezstarostný 
snílek s hlavou v oblacích. Spolu s vegetariánským lvem Socratem rádi lelkují a d lají si legraci z 
ostatních zví at. 
93 minut, eský dabing

29. 3. tvrtek

19:30

Hn v Titán Ak ní fantazie 

3-D PROJEKCE Deset let po tom, co hrdinn  porazil obrovského Krakena, se Perseus, polob h
a Di v syn, snaží vést klidný život. Mezitím zu í boj o moc mezi bohy a titány. Bohové jsou 
nebezpe n  oslabeni nedostatkem oddanosti lidí.
film p ístupný od 12-ti let

3. 4. úterý

19:30

Mezi vlky Drama 

2-D PROJEKCE    V mrazivých horách Aljašky se odehrává dechberoucí drama o p ežití lov ka v 
nelítostné a drsné p írod . Film Mezi vlky p edstavuje poutavé dobrodružství skupiny muž ,
kte í se v boji o život musí postavit krutému mrazu a krvela ným lesním bestiím. 
117 minut, eské titulky, film p ístupný od 12-ti let 

23. 3. pátek

18:30

Lorax Animovaná fantazie

3-D PROJEKCE Co je to za sv t, ve kterém už není ani kousek živé p írody, ptáte se? Je to 
m ste ko, v n mž žije dvanáctiletý Ted. Všechno je tu náramn  um lé, v etn  zví at, kytek a 
strom , u kterých si m žete dálkovým ovlada em nastavit jarní, letní, podzimní, zimní a disco 
variantu.
94 minut, eský dabing

6. 4. pátek

19:30

TITANIC Katastrofický film 

3-D PROJEKCE Byl obrovský a luxusní. Lidé o n m ve své pýše íkali, že je nepotopitelný. Když 
vyplouval Titanic na svou první plavbu, byli na jeho palub  také chudý Jack a bohatá Rose. On 
vyhrál lístek v pokeru, ona m la pronajato jedno z nejluxusn jších apartmá.  
187 minut, eské titulky, p ístupný od 12-ti let   



DOPISY ČTENÁŘŮ
Otištěné názory jsou vyjádřením čtenářů, ne se všemi
se redakce ztotožňuje a vyhrazuje si právo krátit je. 

Železný most z jiného pohledu 
a jedno malé poděkování

Se zájmem jsem si přečetl článek „Železný most aneb osvěžení paměti“ 
od zástupců občanského sdružení Železný most a přiznám se, že ne zcela 
rozumím záměrům členů tohoto sdružení.

Dovedu pochopit nostalgii, která se k tomuto tématu zákonitě váže. Jis-
tě, most je to velmi pěkný a má za sebou i pěknou historii. Má jen jednu 
drobnou vadu - díky svému věku přestává být mostem a nezadržitelně se 
dostává spíše do skupiny lávek pouze pro pěší.

Před pár lety, když probíhaly práce na velkém mostě, ještě Železný most 
svou funkci mostu i pro automobilovou přepravu výjimečně zvládl. Za pár 
let to již zcela určitě nezvládne.

A nedej bože, aby se pak stala nějaká nepředvídaná situace, která by 
velký most na delší dobu vyřadila z provozu.

Budete pak potřebovat převézt nějakého člena rodiny z Malé Strany 
na pohotovost? Nebude to problém. Prostě se svým marodem zajedete 
k řece, tam jej hodíte do kanoe a na druhém břehu si zavoláte taxi. Nebo 
budete mít ještě druhou možnost. Uděláte si mnohakilometrový výlet přes 
hněvkovickou přehradu. Já myslím, že když se potřebujete rychle dostat 
k lékaři, tak obě tyto možnosti jsou pěkná blbost.

A tatáž situace by platila i pro hasiče, policisty a vlastně pro každého 
z nás, kdo by potřeboval něco vyřídit na té „druhé straně“.

Zastánci mostu jistě sborem zvolají, že most stačí jen opravit a může dál 
sloužit svému účelu. To nepochybně. A oprava Železného mostu se musí 
udělat v každém případě. Jenže pouhá oprava tohoto mostu stále neře-
ší plánované splavnění Vltavy. Takže jsou dvě možnosti. Buď to splavnění 
Vltavy až do Českých Budějovic pěkně zablokujeme a lodičky budou končit 
tady u nás v Týně. Nebo Železný most zvedneme drobet výš. 

Pokud chcete upřesnit, co to je to „drobet“, tak je to o dva a půl metru. 
Zajděte se tam podívat a zamyslete se.

Když se tedy nad Českými Budějovicemi smilujeme a rozhodneme se 
pro zvednutí mostu, máme opět dvě možnosti.

Můžeme tam mít tento náš most na pevných základech, zvednutý o ty 
dva a půl metru, se schodištěm na každé straně, který tím pádem přestane 
být schůdný pro hendikepované a staré lidi a skutečně se stane pouze 
vyhlídkovou lávkou pro pěší. Bude to ale mít jednu obrovskou výhodu. Defi-
nitivně se tím zabrání tomu, aby pod okny někoho z občanského sdružení 
sem tam projelo auto a tím jej rušilo. 

Nebo se most bude zvedat na hydraulických válcích pokaždé, když 
nějaká loď bude potřebovat proplout. Nevím sice, jestli by jej k něčemu 
takovému šlo přizpůsobit, ale možná ano. Stále tam ale budeme mít starý 
most, s ne plnohodnotným využitím. Je to na diskusi odborníků. V každém 
případě to ale bude znamenat, že v Týně budou nadále jen mosty dva. 

Přemístěním Železného mostu do Podskalí by vzniklo nové spojení jak 
ke gymnasiu a Domovu u Sv. Anežky, tak i do nově vznikající průmyslové 
zóny a vlastně k celé této části Týna. A vznikla by také zcela nová a pěkná 
procházková trasa, na kterou by se dál mohly nabalit další potřebné služ-
by.

Vzniklo by něco nového, pěkného a prospěšného.
V našem městě je hodně lidí, kteří rádi zasvěceně hovoří o tom, že vše, 

co se udělalo za starosty Hájka, bylo jenom špatné. Já si to nemyslím. 
A konkrétně úvahy a plány o vybudování nového mostu a přemístění Želez-
ného mostu patří mezi ty dobré počiny jeho starostování. Snad není právě 
to pro některé lidi tím hlavním problémem.

A teď to malé poděkování.
22. února jsem v divadelním sále našeho Zámeckého divadla pořádal 

malou přednášku o problematice užívání konopí k léčebným účelům. Přišlo 
si mne poslechnout asi dvacet pět lidí. Což vzhledem k velikosti našeho 
města, celkem nepatrné předchozí reklamě a „ošemetnosti“ tématu, vůbec 
není málo.

Chtěl bych všem, kteří tam přišli, poděkovat nejen za jejich odvahu, ale 
také za to, že i já jsem se mohl dovědět, že nejsme sami kdo se domnívá, že 
dnešní legislativa týkající se marihuany je nespravedlivá a zaměřená proti 
prostým lidem, kteří se proviňují jenom tím, že mají zdravotní problémy, se 
kterými si oficiální medicína neví rady. Snad v blízké budoucnosti božstvo 
rozumu osvítí i naše poslance a senátory a tato situace se změní. Všem 
Vám, kteří jste přišli a podělili jste se se mnou i o své problémy, děkuji.

Zdeněk Majzlík, Týn nad Vltavou, Zdenek.Majzlik@email.cz

K článku „Síla výchovy“
Především mi dovolte, abych poděkovala paní Evě Dvořákové za hezká 

slova, která napsala o mém tatínkovi, panu učiteli Josefu Čermínovi ve výše 
uvedeném článku. 

Pochopitelně jsem velmi ráda, že na něj tak pěkně vzpomíná. Měla jsem 
svého otce velmi ráda, ale chtěla bych napsat něco o jeho práci, jako uči-
tele matematiky. Tatínek učil matematiku více jak 40 let, z toho nejdéle na 
Základní škole v Týně nad Vltavou na Malé Straně. Co si já a myslím si, 
že i řada stále žijících jeho žáků v Týně na jeho práci považuje, je to, že 
dokázal základy matematiky naučit. V jeho případě neplatila často použí-
vaná slova mnoha lidí, já nejsem na matematiku. Dodnes vidím tatínka, jak 
opravuje písemky z matematiky a přemýšlí nad tím, co asi udělal špatně, 
že tolik žáků písemku nenapsalo dobře. Svou práci miloval a svou prací 
celý život žil. Kéž by takových lidí bylo více. Při tom byl velmi skromný. To, 
že dal do své práce vše, pokládal za samozřejmost. O kvalitě výuky mate-
matiky v Týně nad Vltavou v 60. letech minulého století svědčí např. to, že 
na Střední ekonomické škole v Českých Budějovicích, kterou jsem v těchto 
letech studovala, měli jedničku z matematiky žáci zejména z Týna nad Vlta-
vou. (byl to výsledek práce mého tatínka a paní učitelky Peterkové, která 
učila matematiku na základní škole na Vinařickém náměstí. Omlouvám se 
všem ostatním, které nejmenuji). Tatínek rád zdůrazňoval, že ze základní 
školy si musíme odnést pro celý život především perfektní znalost základ-
ních početních úkonů a výpočtu procent. Kolikrát v životě jsem si v praxi 
uvědomila, kolika lidem i na dost vysokých postech tyto znalosti chybí. 

Jednou jsem četla jednoduchou báseň (už si nepamatuji od jakého 
autora a omlouvám se za nepřesné znění): „Všude chodil včas, co slíbil to 
splnil. Dnes to považujeme za kdoví jakou ctnost, dříve to byla obyčejná 
slušnost“. Vždy, když si vzpomenu na tato slova, tak si představuji svého 
tatínka. 

Vracím se k článku „Síla výchovy“. To, že měl tatínek při výuce vzornou 
kázeň, bylo zejména díky tomu, že každou hodinu měl přesně připravenou. 
Stoprocentně využitou. 

Nad nikým se nepovyšoval. Vážil si všech lidí, kteří svou práci dělali 
dobře.

