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MAS Sdružení Růže podpořila talentované děti
Na  dvě stě lidí se sešlo kon-

cem ledna v  Kulturním domě 
v  Trhových Svinech na  slavnost-
ním večeru spojeném s  oceňo-
váním talentovaných dětí „Talent 
v  MASce“.  MAS ocenila výkony 
celkem 56 dětí, jednotlivců i členů 
kolektivů s mimořádnými výsled-
ky v různých oblastech.

„Jsme sice malým regionem, 
ale i  u  nás žijí šikovné děti“ řekla 
manažerka MAS Zuzana Guthová, 
„mnohé se mohou pochlubit 
medailemi z  evropských soutěží 
nebo i z mistrovství světa“.

Nešlo tu jen o  proslovy a  roz-
dávání diplomů a  cen, ale 
i  o  vystoupení oceněných, kdy 
zazněly hudební kousky ve  špičkovém provede-
ní dětských muzikantů. Když zazněla upravená 
„Vltava“ od  Bedřicha Smetany v  podání flétnistů 
Gabriely Tlapové a Tadeáše Tvaroha, byli dojati snad 
všichni. Hra Štěpánky Čermákové z  Benešova nad 
Černou na akordeon ohromila svojí profesionalitou. 
Účastníci si poslechli také esej s názvem Hotel Svět 
v podání autorky Adély Černé ze Srubce, která vy-
hrála 2. místo v celostátní literární soutěži.

„Ani nevíte, jaký to je pro ta děcka zážitek, když 
hrají před nabitým sálem!“ poznamenal otec pat-
náctilétého Vaška Voharčíka ze Zborova, který má 

za  sebou celou řadu úspěšných vystoupení u  nás 
i v zahraničí. 

„Moc děkuji za kluky, že jste nás sem pozvali, byl 
to pro ně skvělý zážitek“ pochvaloval si Miloslav 
Faltus, trenér florbalového týmu z Malont, finalistů 
evropského šampionátu a otec nositelky bronzové 
medaile z mistrovství světa ve stejném sportu.

Dětem, ale i  jejich rodičům, trenérům a učitelům 
poděkovali za  krásné výkony starostka Trhových 
Svinů Věra Korčaková, předseda MAS Stanislav Malík 
i krajský radní pro kulturu a venkov Pavel Hroch.

„Talentovaných dětí je hodně, ale jen ti oprav-
doví dříči mohou dosáhnout špičkových výkonů“, 
poznamenal Stanislav Malík, předseda MAS, „děti 
potřebuji kvalitní vedení a  my si ceníme toho, že 
v našem regionu žijí lidé, kteří chtějí s dětmi praco-
vat, často ve  svém volném čase, a  dovedou v  nich 
talent rozvíjet“.

Z  Nových Hradů byli ocenění Vojtěch Švarc 
a  Josef Štangl, studenti Gymnázia v  Trhových 
Svinech, kteří se umístili na 2. místě v krajském kole 
Dějepisné soutěže studentů gymnázií a na 16. mís-
tě v  Česko-slovenském finále Dějepisné soutěže. 
Oceněny byli i  mimořádné výkony Tomáše Balka 
v karate, který mimo jiné obsadil 2. místo kraji ve své 
kategorii a na Bohemia Open získal 3. místo.

Z  Trhových Svinů byli podpořeni bratři Jakub 
a David Vašíčkovi za vynikající úspěchy v softballu, 
kdy spolu s  národním týmem ČR obsadili skvělé 7. 
místo na  mistrovství světa v  Kanadě,  dále 2. místo 
na Mistrovství ČR Juniorů s týmem Žraloci Ledenice, 
a David navíc ještě s týmem mužů 3. místo v extra-
lize ČR.

Muzikant Hubert Smolík získal první místo v kra-
ji ve hře na  lesní roh a Matěj Hulička druhé místo 
ve hře na příčnou flétnu.

dokončení  na str. 2Pavla Kunzová

Sourozenci Jakub a David Vašíčkovi



STRANA 2 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2019

	 Aktuálně

Pavla Kunzová z  Gymnázia 
Trhové Sviny se umístila na skvě-
lém 3. místě v celostátní přehlídce 
Středoškolské odborné činnosti 
v oboru Ochrana a tvorba životní-
ho prostředí.

Horní Stropnici reprezento-
val František Šulista, studující 
Gymnázium v  Trhových Svinech 
za  2. místo v  krajském kole 
Dějepisné soutěže studentů 
gymnázií a na 16. místě v Česko-
slovenském finále Dějepisné 
soutěže.