Marie Benešová-Čermínová

PODĚKOVÁNÍ... 
V neděli 19. 2. 2012 jsme venčili naše pejsky po nové cyklostezce na 

pravém břehu Vltavy, pejskové nám vběhli na led, který se pod nimi pro-
lomil, spadli do vody a nemohli se dostat ven, když jsem jim šel pomoci, 
prolomil se led i pode mnou a já se nemohl dostat přes led na břeh. Chtěl 
bych alespoň takto poděkovat dvěma mužům s kočárky, kteří mi podali 
„pomocnou ruku“ a pomohli ven z ledové vody. Vše se obešlo bez jakékoliv 
újmy na zdraví a já i pejskové jsme byli během chvilky doma v teple.

Karel V.

Pojďte s námi tancovat!

Páni, dámy, beseda začíná,
páni, dámy, beseda je.
Tato slova uvádí českou besedu, kterou si ještě mnozí z naší generace 

pamatují ze školních let. Dnešní mladé generaci už tento tanec nic neříká. 
Pojďme si teď zavzpomínat na to, jak česká beseda vznikla a kdo je jejím 
původcem.

Česká beseda se stala společenským tancem v sedmdesátých letech 
19. století. Po pádu Bachova absolutistického režimu se uvolnila cesta 
k demokratickým silám, které byly po prohrané revoluci v r. 1848 násilně 
utlumeny a potlačeny. Nová umělecká inteligence navázala  na své před-
chůdce z doby národního obrození, ale k bojům za národní uvědomění 
a národní sebeurčení přidala i snahu o uvedení českého umění na světové 
fórum. Vznikaly různé kulturní spolky a umělecká sdružení a v r. 1863 byla 
založena i umělecká beseda. Český umělecký ruch a nebývalý rozmach 
se neprojevil jen v umělecké a kulturní sféře, ale našel širokou odezvu 
v celé společnosti. Pořádala se zábavně výchovná shromáždění nazývaná 
„Česká beseda“, pořádaly se výlety, merendy, plesy apod. - spojily se rysy 
zábavy spolu se záměry kulturně výchovnými, osvětovými a vlastenecký-
mi. Generace sedmdesátých let 19. století se dočkala i nového národní-
ho tance. Stal se jím kontratanec ve formě čtverylky - ČESKÝ SALONNÍ 
TANEC BESEDA. U jeho zrodu stál básník Jan Neruda, český taneční mistr 
Karel Link a hudební pedagog a skladatel Ferdinand Heller. Česká beseda 
vznikla v roce 1862. Premiéru měla 13. 11. téhož roku v Konviktském sále 
v Konviktské ulici v Praze1. Odtud se pak, podobně jako česká polka ve tři-
cátých letech 19. století, rozšířila po celých Čechách, byla rozšířena po celé 
Evropě a s českými emigranty se dostala až za moře do severní Ameriky, 
kde jí tančí krajanské spolky dodnes. Autorem taneční části besedy, tzn. 
popisy tanečních kroků a tanečních figur byl Karel Link a hudbu z českých 
lidových tanečních písní upravil Ferdinand Heller. Beseda  ale vznikla na 
přímý popud Jana Nerudy, který byl právem nazýván otcem besedy. Bese-
da samotná má 4 oddíly a z nich každý obsahuje několik tanců. V letošním 
roce uplyne 150 let od premiéry české besedy. Dnes je téměř zapome-
nutá, tančí jí, pokud vím, jen Baráčníci. Bez české besedy se neobejde 
žádný krojovaný baráčnický bál ani slavnost. Protože v letošním roce, jak 
už jsem se zmínila, uplyne 150 let od zrodu české besedy a Sdružená obec 
Baráčníků v Týně nad Vltavou slaví 85. výročí svého vzniku, bude součástí 
oslav vzniku obce i česká beseda. Co nás trápí? V okolních baráčnických 
obcích, hlavně v X. župě, tančí besedu mladí i starší. Protože my v naší obci 
nemáme dostatek mladých členů ani dostatek sousedů ochotných tanco-
vat, obracíme se na týnskou mládež, veřejnost a hlavně na  pedagogy, zda 
by se našel člověk, který by byl schopen a hlavně ochoten dát dohromady 
partu minimálně 8 lidí /4 smíšené páry = 1 kolona/, nacvičit s nimi besedu 
a vystoupit spolu s ostatními jihočeskými Baráčníky na letošních Vltavotýn-
ských slavnostech. Veškeré materiály potřebné k nácviku dodáme /výuko-
vé DVD, CD i metodický materiál/ a nabízíme zdarma možnost nácviku na 
naší rychtě. Pokud to bude v našich silách, rádi s výcvikem pomůžeme. 
K dispozici budou i nové kroje. A protože česká beseda je salonní tanec, 
oživila by  beseda tancovaná ve společenských šatech i spolkové bály  jako 
předtančení. Samozřejmě v případě zájmu  by s námi skupina mohla jezdit 
tancovat besedu i na baráčnické bály nebo na slavnosti, které se pořáda-
jí každoročně v jihočeských župách. V Týně se česká beseda tancovala 
a věříme, že se zase tancovat bude. Těšíme se na vás!    

Jaroslava Svobodová, syndička, 0bec Baráčníků Týn n. Vlt.

25. 2. 2012 pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Netěchovicích svůj 
tradiční Hasičský bál. Chtěli bychom prostřednictvím časopisu „Vltavín“ 
poděkovat všem organizátorům této báječné akce, které jsme se mohli 
zúčastnit. O bezchybnou zábavu se postarala hudba MP3, ve složení Jana 
Jíšová, Jan Kopf, Josef Svoboda a Martin Vališ. O kapele nezbývá napsat 
nic jiného než „klobouk dolů“. Doufáme, že se příští rok v Netěchovicích 
opět sejdeme. Přijďte také, stálo to za to.

Spokojení účastníci plesu



ZNOVU PŘIPOMÍNÁ-
ME, že VÝROČNÍ ČLENSKÁ 
SCHŮZE MO ČRS se KONÁ 
v SOBOTU 24. BŘEZNA 

2012 v 08.30 hodin v HOTELU ZLATÁ
Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Volba pracovních komisí
3. Kontrola usnesení z minulé členské 
schůze
4. Zpráva o činnosti MO a výboru od minu-
lé VČS
5. Zpráva o kulturně společenské činnosti 
MO
6. Zpráva o hospodaření a schválení roční 
závěrky
7. Zpráva dozočí komise 
8. Zpráva mandátové komise
9. Volba komise pro zarybnění revíru
a delegáta na územní konferenci
10. Projednání návrhu rozpočtu na rok 
2012 
11. Přestávka na občerstvení
12. Ocenění letošních jubilantů
13. Vyhodnocení soutěže o nejlepší úlovek 
v roce 2011
14. Vystoupení hostů – Diskuse
15. Projednání a schválení usnesení 
16. Závěr výroční členské schůze

OCENĚNÍ NAŠICH NEJSTAR-
ŠÍCH JUBILANTŮ je jedním bodem 
programu výroční členské schůze. 
V letošním roce se krásného jubi-
lea dožívají následující členové naší 
MO: sedmdesátníci Stanislav Drvo-

štěp, Josef Christelbauer, Ladislav 
Kopal, Věra Kubíčková, Karel Rada, 
Oldřich Smíšek, Jaroslav Šíma, 
Simona Veverková. Osmdesátník 
Vladimír Dotlačil a pětaosmdesátník 
Josef Šesták. Všem jim gratuluje-
me, přejeme pevné zdraví a mnoho 
krásných chvil u našich vod. 

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE 
O NEJLEPŠÍ ÚLOVEK - Žádáme 
všechny soutěžící, kteří dosud neode-
vzdali dokumentaci o svých trofejních 
úlovcích, aby to učinili nejpozději do 
15. března 2012 ve sportovní prodej-
ně Víkend p. Macháčka na náměstí 
Míru. V dokumentaci je třeba uvést 
jméno a příjmení rybáře, datum lovu, 
druh ulovené ryby, míru a váhu, kde 
byla ulovena, návnadu, sílu vlasce 
a přiložit fotografii úlovku.

FOND SOLIDARITY, který byl 
založen výborem MO ČRS a schvá-
len členskou schůzí na podporu 
našich členů v případě neočekáva-
né životní problémové komplikace, 
dosáhl k 28. únoru 2012 částky 
15 326 Kč. Tato jistina je uložena na 
zvláštním účtu u ČSOB a každý člen 
má právo požádat o kontrolu s jejím 
naložením.

Výbor MO ČRS děkuje tím-
to všem, kteří svým příspěvkem 
pomohli zřídit tento solidární fond.

(hej)

Vltavotýnští včelaři rokovali
Včelaři vltavotýnského regionu hodnotili a bilancovali svou činnost za 

období roku 2011 a přijali opatření pro svoji další práci v roce 2012.
Předseda organizace Mgr. Jaroš hodnotil spolupráci s jednotlivými 

obecními úřady a zemědělskými podniky v regionu. Některým včelařům 
byly poskytnuty finanční dotace OÚ podle jejich stanovišť již v roce 2010 
a to např. OÚ - Temelín, Chrášťany, Všemyslice, Hluboká ale ještě se nepo-
dařilo tuto podporu získat v Týně n. Vlt. Od ČEZ v rámci oranžového roku 
dostala organizace příspěvek 20000 Kč a firma Daňhel částku 3000 Kč.

V období roku byly uspořádány 2 výstavy. V prostorách budovy týn-
ských Baráčníků shlédlo výstavu asi 1000 občanů a mládeže. Včelařský 
výrobek - med - získal ocenění kvality a může užívat označení jako regio-
nální výrobek. Pravidelně se také včelaři zúčastňují farmářských trhů v Týně 
n. Vltavou. Zásluhou předsedy organizace velmi dobře pracuje včelařský 
kroužek, který má 8 členů z řad mládeže. V soutěži „zlatá včela“ v rámci ČR 
se umístnila 1 členka na 4 místě.

Týnská organizace má k 31. 12. 2011 70 členů, kteří pečují o 960 včel-
stvech oproti minulým létům byl zaznamenán pokles počtu včelstev. Byli 
přijati 3 noví členové. V letošním roce čekají včelaře důležité úkoly v rámci 
péče a ozdravování včelstev. V okrese bylo zaznamenáno 32 ohnisek včelí-
ho moru - republikově je 300 ohnisek této nebezpečné nákazy. Toto nebez-
pečí neminulo ani týnskou organizaci. Proto bude prováděn celoplošný 
nátěr včelího plodu. Celoplošné monitorování spadu včelího roztoče, což 
je velmi potřebné pro přijmutí včasných ozdravných opatření. V roce 2011 
se léčilo nátěry plodu 3 x fumigací a také Formidolem.

Jednání včelařů byl přítomen předseda okresní organizace přítel pan Zimen, 
který poděkoval za práci výboru organizace, kterou označil jako příkladnou. 
Dále informoval přítomné členy o systému dotací, ozdravování, jednáních 
v rámci ČR a v okrese. Velmi 
ochotně zodpověděl otázky 
členů organizace. Zajímavý 
je jistě ekonomický přínos 1 
včelstva za rok pro naší spo-
lečnost - je to 40 - 50 tis. Kč. 
V závěru jednání společně 
s předsedou Mgr. Jarošem 
ocenili příkladnou a dlou-
holetou obětavou práci ve 
výboru a včelařství několika 
členů - jako například příte-
le pana Ladislava Hronka 
z Chrášťan, který je již vče-
lařem přes 60 let a dlouho 
pracoval ve výboru organi-
zace, práci ve výboru také 
ukončil přítel p. ing. Polívka 
a přítel p. Šimeček rovněž 
jejich práce byla oceněna 
a také za práci s mládeží 
přítel p. Tetenka. S přáním 
úspěchů ve své činnosti 
a pevného zdraví skončili 
včelaři svoje jednání. 

Lafr 

Vyhodnocení kulturně-společenské akce, 
8. spolkového plesu spolku

Na základě Plánu kulturní činnosti spolku na rok 2012 proběhla v sobotu dne 
18. 2. 2012 kulturně-společenská akce – 8. spolkový ples našeho spolku. Je to jedna z nej-
důležitějších kulturních akcí našeho spolku. Je to i veřejná prezentace našeho spolku. Akce 
se uskutečnila již potřetí v příjemném, nekuřáckém prostředí nově zrekonstruovaného Měst-
ského centra kultury a vzdělávání (Sokolovny) v Týně nad Vltavou, kde se nám opět líbilo.

Připravenost plesu hodnotíme po všech stránkách, technické, organizační i co se 
týká kvality a množství cen do soutěže o ceny, jako velmi dobrou. 

Již na začátku bylo vidět, že organizace plesu klapala tak, jak bylo domluveno. Při 
vstupu do hlavního sálu obdržely přítomné ženy jako pozornost kytičku od členů spolku, 
což není všude a vždy samozřejmé. U nás je to letitá tradice.

Po přivítací znělce napochodoval předseda spolku bratr Vladimír Brom a jednatel 
spolku bratr Ing. Lubomír Pavlíček na pódium. Alespoň po dobu pochodu si oba dva užili 
45 sekund slávy a pozornosti. Spolkový ples byl zahájen v souladu se schváleným pro-
gramem. Úvod provedl moderátor plesu bratr Ing. Lubomír Pavlíček, poté si vzal slovo 
předseda spolku bratr Vladimír Brom a provedl slavnostní zahájení plesu.

Následoval další bod programu – vystoupení mažoretek při MDDM Týn nad Vltavou 
pod vedením pí Trnkové. Toto vystoupení se jako vždy setkalo s úspěchem u přítomných 
účastníků plesu. Vystoupení mladých mažoretek se opravdu povedlo, letos bylo jejich 
vystoupení ještě lepší než v roce 2011. Mažoretky se předvedly dokonale, měly to precizně 
nacvičené a provedené, byly slušivě oblečené. Vystoupení mažoretek bylo letos rozděleno 
do třech částí, což se přítomným líbilo. Vystoupení mažoretek bylo ohodnoceno dlouhotr-
vajícím potleskem účastníků plesu a na závěr od nás obdržely sladkou odměnu. 

Poté následovala volná zábava a posezení s hudbou a tancem, kdy k tanci a poslechu 
nám opět, a velmi dobře, hrála hudební skupina AKORD z Kardašovy Řečice pod vede-
ním kapelníka p. Ing. Karla Macha. Se svým vystoupením měla velký úspěch u všech 
účastníků plesu, hráli hodně, lidovky i moderní a s malými přestávkami. S jejich výkonem 
jsme byli hodně spokojeni.

Mezi jednotlivými vstupy se vydávala malá tombola, na kterou si účastníci plesu 
zakoupili lístky při příchodu do hlavního sálu. Hitem byly, stejně jako loni, výhry přivezeny 
ve 21.00 hodin – a sice čerstvě upečené pizzy od Firmy Hering z  Týna nad Vltavou, které 
taktéž přišly vhod.

Zábava a posezení s hudbou a tancem za doprovodu hudební skupiny AKORD stále 
pokračovalo a gradovalo tak, jak se účastníci plesu dostávali do veselé nálady.

Pak přišel další tradiční vstup. Protože jsme všichni bývalí vojáci, tak jsme nechali 
zahrát na počest našeho spolku, který byl založen v únoru roku 1878, sérii svižných 
vojenských písniček, poté valčík Třeboňská kasárna a skončili jsme na jižní Moravě pol-
kou Breclavská kasárna. Všichni jsme se při tanci řádně zapotili.

Přesně o půlnoci jsme zahájili losování velké soutěže o ceny, kde byly opravdu kva-
litní a hodnotné ceny. I zde si výherci přišli na své a z každého úspěchu se radovali. Jako 
tradičně vyhrával stůl, kde seděli Podskaláci. Všem výhercům bylo přáno, ti co nevyhráli, 
tak mají šanci v roce 2013.

Poté jsme se při tanci a hudbě bavili až do 03.15 hodin, kdy jsme ples slavnost-
ně ukončili tradičně – valčíkem Dobrů noc milko má no a samozřejmě na úplný závěr 
nesměli chybět Sokolíci se vším, co k tomu patří. Tak jak slyším hodnocení od účastníků 
plesu, drtivá většina jej hodnotila velmi dobře, velmi dobře obstála hudba, což je základ. 
Během plesu nedošlo k žádnému narušení kázně a pořádku, všichni účastníci se nejen 
dobře bavili, nálada byla veselá, v horní části náladoměru, ale se i slušně a ohleduplně 
chovali k sobě navzájem. To je na našich akcích taktéž normou.

V podstatě jediným nedostatkem byla menší účast, tak snad v roce 2013 to bude 
lepší. Velmi dobře, jako vždy, plnila úkol pořadatelská služba v čele s bratrem Karlem 
Caltou, který to opět se svými hochy velmi dobře zvládl. Ples hodnotíme jako velmi 
zdařilý. Podrobné hodnocení plesu jsme provedli na výborové schůzi dne 4. 3. 2012. 
Opět jsme si zvedli laťku kvality, takže neváháme a s přípravou dalšího plesu začínáme 
již v měsíci březnu 2012.

Asi 8 000 občanů naší republiky má zakoupenu část území na Měsíci, ale není jim 
to nic platné, když se nemohli účastnit našeho plesu. Ti, kdo opět nepřišli tak zaváhali, 
přišli o krásný kulturní zážitek. I kapelník hudební skupiny AKORD mi mailem druhý den 
opět sděloval zprávu, že se jim, stejně jako v roce 2011, na našem plese líbilo, dobře 
se jim hrálo, že se tancovalo hned od začátku až do konce, že byla velmi dobrá, veselá 
zábava a že jsme měli takovou výdrž. Kladem bylo, že parket byl v permanenci opravdu 
od začátku až do konce. V 03.45 ráno odcházeli ti, co vydrželi nejdéle.

Děkujeme: všem členům spolku, kteří se podíleli na přípravě a provedení spolkového 
plesu, na vydávání cen v malé i velké soutěži o ceny, na vítání účastníků plesu, hudební 
skupině AKORD za perfektně odvedený výkon, kroužku mažoretek při MDDM pod vede-
ním pí Trnkové za vzorně provedené vystoupení. Děkujeme všem, kteří nám věnovali věci 
do soutěže o ceny (seznam v jiném článku). Děkujeme za vzorně připravený prostor pro 
konání našeho plesu, správci p. Valekovi a jeho spolupracovníkům za ochotu, vstřícnost. 
V pondělí po plese jsem poděkoval ředitelce MCKV p. Mgr. Mráčkové za vzornou přípravu 
prostoru pro ples, požádal jsem ji o předání poděkování jejím podřízeným. Opravdu si to 
zasloužili. Všem účastníkům za účast a za to, že se slušně chovali po celou dobu plesu, 
a těm co vydrželi až do konce za vytrvalost. LP

Sponzoři 8. spolkového plesu Veteráni spolek bývalých 
vojáků v Týně nad Vltavou dne 18. 2. 2012

Děkujeme těmto sponzorům, kteří nám věnovali ceny do soutěže o ceny na náš 
spolkový ples:

Finanční poradce Mgr. Jiří Šálený, Benzinka SCHELL pí Šonková, MO ČRS Týn nad 
Vltavou, Vltavotýnské kremrole pí Třísková, Restaurace Pavláčka p. Bartoš, Hostinec Na 
růžku p. Dušek, STIBUS – autobusová doprava, Betonpress stavebniny Poncovi, Staveb-
niny Instamat Ďuriačová Milena, Rodina Šálených, Elektro Maroušek, Tiskárna Fr. Fiala, 
Uhelné sklady JAMBOR, Drogerie pí Chlumecká, Brom Vladimír, Marie Sajtlová, STK 
Novotný Václav, Autoservis Novotný Miroslav, Š + H Bohunice, Pneuservis HEROLD, 
Zahradnictví Týn nad Vltavou, Restaurace Hubert Hluboká nad Vltavou, Součková Ivana 
+ Tereščenko Vladimír, Jatky Týn nad Vltavou p. Ing. Kozel Václav, BEVOTEX M. Bez-
palec, Jednota s.d.České Budějovice, Jednota Velkosklad Týn nad Vltavou, FABYON p. 
Janovský, ZOOVETA Calta, RUFA – pí Pučeglová, Stavitelství KSB Kakaščík, Sklo – por-
celán pí Nováková, Restaurace Zámecká p. Bezpalec Jaroslav, EXúčet p. Bečvář, Hračky 
pí Trnková, p. Kolouch František, Manželé Kučerovi, EXTRUDO, s.r.o. Bečice, Drogerie 
DUHA pí Stejskalová, Pojišťovna Kooperativa České Budějovice, Spojovací materiál pí 
Bromová, SAZKA Autobusové nádraží, pí Tomková, Truhlářství Soldát Jan, Manželé Poli-
dovi, Kučerová Zdena, Manželé Junkovi, Jihočeská strojírenská s.r.o., p. Hodný, Vete-
ráni spolek bývalých vojáků v Týně nad Vltavou, Klempířství Stejskal, Manželé Randovi, 
Mikrona s.r.o., Týn nad Vltavou, Brom Jaroslav, Hotel Zlatá loď – pí Jiříková Zdeňka, 
Pivovar Lipan Dražíč – p. Papula, Monstav Dražice.                                          LP
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10. setkání domovů seniorů (nazvané Malované Velikonoce)
Tak zní akce, kterou pořádá Občanské sdružení Týna 4. 4. 2012 (tj. středa) v sále 

Sokolovny od 14.00 hod. v Týně nad Vltavou v rámci Oranžového roku. Vzhledem 
k tomu, že sál má určitou kapacitu a na Vánočním setkání se sešel větší počet 
lidí než je kapacita onoho sálu, rozhodli jsme se, že na tuto akci rozdáme zdarma 
vstupenky s razítkem našeho sdružení. Tak zajistíme správnou kapacitu sálu. Bez 
vstupenky nebude nikdo do sálu vpuštěn. V tuto chvíli jsou již vstupenky rozdány.

Eva Dvořáková, předsedkyně OS Týna Týn nad Vltavou

Andělská cesta k nesmrtelnosti
 Řeknu vám, tohle jsem nikdy nezažil, řekl mi kamarád o Dušičkách, když jsem byl ve 

městě, ze kterého pocházím. Doprovodil jsem ho až k hrobu jeho rodiny. Když jsme se 
vraceli, uviděl jsem něco, co mne ohromilo. Byl to jeden hrob doslova zasypán květina-
mi, mezi kterými plápolaly plameny svíček. Co je to tady? zeptal jsem se kamaráda. Ale 
to je hrob tetičky. Tetičky? Přikývl. Musela být hodná. To ale nebyla MOJE tetička, to se jí 
tak jenom říkalo. To musela být opravdu moc hodná, a opět jsem se otočil na tu „horu“ 
květin, která ležela na hrobě. To byla. Kdy zemřela? Podle množství květin a svíček bych 
odhadoval, že tak před pár dny. Před dvaatřiceti lety, řekl přítel a zapaloval i svou svíčku 
na tetiččině hrobě. Takhle je její hrob plný květů každý rok. Asi musela mít hodně dětí, 
když na ni všichni vzpomínají. Neměla, odpověděl mi přítel. Tys ji znal? Tady ji znal 
každý, řekl přítel. Na tu se hned tak nezapomene. Na mne se zapomene asi hned ten 
den, co zemřu. Na můj hrob mi ani jedno z mých dětí nebo vnoučat nepřinese kytičku, 
ani mi nerozsvítí svíčku, říkal jsem si tiše… Ale, namítl můj přítel. To si opravdu myslíš? 
Vždyť máš tak hodné děti. Já vím své, a ty povídej raději o tetičce. Ona byla nejhodnější 
ženou, kterou jsem kdy znal. Kdysi prý chtěla být řeholnicí, ale rodiče jí to nedovolili. 
Vždyť byla jedinou dcerou z velkého statku. A tak se stala alespoň ošetřovatelkou. Když 
rodiče zemřeli, mohla se stát řeholnicí, ale ona zůstala svému povolání věrná a dál dělala 
ošetřovatelku. Celý svůj veliký majetek prodala, nechala si jenom domek za městem, ve 
kterém dříve bydlel jejich zaměstnanec. Teď již tomu rozumím, tohle byly květiny a svíčky 
od těch, co jim dala peníze. Přítel kývl. Ale jen část peněz. Tetička ještě za prodaný maje-
tek nechala postavit malou nemocnici a sirotčinec. Dávala stipendium nadaným dětem, 
které nemohly studovat, a starala se o lidi v nouzi. Ale nebyla to bída jen materiální, ale 
i duchovní. Víš, dnes se najde bohatý člověk, který nechá postavit domov důchodců 
nebo dá určité nadaci peníze, ale dbá na to, aby to všichni věděli, aby všude měl své 
logo. A ještě si myslí, že si postavil ne jeden schod do nebe, ale že si vystavěl hned celé, 
a nejlépe zlaté schodiště do nebe. Představ si, že ta tetička o tom, že dává peníze, vůbec 
nikomu neřekla. A nebyly to jen peníze, ona nám rozdávala i své srdce. K domku, kde 
bydlela, přicházelo stále mnoho lidí, jako by si tam lidé chodili něco kupovat, ale ona nic 
neprodávala, ona jenom rozdávala, zadarmo rozdávala. Každého vyslechla, poradila, na 
každého si udělala čas. Dokážeš si vůbec představit, že si na tebe v téhle době někdo 
udělá čas? A pak ten její všeodpouštějící pohled… To byl pohled anděla. Tobě také 
pomohla? Také, ve třetí třídě jsem měl moc špatné vysvědčení, a bál jsem se jít proto 
domů. Šel jsem tedy k tetičce. Dala mi voňavý čaj a koláč a šla se mnou domů, kde mé 
matce slíbila, že mne bude doučovat. A opravdu mne doučovala. No a vidíš, dnes mám 
vystudovaná práva. A nebýt tetičky. . . I v dnešní době lidé o ní vyprávějí svým dětem, 
a je to již takový zvyk, když se jde na hřbitov, dá se kytička nebo svíčka tetičce. Dávají i ti, 
kteří ji nikdy nepoznali. Takový hrob NEZNÁMÉ SVATÉ! Šli jsme pomalu temnou alejí a já 
měl pocit, že se k nám někdo přidal, a ten někdo, to byla LÁSKA. Kdo rozdává světlo, ten 
nezhasíná. Víš, řekl mi přítel, myslím, že mezi námi žijí podobní lidé - světci a světice. Oni 
nikdy nebudou blahořečeni, svatořečeni, ale Světlo, to Světlo o nich ví. 

(převyprávěno a upraveno E. Martin Andělské cesty k nesmrtelnosti)
Je to nádherný příběh. Příběh o nenápadném člověku, který dokázal svojí skrom-

ností a neskonalou láskou to, co se někteří nikdy nenaučí. Chovat se tak, aby byl člo-
věk milován, aby se zcela a bezezbytku rozdával pro druhé tak, jak se hovoří v našem 
příběhu. Aby nečekal slávu, chvalozpěvy, ovace, ale dělal to, co mu napovídá srdce. Že 
to nejde? Ale vždyť na to nejsme sami, vždy a za každých okolností nám při konaném 
dobru „asistuje“ Bůh- tedy Láska. Když potkáte „dobro“ a ono se vám zcela rozdává, 
nesete si ho po celý život ve svém srdci. Já to ono zmíněné dobro poznala před deseti 
lety v osobě kněze - P.  Piotra Szkobela. Člověku, který se cele rozdával pro ostatní lidi. 
Měl rád mládež, pro kterou budoval zázemí ve staré, časem zchátralé, faře v Zálší. Měl 
rád všechny lidi beze zbytku. Každého při své cestě za nákupy pozdravil a koho znal, 
tomu tiskl ruku a radoval se, že ho potkal. Byl to on, který mne přivedl k víře. Jeho 
mladý život byl ukončen tragickou nehodou krátce nato, co jsme se poznali. A přesto mi 
stačil předat tolik, abych u víry zůstala. V jeho učení byla opravdovost a veliká oddanost 
svému povolání. Bylo mu jedno, zda jsou lidé věřící či ne, on tu pro všechny prostě byl. 
Je krásné potkávat lidi, kteří nikdy v kostele nebyli, ale onoho faráře si pamatují a moc 
hezky o něm mluví. Dobro nezhasíná, tak jak je psáno v našem článku. Dalším velikým 
dobrem pro mne byla moje rodina. Maminka s babičkou, dědouškem a strejdou. Vzácní 
lidé. Moje maminka pomáhala celé ulici. S úředními dopisy, radou, ale i finanční pomocí, 
přestože měla jen malý důchod. Přesto nikdy nikomu pomoc neodmítla. Když jsme si 
pořídili televizi, chodili k nám lidé z našeho domu na večerní vysílání. Také se u nás 
sešlo třeba deset lidí v jednom malém obýváku. I babička s dědouškem a strejdou nám 
poskytli obrovské zázemí. Všichni měli jednoho společného jmenovatele, a sice předobré 
srdce, které rozdávali. A také čas, který si na nás vždycky dokázali najít. Že je jiná doba? 
Nevěřte tomu, je jen méně oněch laskavých srdcí a ochoty věnovat svůj čas potřebným. 
Nyní je doba postní, doba almužny. Jsme ochotni onu almužnu darovat těm, kteří oni 
prosí, kteří ji potřebují? Každý z nás si na tu otázku musí odpovědět sám. Je to doba před 
Velkou nocí, před vstáním Ježíše Krista z mrtvých, aby nám ukázal, že život nekončí, že 
kdo v něho věří, bude spasen a bude mít život věčný. 

Je snadné ukazovat na to, co měl udělat ten nebo onen, ale on to neudělal. Na onu 
otázku svědomí, co jsem já udělal pro druhé, si bude muset odpovědět ale každý sám. 