Z  Ledenic byl oceněn softba-
lový oddíl žáků Žraloci Ledenice, 
který získal nádherné 1. místo 
na  mistrovství ČR. Oceněn byl 
i Klub lodních modelářů za vyni-
kající výsledky v rámci ČR i mezi-
národních soutěží. Karatista Petr 
Pelikán z Ledenic byl oceněn za 1. 
a 2. místo v národním poháru do-
rostu, juniorů a seniorů, za 1. mís-

to v Bohemia Open a 2. místo na mistrovství ČR.
V  kategorii umělecké byl oceněn neuvěřitelně všestranný talent 

Vaška Voharčíka ze Zborova, který hraje na klávesy, na trubku i zpívá, 
a to za bronz na hudební olympiádě ČR, stříbro na mezinárodní pře-
hlídce ZUŠ.

Z Borovan byly oceněny dvě slečny, a to Annemarie Oesterreicher 
za 2. místo v mezinárodní soutěži houslových talentů a 1. místo v só-
lovém zpěvu v  okresní soutěži ZUŠ a  Isabela Fialková za  vynikající 

výsledky ve hře na zobcovou flétnu. Isabela získala 1. místo v ústřed-
ním kole soutěží MŠMT a řadu dalších vynikajících výsledků v krajských 
soutěžích.

Benešov nad Černou vynikajícím způsobem reprezentuje 
Štěpánka Čermáková svojí hrou na  akordeon. Štěpánka se umístila 
na Mezinárodních akordeonových dnech v Ostravě ve stříbrném pás-
mu a excelovala v řadě národních i mezinárodních soutěžích.

Z Ločenic byli oceněni sourozenci Gabriela a Lukáš Tlapovi za hru 
na flétnu. Gabriela obsadila stříbrné pásmo v národní soutěži, 1. mís-
to v kraji a 1. místo na mezinárodní soutěži Novohradská flétna. Lukáš 
obsadil ve své kategorii bronzové pásmo v národní soutěži a 1. místo 
na mezinárodní soutěži Novohradská flétna.

Malonty reprezentuje vynikajícím způsobem oddíl florbalu TJ 
Hraničář, který na mezinárodním turnaji ve Švédsko vybojoval 2. Místo 
a  v  mezinárodním turnaji na  Slovensku dokonce 1. místo. O  tom,  že 
florbal se zde hraje skutečně 
na  špičkové úrovni, svědčí i  fakt, 
že dcera trenéra Faltuse  spolu 
s  národním florbalovým týmem 
vybojovala bronzovou medaili 
na mistrovství světa. V Malontech 
ale žijí i  nadějní muzikanti, např. 
Matěj Hrtus, který obsadil první 
místo v  krajské soutěži v  sólové 
hře na kytaru.

Srubec na  přehlídce talento-
vaných dětí reprezentovala Adéla 
Černá, které získala 2. místo v ce-
lostátní literární soutěži a na čes-
ko - slovenském festivalu literární 
tvorby mládeže čestné uznání.

Ze Sv. Jana nad Malší jsme 
ocenili Tadeáška Tvaroha za umís-
tění ve  zlatém pásmu v  národ-
ní soutěži ve  hře na  flétnu, za 
1. místo v  krajské soutěži a  za 
1. místo v  mezinárodní soutěži 
Novohradská flétna.

Věříme, že i příští rok budeme moci podpořit jednotlivce i dětské ko-
lektivy, poděkovat jim za vynikající úspěchy v soutěžích krajské a vyš-
ší úrovně. Nominace na  ocenění dětí do  19 let a  dětských kolektivů 
za úspěchy ve školním roce 2018/2019 bude MAS přijímat od června 
2019 do konce října 2019.

Zuzana Guthová

Hubert Smolík

zleva: Vojtěch Švarc, František Šulista a Josef Štangl, studenti GTS

Ceny předávali starostka Trhových Svinů Věra Korčaková, předseda MAS 
Stanislav Malík i krajský radní pro kulturu a venkov Pavel Hroch.