Eva Dvořáková

Zimní soustředění kanoistů
Ani letošní mrazivá zima nezměnila tréninkové plány kanoistů, do kterých již 

celou řadu let patří zimní soustředění. Poslední únorový týden je věnován každoroč-
ně kondičnímu soustředění na lyžích v centru Šumavy na Kvildě. Sněhové podmín-
ky byly ideální. Čerstvý sníh, kvalitně upravené stopy a příjemné prostředí hotelu U 
Krále Šumavy vytvořily dobré podmínky pro trénink pod vedením hlavní trenérky 
Ing. Jitky Luňáčkové. Přesto že se rtuť teploměru pohybovala hluboko pod bodem 
mrazu, všichni svěřenci po celý týden zodpovědně trénovali. Početné závodní 
družstvo tvořené závodníky všech věkových kategorií zaplnilo hotel u Krále Šumavy 
do posledního místa. Oproti minulým rokům jsme měli silně obsazené družstvo 
benjamínků. To čítalo celkem 13 dětí.

Tréninkové dávky byly uzpůsobeny věku a výkonnosti závodníků. Mezi nejmlad-
ší účastníky patřili Dan Procházka a Veronika Vítková. Při sbírání prvních zkušeností 
s lyžařskou technikou mohli sledovat ostřílené závodníky a výborné lyžaře Václava 
Krampla, Vojtu Dlouhého nebo Jakuba Koberu. Přístup všech účastníků soustředě-
ní k tréninku byl příkladný. Příprava u těch nejmenších závodníků byla zaměřena 
především na zvládnutí techniky běhu na lyžích, který je jedním z nejlepších způso-
bů kondiční přípravy každého sportovce. I ti,kteří udělali pod vedením zkušených 
trenérů teprve své první kroky na lyžích, na závěr soustředění zvládli bez problémů 
15ti kilometrovou trať. Pro zpestření byla také část tréninku věnována sjezdovému 
lyžování. Od žákovských kategorii byl trénink zaměřen na rozvoj kondice a vytrva-
losti. Denní dávky s pohybovaly kolem 30 - 40 km. 

Jeden z večerů si děti připravily soutěže a scénky. Nejmenší předvedly nápadité 
masky při karnevalu. Všichni se dobře bavili. Jako každoročně se na závěr soustře-
dění uskutečnil závod štafet. Nebylo podstatné kdo zvítězil. Důležité bylo, že všichni 
bojovali s plným nasazením.

Za KKJ, Jiří Kobera

Velikonoční turnaj vltavotýnska dvojic 
a jednotlivců ve stolním tenisu - III. ročník

V sobotu 7. 4. 2012 se koná třetí ročník Velikonočního turnaje dvojic a jednotlivců 
pro hráče vltavotýnska (registrované i neregistrované).

Systém turnaje: dvojice (čtyřhry) – přihlášení hráči se rozdělí na registrované a nere-
gistrované a losem se určí dvojice na čtyřhru. Hrát bude každý s každým. Jednotlivci 
(dvojhry) – pavouk na dvě porážky s určením handicapu (handicap určí pořadatel).

Místo: malý sál sportovní haly v Týně nad Vltavou
Přihlášky: na místě v den turnaje do 8.30 hod
Startovné: na místě - muži, ženy: 100 Kč (platí pro všechny vypsané soutěže)
Losování: veřejné před zahájením turnaje
Občerstvení: v restauraci sportovní haly
Časový pořad: 8.00 – 8.30 prezentace soutěžících, 8.30 – 9.00 losování, 9.00 - 

????  boj o ceny
Srdečně zve oddíl stolního tenisu SKST Týn nad Vltavou



bohužel nejsou datované, ale vzhledem k tomu, že první vydání tohoto Sed-
láčkova díla se uskutečnilo v roce 1882, musely kresby vzniknout v období 
před tímto rokem. Je známo, že Karel Liebscher uveřejnil své první ilustrace 
v roce 1879, můžeme tedy předpokládat, že obrázky našeho města vznikly 
v rozmezí let 1879 – 1881. Na pohledu z jihu si všimněte na pravém podskal-
ském břehu někdejší solnice, na jejímž místě dnes stojí tzv. Obecní dům.

Další knihou, kde nalezneme vyobrazení Týna nad Vltavou z přibližně 
stejného období, jako je to v případě Sedláčkových Hradů, jsou tzv. Ottovy 
Čechy. Jedná se o monumentální vlastivědný průvodce po Čechách z let 
1883 - 1908. Toto dílo nejprve vycházelo v jednotlivých sešitech, později se 
prodávalo v 15 obsáhlých svazcích a dodnes je žádaným sběratelským arti-
klem velké hodnoty. Naštěstí se nám díky zakladateli našeho muzea, panu 
Bedřichu Karáskovi, zachovalo toto kompletní dílo také v regionální knihov-
ně městského muzea. Vydavatelem byl Jan Otto – odtud Ottovy Čechy 
– na díle se podílela řada uznávaných českých umělců z řad spisovatelů, 
např. Eliška Krásnohorská, Jakub Arbes, Alois Jirásek a další, i výtvarní-
ků – již zmíněný Karel Liebscher a jeho bratr Adolf, Antonín Levý, Mikoláš 
Aleš, František Ženíšek atp. Dílo obsahuje více než tři a půl tisíce ilustrací. 
V druhém díle s názvem Vltava je zachycen také Týn nad Vltavou. Auto-
rem je opět Karel Liebscher, vyobrazil zde Týn nad Vltavou opět od severu, 
tentokrát ale na obsáhlejším panoramatickém obraze. Vlevo vidíme dům 
„U Broďáka“, vpravo původní podobu malostranského mlýna. V této knize 
najdeme ještě několik ilustrací z blízkého okolí Týna nad Vltavou, Antonín 
Levý zde například zobrazil soutok Lužnice s Vltavou či Neznašov. Ilustrace 
Týna nad Vltavou není datovaná, ale opět můžeme její vznik položit někam 
na počátek 80. let 19. století.

Další obrázky našeho města, které máme k dispozici, jsou již o dvě 
desetiletí mladší, pocházejí z počátku 20. století. Jejich autorem byl Ignát 
Lindauer, o němž jsme se již na stránkách Vltavínu zmiňovali. Jen pro zají-
mavost přidávám pohled na město z Malé Strany, datovaný rokem 1905, 
který v popředí zachycuje týnskou železnici, v pozadí je pak zajímavý 
pohled na někdejší vzhled čtvrti Podskalí.

Martina Sudová

Další nejstarší vyobrazení Týna nad Vltavou
V minulém čísle Vltavínu se mohli čtenáři seznámit s dosud nejstarším 

známým vyobrazením našeho města – vedutou z roku 1710. Protože člá-
nek vzbudil zajímavý ohlas, ráda bych v tomto článku přinesla další infor-
mace o historickém vzhledu našeho města, tentokrát rovněž na nejstarších 
výtvarných zobrazeních, tedy kresbách, grafikách a dalších technikách, 
v příštím čísle se pak podíváme na nejstarší fotografie Týna nad Vltavou.

Nejstarší vyobrazení města Týna nad Vltavou ve sbírkách městského 
muzea máme bohužel z poměrně „mladého“ období, z 13. října roku 1864. 
Jedná se o dvě téměř totožná vyobrazení – akvarel a perokresbu – pohled 
na Týn nad Vltavou z Malé Strany. Perokresba je signována Heinrich (tedy 
Jindřich) Tockstein, u akvarelu signatura chybí, ale zcela jistě se jedná 
o tentýž umělecký rukopis. Je možné, že perokresba vznikla jako předlo-
ha pro akvarel. Vyobrazení jsou zajímavá především z toho důvodu, že se 
zdá, jako by Vltava tekla opačným směrem. Pokud se pozorně zadíváte na 
kormidelníka, stojícího na zádi lodi, pluje „proti proudu řeky“. Mohlo by se 
zdát, že plavci na vorech rovněž, ale v tomto případě by se mohlo jednat 
skutečně o předek vorového pramene, který pluje na kresbě správně, tedy 
zprava doleva, a dva plavci na tzv. předáku obsluhují obvyklá dvě vesla.

Jinak podoba města odpovídá realitě, výrazná budova na levém břehu 
Vltavy je malostranská solnice, na pravém břehu je dominantní kostel, zce-
la vpravo pak budova Vinařického školy. Kdo byl Heinrich Tockstein, autor 
kresby, bohužel není známo. V Týně nad Vltavou je rodina Tocksteinova 
zaznamenána až v roce 1900, jako majitelé domu čp. 56 v dnešní Jiráskově 
ulici v Pekle.

O něco málo mladší než dílo Heinricha Tocksteina jsou ilustrace reno-
movaného výtvarníka Karla Liebschera. Karel Liebscher (1851 – 1906) byl 
pražským rodákem, významným krajinářem a ilustrátorem. Naše město 
zachytil hned na dvou kresbách v knize Augusta Sedláčka Hrady, zámky 
a tvrze. Zde je Týn nad Vltavou vyobrazen na pohledu od severní strany 
proti proudu Vltavy a pohledu od jižní strany, z téměř totožného stanoviš-
tě, z něhož zachytil Týn nad Vltavou zmíněný Heinrich Tockstein. Ilustrace 

I. Lindauer, 1905.

K. Liebscher, Čechy 2. díl.

Soutok, A. Levý, Čechy 2.díl.

Kresba H. Tocksteina,1864.

K. Liebscher, pohled z jihu ze Sedláčkových Hradů.

K. Liebscher, pohled ze severu ze Sedláčkových Hradů.
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Svatý Josef
Slavnost sv. 

Josefa, snouben-
ce Panny Marie, 
patrona církve 

slaví církev 19. března. Je to dávno, 
co žil, ale stále je všem mužům, a 
nejen jim, vzorem ideálního mužství, 
ale i lidství. Nebyl to hrdina velkých 
událostí, nýbrž to byl muž všedního 
dne, ale byl také člověkem činu. 
Svatý Josef žil v 1. století. Pochá-
zel z královského rodu, v té době 
zchudlého. Byl tesařem. Zasnoubil 
se s Marií a když se dozvěděl, že 
čeká dítě, chtěl ji potají propus-
tit, aby ji nevystavil hanbě. Ve snu 
se mu však zjevil anděl a řekl mu: 
„Josefe, synu Davidův, neboj se při-
jmout Marii, svou manželku; neboť 
co v ní bylo počato, je z Ducha sva-
tého. Porodí syna a dáš mu jméno 

Ježíš; neboť on vysvobodí lid z jeho 
hříchů.“ Když se Josef probudil, 
vzal Marii k sobě. Při sčítání lidu za 
císaře Augusta musel i s Marií jít do 
Města Betléma, odkud pocházel 
jeho rod, aby se tam dal zapsat. V 
Betlémě se Marii narodil syn Ježíš. 
Po jeho narození byl Josef andělem 
vyzván, aby uprchl s Marií a dítětem 
do Egypta a zachránil se tak před 
Herodovým pronásledováním. Když 
Herodes zemřel, chtěli se vrátit zpát-
ky, ale báli se Herodesova nástupce 
a na pokyn ve snu se usadili ve měs-
tě, zvaném Nazaret.

 Když bylo Ježíšovi 12 let, ztra-
til se rodičům v Jeruzalémě a ti ho 
hledali, až ho našli sedět v chrámě 
a rozmlouvat s kněžími. Poslední 
zmínka o Josefovi je, když Maria říká 
Ježíšovi: „Synu, co jsi nám to udělal? 
Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí 
hledali.“ Není známo, kdy zemřel, 

ale zřejmě to bylo před Ježíšovým 
ukřižováním. Bible nám představuje 
svatého Josefa jako spravedlivého, 
laskavého, důstojného a moudrého 
muže, pohotového v jednání. Svatý 
Josef patří k nejuctívanějším církev-
ním postavám vůbec. Je mu zasvě-
ceno mnoho chrámů a množství 
mužů nosí jeho jméno. Stal se tak 
vzorem pro muže – byl člověkem 
služby, který bez zbytečných řečí ví, 
jakou životní cestou má jít, ale dob-
rovolně ustoupí do pozadí, když svůj 
úkol splní. Svatý Josef je patronem 
nejen bratrstev a řeholních společ-
ností pojmenovaných po něm, ale i 
patronem manželů a křesťanských 
rodin, dětí, mládeže a sirotků, dělní-
ků, řemeslníků, tesařů, dřevorubců, 
cestujících, vyhnanců a v neposled-
ní řadě i  patronem umírajících a pří-
mluvce za dobrou smrt.

MK

Baráčníci z Týna n. Vlt. blahopřejí 
k narozeninám tetičce:

8. 4. Skalové Jaroslavě   91 let
Čas plyne jako voda, ale něco 

ať zůstane, stálý úsměv na rtech, 
radost ze života a láska blízkých lidí. 
Další léta plná zdraví, spokojenosti 
a úsměvů přeje konšelstvo.

Zlatá svatba
Dne 3. 3. 1962 si řekli ANO 

Anna a Alexander Odvárkovi z Tý-
na nad Vltavou.

K blahopřání se připojují děti 
s rodinami, dále vnoučata s rodina-
mi a pět pravnoučat.

Milé tetičky, milí sousedé!
Březen - za kamna vlezem, duben 

- ještě tam budem, máj - vyženeme 
kozy v háj! Jistě většina z vás pama-
tuje toto české přísloví, které má sice 
něco do sebe, ale my se jím neřídí-
me. Čeká nás plno práce a tak musí-
me napnout všechny síly, abychom 
dostáli našemu programu. Únorem 
jsme se „protančili“, delegace tetiček 
a sousedů naší obce navštívila baráč-
nický bál v Pištíně /18. 2./ a baráčnic-
ký bál v Písku /25. 2./. Oba dva krojo-
vané bály se tradičně vyvedly, v Písku 
i Pištíně patří tyto bály mezi nejoblíbe-
nější. Naše obec sice bál nepořádá, 
ale děláme tradičně menší zábavy. 
V sobotu 24. března pořádáme na 
rychtě Josefskou zábavu, na které 
hraje oblíbená Podskalačka a všich-
ni jste srdečně zváni. V pondělí 2. 
a v úterý 3. dubna se na rychtě usku-
teční tradiční jarní výstava, tentokráte 
nazvaná „Jaro a zvířátka“. Obracíme 
se na vás, sousedé a tetičky s pros-
bou, sbírejte vyfouklá vajíčka a daruj-
te nám je, děti si je při návštěvě rychty 
rády zdobí a odnášejí před Velikonoci 
domů. Kdo z vás se chce výstavy pří-
mo zúčastnit a předvést práci svých 
šikovných rukou, rádi vás přivítáme. 
Můžete malovat vajíčka, plést pomláz-
ky, vyrábět píšťalky z vrbového proutí 
či různé velikonoční dekorace. Samo-
zřejmě zase oslovíme i naše tradiční 
účastníky. Na první jarní den 21. břez-
na vás zveme na tradiční vynášení 
zimy. Tento starý zvyk obnovily děti 
z MŠ U Lípy a společně s nimi se jde-
me rozloučit se zimou i my, Baráčníci. 
Dětem opět připravíme „líto“, které 
si odnesou do školky. Protože nám 
byla nabídnuta jedinečná možnost 
prezentovat činnost Baráčníků přímo 
v budově Krajského úřadu v Českých 
Budějovicích, neváhali jsme a měsíc 
duben budou výstavní plochy na 
chodbách Krajského úřadu patřit 
jihočeským Baráčníkům. Budou zde 
vystaveny jak jihočeské kroje a baráč-
nický svéráz, tak fotografie, vypovída-
jící o historii a činnosti baráčnických 
obcí. Pokud budete mít cestu do Čes-
kých Budějovic, zajděte se na Krajský 
úřad u Zimního stadionu podívat!  

Jaroslava Svobodová, syndička
POZVÁNÍ

Mateřská školka U Lípy zve 
občany města na tradiční loučení se 
zimou - vynášení Smrtky. Se zimou 
se děti rozloučí na první jarní den ve 

středu 21. března 2012, kdy v 10.00 
hodin vyjde průvod dětí od MŠ, 
půjde Orlickou a Budějovickou ulicí 
na starý most a tady Smrtku utopí. 
Doprovázet je bude dráb a ponocný 
a členové Sdružené obce Baráčníků 
Vitoraz v Týně nad Vltavou. Děti si 
odnesou zpět do školky „líto“, které 
jim darují Baráčníci.

Přijďte svou účastí podpořit děti, 
které se na vás velmi těší, předne-
sou vám básničky a zazpívají!
POZVÁNÍ

Sdružená obec Baráčníků Vitoraz 
pořádá v sobotu dne 24. března od 
19.00 hod. v prostorách baráčnické 
rychty JOSEFSKOU ZÁBAVU, na kte-
rou vás všechny srdečně zve. K tanci 
i poslechu hraje oblíbená hudba Pod-
skalačka, vstupné Kč 50,-. Těšíme se 
na vás /zábava není určena pouze 
členům baráčnické obce, je pořádá-
na hlavně také pro veřejnost/.
POZVÁNÍ

Sdružená obec Baráčníků Vito-
raz pořádá ve dnech 2. a 3. dubna 
2012 v baráčnické rychtě tradiční 
jarní výstavu, na kterou vás všech-
ny srdečně zve. Výstava je po oba 
dva dny otevřena od 9.00 do 15.00 
hod., domluvené skupiny přivítáme 
i mimo tento čas. Zveme školky, 
školy i týnskou veřejnost, přijďte se 
předvelikonočně naladit a zapome-
nout na chvíli na všední starosti.

Těšíme se na vás!
POZVÁNÍ

V měsíci dubnu proběhne v pro-
storách Krajského úřadu u Zimního 
stadionu v Českých Budějovicích 
výstava krojů a fotografií jihočeských 
baráčnických obcí. Kdo budete mít 
cestu do Českých Budějovic, zajděte 
se na výstavu podívat!
Změna termínu 
konšelského sedění

Milé tetičky a sousedé, upozor-
ňuji Vás, že dubnové konšelské 
sedění na rychtě bude mimořádně 
až druhou středu v měsíci, tedy 11. 
dubna od 17. 00 hodin.
Poděkování

Dovolte, abych touto cestou ještě 
jednou podělovala naší správcové, 
tetičce Kalačové za velmi obětavou 
péči o naší rychtu v době krutých 
mrazů. Díky její starostlivosti ochrá-
nila nemalou hodnotu majetku spol-
ku Baráčníků.

Jaroslava Fialová, rychtářka

Hovory s farářem
Vážení farníci, srdečně Vás zvu na Hovory s farářem v postní době. 

Sejdeme se po mši svaté na faře třetí středu v měsíci, 21. března 2012 
v 17.45 hodin.

Na setkání se těší Váš P. Marek Donnerstag

Šachy
Měsíc únor byl pro družstva našeho klubu v soutěžích družstev  nebý-

vale úspěšný. Ve 3. divizi, tým „B“ dne 11. 2. zvítězil v Táboře se Šachklu-
bem „D“, když nadělil domácím „kanára“ (5:0). V posledním kole dne 25. 2. 
pak porazil již postupující družstvo „A“ téhož klubu 3,5:1,5 bodům. Táborští 
v silnější sestavě než byla pětka našeho týmu tak vůbec poprvé v této sou-
těži prohráli. Postup do 2. divize tak získali díky pouhé jediné remize, kterou 
měl náš tým navíc. Naše družstvo dokázalo již po páté v řadě udržet něk-
teré z medailových míst. Výborně hrál v letošní soutěži Martin Machálek, 
když uhrál 87,5 % bodů.  

Konečná tabulka.