MAS Sdružení Růže podpořila talentované děti dokončení  se str. 1

Matěj Hulička
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	 informAce	z	rAdnice
Zápis 
ze 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí  18. 02. 2019

Rada města
schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2018 a po-

věřuje starostku podpisem protokolů o schválení.
Současně schvaluje vypořádání hospodářských výsledků příspěv-

kových organizací takto:

Příspěvková 
organizace

Zisk (+) 
Ztráta (-) 

Kč

Příděl do fondu 
odměn

Kč

Převod 
do rezervního 

fondu Kč

Nevypořádaný 
HV minulých 

let Kč

Základní škola +41.701,55 0 41.701,55 0

Mateřská škola +56.070,00 0 56.070,00 0

Měst.kulturní 
středisko +701.813,94 0 701,813,94 0

Zdrav.zař. 
poliklinika +280.523,74 0 280.523,74 0 

(pro 7)
schválila navýšení hodinové mzdy pro lékaře, kteří zajišťují lékař-

skou pohotovostní službu na poliklinice v Trhových Svinech na 250,- Kč 
ve všední den a na 350,- Kč o sobotách, nedělích a svátcích s účinností 
od 1. 4. 2019. (pro 7)

rozhodla podat žádosti o dotaci do následujících dotačních progra-
mů Jihočeského kraje na rok 2019:

Podpora JSDH - pořízení vybavení pro:
JSDH Trhové Sviny, předpokládané náklady 77.400 Kč (možnost zís-

kání dotace 70 % uznatelných nákladů, tj. 54.100 Kč).
JSDH Todně, předpokládané náklady 98.041 Kč (možnost získání do-

tace 70 % uznatelných nákladů, tj. 68.880 Kč).
JSDH Rankov, předpokládané náklady 54.000 Kč (možnost získání 

dotace 70 % uznatelných nákladů, tj. 37.800 Kč).

Podpora cestovního ruchu:
Opatření č. 2 - vybavení /modernizace KIC, předpokládané nákla-

dy 40.000 Kč (možnost získání dotace 70 %, uznatelných nákladů, tj, 
28.000 Kč).

Opatření č. 4 - nové informační panely, předpokládané nákla-
dy  101.000 Kč (možnost získání dotace 70 %, uznatelných nákladů, tj, 
70.700 Kč). (pro 7)

rozhodla uzavřít dodatky ke stávajícím pojišťovacím smlouvám dle 
předložených nabídek, tj. pojišťovací smlouva č. 2345849715 (pojiš-
tění odpovědnosti) za  cenu 36.658 Kč ročně  a  pojišťovací smlouva č. 
3715834112 (pojištění majetku) za  cenu 178.  656 Kč ročně a  pověřuje 
starostku podpisem těchto dodatků.

Dále rada města ukládá zajistit v průběhu roku 2019 novou paspor-
tizaci majetku a nové přecenění všech budov a staveb podle prováděcí 
vyhlášky k zákonu č. 151/1997 Sb., kterou vydá MF ČR v roce 2019. (pro 
7)

souhlasí s  poskytnutím finančního příspěvku nadačnímu fondu 
Gaudeamus, Nerudova 7, 350  02 Cheb, na  organizaci dějepisné sou-
těže studentů gymnázií České republiky a Slovenské republiky ve výši 
3.000 Kč. (pro 7)

souhlasí se smlouvami o právu provést stavbu mostů ev. č. 157-012 
a  157-013 Trhové Sviny uzavřenou s  Jihočeským krajem, U  Zimního 
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice a pověřuje starostku jejich 
podpisem. (pro 7)

Věra Bartošová

Usnesení 
z  I. zasedání Zastupitelstva města v  Trhových Svinech, které 
se konalo 18. února 2019 v  tanečním sále Kulturního domu 
v Trhových Svinech

Omluven: Mgr. F. Slípka, Bc. Z. Kojanová, Mgr. F. Švepeš, P. Němeček

Zastupitelstvo města
vzalo na  vědomí kontrolu usnesení z  VI. zasedání Zastupitelstva 

města Trhové Sviny ze dne 17. 12. 2018. (pro 19)
odvolává člena rady města Trhové Sviny p.  Mgr.  Františka Slípku. 