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. ŠACHklub Tábor „A“ 7 1 1 22 33.0 30

2. ŠK Týn n/Vltavou „B“ 6 2 1 20 28.0 23

3. SPARTAK Soběslav „B“ 6 0 3 18 28.5 24

4. SILON Sezimovo Ústí „B“ 6 0 3 18 26.0 22

5. SOKOL Tábor 5 1 3 16 27.5 25

6. ŠACHklub Tábor „B“ 3 2 4 11 18.5 14

7. ŠACHklub Tábor „C“ 3 1 5 10 20.0 16

8. Šachový spolek Bechyně „C“ 2 2 5 8 18.5 13

9. TJ SPARTAK Sezimovo Ústí 
„B“ 2 1 6 7 22.0 18

10. ŠACHklub Tábor „D“ 0 0 9 0 3.0 2

Družstvo „A“ ve 2.divizi si vedlo rovněž úspěšně. Vydařené předposled-
ní utkání z naší strany dne 18. 2. s Jindřichovým Hradcem nepřineslo však 
změnu na medailových místech tabulky. Přes výhru 5:3 s obávaným soupe-
řem zůstává naše „Áčko“ na třetím místě se ztrátou jediného bodu na celky 
Strakonic a Tábora. Ve vzájemném utkání těchto družstev došlo tak trochu 
k předpokládané remize. Pro naše družstvo ta horší varianta k možné šanci 
na postup. Rozuzlení lze tak čekat až na poslední kolo dne 24. 3., kdy 
se utkáme s obávanou Bechyní. Výkony našeho družstva v letošní sezó-
ně a jeho umístění ať již dopadne jakkoliv lze hodnotit velmi úspěšně. Za 
svou bojovnost a výsledky v jednotlivých zápasech by si postup zasloužilo. 
V soutěži má náš tým ve vedlejším hodnocení největší počet vítězných par-
tií, které jsou jako první kriterium při shodném počtu bodů a i celkové skóre 
má lepší než tým Tábora. Bude tedy záležet na výsledcích prvních čtyřech 
týmů v posledním kole. 

Závěrem zveme rodiče s dětmi na turnaj rodinných dvojic, který se 
koná dne 31. března od 8.45 hodin v MDDM. Plakát a propozice jsou na 
našich webových stránkách klubu www.sachy-tnv.cz.

Za ŠK J.Soldát



Román Dožatý lán podruhé

V minulém čísle Vltavínu se mohli čtenáři dočíst 
o poutavém románu Dožatý lán, jehož děj se odehrá-
vá na Červeném Vrchu u Týna nad Vltavou, a osudech 
„fiktivní“ rodiny Kajetána Nováka, jeho manželky Zuza-
ny a jejich potomků. Musím poděkovat redakci Vltaví-
nu, že umožnila tento článek zveřejnit, protože jsme 
díky němu získali množství dalších informací, které 
jsou důležité zaznamenat pro příští generace.

V městském muzeu nás navštívil pan Pavel Novák 
a s jeho dovolením jsme si mohli zreprodukovat roz-
rod rodu Novákových z Červeného Vrchu. Díky němu 
tak už víme, že postavy v knize nejsou pouze smyš-
lené, ale jsou psány podle skutečných osudů rodu 
Novákových, který na Červeném Vrchu žije dodnes 
jako již čtvrté pokolení Kajetána a Zuzany. Samozřej-
mě jsou některé části románu spisovatelčinou licencí, 
například hlavní hrdinka se ve skutečnosti nejmenova-
la Zuzana, ale Barbora, ale jinak román téměř věrně 
popisuje nelehký život a osudy celé rodiny. Autorka 
románu Dožatý lán, Marie Antošová, vlastním jménem 
Krsková, pocházela z rodu Novákových, byla dcerou 
druhorozené dcery Barbory a Kajetána – Marie. Osudy, 
které v knize popisuje tedy byly osudy jejího dědečka 
a babičky, matky a strýců a tet. S laskavým svolením 
pana Nováka bych Vás teď s dalšími osudy románo-
vých postav seznámila.

Hlavní hrdinka románu Zuzana, se jmenovala Bar-
bora Bláhová, narodila se ve Všechlapech roku 1849. 
Její manžel Kajetán Novák byl o pět let starší, pocházel 
z Týna nad Vltavou a skutečně byl, jak popisuje romá-
nový příběh, velmi nadaným hudebníkem. Ostatně 
hudební talent se v rodině Novákových dědí dodnes. 
Manželé žili nejprve v týnské čtvrti Na Bojišti, v roce 
1878 koupil Kajetán na Červeném Vrchu od obce mís-

to po „pohořelé“ hajnici a vystavěl zde usedlost čp. 
155 – v románu je psáno, že statek koupil Zuzaně její 
otec, ale opět se jedná o románovou fikci.

„Zuzana“ Barbora a Kajetán měli devět dětí. Nej-
starší byla dcera Růžena, v románu Rosalie, jméno 
tedy v tomto případě souhlasí. Narodila se v srpnu 
roku 1873, v knize je popisován její příchod na svět 
před Vánoci. Jako druhý přišel na svět v roce 1876 
Josef, ale zemřel v dětském věku, ve stáří jednoho 
a půl roku. Tento syn se v románu neobjevuje. V roce 
1879 se manželům narodil další syn, František, ale bylo 
mu dáno jen 16 dní života. Ani jeho autorka ve své kni-
ze nezachytila. Jako druhorozeného zaznamenala až 
syna Rudolfa. Ten byl tedy ve skutečnosti čtvrtým dítě-
tem Barbory a Kajetána, narodil se v roce 1880. V knize 
je dále popisován třetí potomek, syn Vojtěch. Tento syn 
je však zcela románovou postavou, syna tohoto jména 
Novákovi neměli, jeho osudy jsou totožné se synem 
Václavem – viz dále. Jako pátá přišla na svět Marie, 
matka autorky románu Dožatý lán. V knize je popisová-
na jako čtvrtý potomek Novákových, po neexistujícím 
Vojtěchovi. Marie se narodila roku 1883. Po ní přišli na 
svět další dva chlapci – roku 1886 Václav a 1889 Jan. 
Václav, v knize zachycen jako Vojtěch, zemřel ve dva-
nácti letech, pravděpodobně na akutní otravu krve, jak 
se můžeme v románu dočíst. Při práci na poli šlápl na 
nějaký ostrý předmět. Ani Janovi nebyl dopřán dlouhý 
život, zemřel ve věku šesti měsíců. Posledními dvěma 
potomky Novákových byla děvčátka, Anna narozená 
v roce 1891 a Sabina narozená roku 1894. Obě tyto 
dcery se také objevily v románovém zpracování. 

Uživit početnou rodinu jednou nevelkou usedlostí 
nebylo snadné, a tak si Novákovi – Brabora i Kajetán, 
později otevřeli na Malé Straně cihelnu. V knize autor-
ka píše: „Nebyla to práce lehká, ale oba manželé si 
na ni zvykli.“ Když už se zdálo, že je zakázek tolik, že 
budou moci svůj podnik rozšířit, vyvrcholily neshody 
s jejich zetěm, manželem nejstarší Růženy, a rodina se 
odstěhovala do Březí.

Čas běžel a děti odrůstaly. Růžena byla ne právě 
šťastně provdána a hospodařila s manželem na Čer-
veném Vrchu, nakonec odešla i s rodinou do Prahy. 
Marie se učila v Praze krejčovou. Rudolf, nyní už jediný 
syn Novákových, se po Růženině odchodu z rodné 
usedlosti přestěhoval spolu s rodiči Kajetánem i Bar-
borou zpátky na Červený Vrch, s nimi také dvě nej-
mladší Barbořiny dcery, Anna a Sabina.  

V roce 1911 Kajetán v 64 letech věku na svém 
statku zemřel. Ovdovělá Barbora zde hospodařila dál 
se svými dětmi, Rudolfem a dcerami - Marií, která se 
mezitím vrátila z Prahy, Annou a Sabinou. Dva roky po 
otcově smrti se Marie provdala do Volyně za majitele 
cementárny Jana Žaluda. Pět let nato se Rudolf oženil 
s Eleonorou Hovorkovou z Jeznice a zanedlouho se 
Anna provdala za Eleonořina bratra, tedy svého švag-
ra. Barbora žila dál na usedlosti na Červeném Vrchu 
s Rudolfovou rodinou a nejmladší Sabinou, která 
zůstala svobodná. Ale soužití s novou hospodyní, 
Rudolfovou manželkou Eleonorou, bylo pro Barboru 
velmi těžké. Neshody nakonec vyvrcholily Barbořiným 
odchodem – odešla i se Sabinou za dcerou Marií do 
Volyně. Marie zde žila se svým manželem ve spokoje-
ném manželství, z něhož vzešly tři děti - Marie, Oldřich 
a Věra (v románu jsou to Marie, Oldřich a Jan). Zde 
se tedy v knize objevuje přímo sama autorka románu, 
Marie, která sama sebe popsala takto: „Maruně je nyní 
šestnáct let a působí jí radost trápit babičku otázkami 
a vyptáváním. Je černá, ztřeštěná… přiletí do světnice, 

zatočí babičkou, až se chudákovi motá hlava, a shá-
ní cvičky. Přehází kde co a zanechá po sobě úplnou 
spoušť…“ Barbora dožila spokojeně své stáří ve Voly-
ni. Se zetěm vycházela v dobré shodě, jak je popsáno 
v románu: „Škádlí ji, říká jí bábi a bábrle a honí ji od 
práce, aby si odpočinula.“ Na sklonku života toužila 
podívat se ještě jednou na Červený Vrch, do své cha-
lupy, ale tohle přání jí zůstalo nesplněno. Zranila se při 
pádu ze schodů a byla už na cestu příliš slabá. Často 
se jí v noci vracel stále stejný sen – žala srpem obrov-
ský černý lán, ale z něho nic neubývalo. Probouzela se 
pak celá polámaná. Až jednou v noci zavolala dceru 
Marii se slovy: „Tak už jsem dožala. Ten černý lán jsem 
dožala. Je mi tak nějak lehce“. Druhý den nad ránem 
Barbora zemřela. K poslednímu odpočinku byla pře-
vezena do rodinné hrobky v Týně nad Vltavou, po bok 
svých dětí. Román končí slovy: „Nad střechami domů 
se chvěje klinkání zvonku, které jediné vítá svoji ztra-

cenou ovečku, a za rozevřenými hřbitovními vraty čeká 
vlídná náruč dokořán otevřeného hrobu. Čerstvá zem 
voní jako brázda.“

Rudolf, jediný syn Kajetána a Barbory zůstal hospo-
dářem na rodné usedlosti, na fotografii jej vidíte s dvě-
ma syny, vlevo mladším Jaroslavem a vpravo starším 
Rudolfem. Syn pana Jaroslava Nováka, pan Pavel 
Novák, žije na usedlosti čp. 155 „Na Vršku“ s rodinou 
dodnes. Dovolil nám nahlédnout do rodinných doku-
mentů, a mohli jsme si tak společně dovyprávět celý 
příběh až do konce, za což mu náleží velké poděko-
vání.

Na závěr ještě krátký dovětek k druhému dílu romá-
nu s názvem Zuzana a její děti. Jak jsem zjistila dota-
zem v několika knihovnách, román vyšel původně jako 
jedna kniha, teprve při pozdější reedici byl rozdělen na 
dva díly s názvy Zuzana a Kajetán a Zuzana a její děti. 
Díky panu Mgr. Bartuškovi se mi tato reedice dosta-
la do rukou. Závěr II. dílu byl v tomto vydání pozmě-
něn. Z neznámého důvodu chybí konec předposlední 
a celá poslední kapitola, popisující posmrtný „Zuzanin“ 
návrat do Týna nad Vltavou.

Martina Sudová

Usedlost čp. 155 na Červ. Vrchu Nováků.

Někdejší výhled z Červeného Vrchu.

Rudolf Novak se syny, zleva Jaroslav vpravo 
Rudolf.

Marie Nováková matka spisovatelky s vnuč-
kou Marií, dcerou spisovatelky.
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BŘEZEN 2012 

VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ 
SOUTĚŽE 7. 3. 14:00 MěDDM

Předání cen a vyhodnocení 
výtvarné soutěže ,,Výroba blahopřá-
ní k různým příležitostem“ vyhláše-
né od 1. 1. – 17. 2. 

HORY KLUBÍČKO 10. - 17. 3. 
Kovářská – Krušné hory

Zimní tábor pro rodiny s dětmi 
s lyžováním, sáňkováním a hrami na 
sněhu.

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
12. 3 - 16. 3 8:30 – 16:00 MěDDM

termín: 12. – 16. 3. 2012 (8:30 - 
16:00 hod.) 

místo: budova MěDDM a blízké 
okolí

strava: zajištěn oběd, svačiny 
a pitný režim

cena: 800,- Kč 
program: hry a soutěže, výtvarné 

techniky (malování, práce s papí-
rem, textilem apod.), vycházky, 
sportování v tělocvičně MěDDM

vhodné pro: děti od 1. do 4. třídy
vedoucí: Ing. Pavla Fraňková, Iva 

Trnková

VÝLET DO ZOO VĚTROVY 14. 
3., 9:00 – 13:00 

Prohlídka nové ZOO na Tábor-
sku 

Odjezd od MěDDM. Cena 100 Kč 
+ vstupné (děti do 150 cm 40 Kč, 
dospělí 90 Kč). Nutné se předem 
nahlásit na tel. 385731645 a zajistit 
si místo v autobuse. 

VÍME, CO JÍME? 23. 3. od 16:00 
hodin v MěDDM

Přednáška na velmi diskutované 
téma o přídavných látkách v potravi-
nách. Vhodné pro všechny věkové 
kategorie.  

PŘIPRAVUJEME
VELIKONOČNÍ MALOVÁNÍ 5. 

4., 9.00 – 12.00 hodin v MěDDM
Malování donesených vajíček 

tradičně i netradičně, výroba veliko-
noční dekorace. Materiál zajištěn. 
Výběr 30 Kč.

VÝSTAVA: 
V MěDDM PROBÍHÁ VÝSTA-

VA FOTEK Z AKCÍ A ČINNOSTI 
ZÁJMOVÝCH OBORŮ 

Z činnosti:
Už se stalo tradicí, že Městský 

dům dětí a mládeže připravuje pro 
všechny děti karnevalové odpoled-
ne. Ne jinak tomu bylo i letos 25. úno-
ra, tentokrát ve spolupráci s Měst-
ským kulturním centrem Sokolovna. 
Báječná spolupráce při přípravě se 
odrazila i při realizaci. Děti se vstu-
pem do Sokolovny dostaly do cirku-
su a celým odpolednem je provázeli 
dva klauni. Soutěže a hry byly také 
na téma cirkus. Nechyběla malá 
dílnička, děti ze zájmových oborů 
MěDDM, které ukázaly své umění, 
a balónkový kouzelník, který dětem 
kouzlil nádherné předměty z balón-
ků. Všem, kteří se na přípravě a rea-
lizaci Karnevalu podíleli, děkujeme.

Vyhodnocení výtvarné soutěže 
BLAHOPŘÁNÍ K VÝZNAMNÝM 
PŘÍLEŽITOSTEM

Věkové kategorie: 
I. 5 – 7 let
1. místo:
Eliška Stará, Beata Hromadová, 

Kateřina Jelínková
2. místo:
Mariana Kottnerová, Lucie Rotová
3. místo:
Agáta Chaloupková, Krištof Liner, 

Patrick Pěnička

II. 8 – 12 let
1. místo:
Klára Hovorková, Alena Rečko-

vá, Tereza Kupková, Zuzana Schmi-
dová

2. místo:
Markéta Šímová, Lucie Chaloup-

ková, Timothy Kruppa
3. místo:
Martina Málková, Simona Trnko-

vá, Sandra Báčková, Jakub Blecha

III. 13 – 15 let 
3. místo:
Lucie Prokešová, Tomáš Pravda
1. a 2. místo nebylo uděleno 

z důvodu nižší úrovně soutěžních 
prací

IV. 16 – 26 let 
Ocenění za pěknou práci: Marti-

na Šulcová (byla jediná ve své kate-
gorii)

Bližší informace o akcích 
a zájmových oborech najdete na 
plakátu konkrétní akce nebo na 
www.ddmtyn.cz 

Judo
Judistům začíná jarní závodní období, a tak si šest našich 

závodníků odjelo 3. 3. 3012 do Loun ověřit svoji formu.   Výsled-
ky: Starší žáci - 1. místo Marek Petřík (46 kg), 2. místo Marek 
Čermák (34 kg), 3. místo Jan Fuka (55 kg). Mladší žáci - 1. mís-

to Patrik Šimánek (42 kg) a získal navíc cenu za nejlepšího mladšího žáka, 
3. místo Zdeněk Lhoták (30 kg), 3. místo Jan Černý (38 kg). 

Závodní oddíly v lednu a v únoru absolvovaly přípravné období a nyní 
většina členů našeho sportovního střediska je po školních lyžařských kur-
zech. V březnu všichni absolvují první letošní velký turnaj Český pohár 
v Jablonci, kvalifikační soutěž do ranking listu ČR. Zde si všichni ověří, 
jak na tom jsou na začátku sezony. Nejlepší na konci měsíce pojedou do 
Rohrbachu, mladší žáci na soustředění do Aigenu a začátkem dubna pořá-
dáme v Týně již 20 ročník Mezinárodního turnaje TYNCUP.

ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE JUDA NA MEZINÁRODNÍ TURNAJ 
TYNCUP 2012, 20 ročník poháru starosty města. Sportovní hala Týn nad 
Vltavou 7. 4. 2012, zahájení je v 10:30 hodin zápasy mladších žáků a žákyň. 
Na závěr uvidíte turnaj mužů ve vahách -73 kg, -90 kg, +90 kg, kde budou 
startovat naši senioři.

Turnaj je pořádán za finanční podpory Jihočeského kraje. 

Informace HZS JčK PS Týn nad Vltavou
V minulém čísle jsme vás informovali o událostech roku 2011. V tomto 

vydání bych se rád ohlédl za prvními dvěma měsíci roku 2012.
V měsících lednu a únoru zasahovali profesionální hasiči požární stani-

ce Týn nad Vltavou u 26 událostí. Ve čtrnácti případech se jednalo o tech-
nickou pomoc, z toho 1x vyproštění osoby z výkopu a 1x záchrana zvířete 
z řeky. Dále vyjížděla jednotka ke čtyřem dopravním nehodám a šesti požá-
rům. Dvakrát se jednalo o planý poplach vyhlášený elektronickou požární 
signalizací (EPS). 

Nejzávažnější událostí hodnocených měsíců byl požár rodinného domu 
v obci Dříteň v místní části Libív. Na místě události zasahovala jednotka profe-
sionálních hasičů PS Týn n. Vlt. a čtyři jednotky SDH obce Dříteň, Velice, Týn 
nad Vltavou a Zliv. Po příjezdu jednotek na místo události byla již požárem 
zasažena velká část objektu. Požár se rychle šířil po dřevěném krovu zakry-
tém z venku střešní krytinou a z vnitřní sádrokartonovými podhledy s tepelnou 
izolací, což značně ztěžovalo záchranné práce.  Vzniklá škoda na majetku 
byla odhadnuta na 2,5 mil. korun. Uchráněné hodnoty 0,5 mil. korun. Pravdě-
podobnou příčinou požáru bylo neodborné zacházení se žhavým popelem.

Bc. LID Václav, Velitel PS Týn nad Vltavou

Epy de Mye na Špejcharu
V sobotu 31. března bude vltavotýnský Špejchar klub patřit skupině Epy 

de Mye a jejímu hostu. Tím bude jihlavský soubor Swingtet, který se zamě-
řuje především na skladby legendárního kytaristy Django Reinhardta. Epy 
de Mye se do Týna vrací po prosincovém křtu své druhé desky Maso!, která 
se čerstvě umístila na čtvrtém místě v žánrových místech Anděl.  Koncert 
začíná v 19:30 a vstupenky jsou k dostání na místě.

sobota 31. 3. 2012

od 8.00 do 12.00

dvùr za galerií Týn n/Vlt.

Farmáøské centrum Vltava, o.s. a mìsto Týn  nad Vltavou

poøádají

Velikonoèní
Vltavotýnské

farmáøské
trhy