(pro 19) 
volí členem rady města Trhové Sviny p. Mgr. Evu Špergerovou. (pro 

14, zdržel 5)
volí pana Mgr.  Jana Steinbauera přísedícím pro Okresní soud 

v Českých Budějovicích. (pro 19)
souhlasí s  prodejem a  rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části po-

zemku parc. č. 520/3 v k. ú. Březí u Trhových Svinů a ukládá žadateli 
dodat geometrický plán a  znalecký posudek na  oddělený pozemek. 
(pro 19)

souhlasí s  koupí části pozemku parc. č. 4074/22 v  k. ú. Trhové 
Sviny  a  ukládá OSÚMM dodat geometrický plán a  znalecký posudek 
na oddělený pozemek. (pro 19)

rozhodlo koupit pozemek par. č. 194/3 o  výměře 384 m2 v  k. ú. 
Trhové Sviny za cenu 241.780,- Kč. Náklady spojené s převodem uhradí 
město. (pro 16, zdržel 3)

bylo informováno o přijetí daru vodovodu, splaškové a dešťové ka-
nalizace - ulice Za Pilou od REMONST DEVELOPMENT a.s., Rudolfovská 
460/93, 370 01 České Budějovice.

rozhodlo přijmout dar - pozemek parc. č. 1948/19 o výměře 1.994 m2 
v  k. ú. Trhové Sviny od  REMONST DEVELOPMENT a.s., 
Rudolfovská 460/93, 370 01 České Budějovice. Náklady spojené 
s převodem uhradí město. (pro 18, zdržel 1)

rozhodlo uzavřít Smlouvu o  uzavření budoucí darovací smlouvy 
na stavbu s názvem „ZTV U Staré cesty“ s Petrem Ambrožem 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 15, proti 2, zdržel 
2)

schválilo podání žádosti o  dotaci na  restaurování a  rekonstrukci 
pomníku padlým v  1. a  2. světové válce v  Trhových Svinech, 
do programu 107290 - Zachování a obnova historických hod-
not I, Česká republika - Ministerstvo obrany. Předpokládané 
náklady 180.000,- Kč včetně DPH, výše dotace je 80 % z uzna-
telných nákladů. Zastupitelstvo města 

souhlasí s úhradou vlastního finančního podílu. (pro 17, zdržel 
vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 12/2018:
změny v příjmech o celkovou částku ...116 480,00 Kč
změny ve výdajích o celkovou částku...116 480,00 Kč (pro 17, zdržel 2)

Novinky ve fondu knihovny
Kovář, Daniel / Štifter, Jan: 
 Svinenské návraty
Slánská, Josefa: 
 Zpráva o mém muži
Šťastná, Renáta: 
 Vzpomínkomat
Větvička, Ivan: 
 Osobnosti trochu jinak
Niedl, František: 
 Rozervané království
McEwan, Ian: 
 Solar
Spark, Muriel: Nejlepší léta 
slečny Jean Brodieové

Moriarty, Laura: 
 Gardedáma
Brown, Sandra: Podraz
Roberts, Nora: 
 Ohnivé pouto
Patterson, James: 
 Vadí, nevadí
Robb, J.D.: 
 Se mnou si nezačínej
Connelly, Michael: 
 Noční směna
Marsons, Angela: 
 Pohřbená pravda

Mgr. V. Hájková
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Tento dokument je vyhotoven v  upravené verzi s  ohledem na  zákon  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Věra Bartošová

Z diáře  
starostky

Další úspěch v třídění odpadu
Možná budete mít pocit, že tuto zprávu jste již četli. V prosincovém 

čísle Trhovosvinenských listů jsem  vás informovala, že naše město 
bylo nejúspěšnější v množství odevzdaného elektroodpadu. Nyní vás 
mohu potěšit zprávou, že stejně úspěšní jsme byli i v soutěži Jihočeši 
třídí odpady a  Jihočeský okresní odpadový přebor. Tyto soutěže 
vyhlašuje společnost EKO-KOM a Jihočeský kraj. Hodnotí se výtěž-
nost čtyř základních komodit pro třídění (papír, plast, sklo, kovy). 
Již v minulém roce se nám podařilo v této soutěži získat ocenění a nyní 
jsme byli odměněni i za výsledky roku 2018.

V soutěži Jihočeši třídí odpady jsou  porovnávány výsledky  obcí 
rozdělených do kategorií podle počtu obyvatel. V kategorii měst a obcí 
od 2 000 - 7 000 obyvatel Trhové Sviny zvítězily s velkým náskokem. 
Výtěžnost v  jednotlivých kategoriích je přepočítána na bodové hod-
nocení. Naše město získalo celkem 529,5 bodu. Křemže, která obsadila 
druhé místo, získala 320 bodů. V této kategorii bylo hodnoceno celkem 
38 obcí.

V letošním roce jsme poprvé uspěli i  v  soutěži Jihočeský okresní 
odpadový přebor, kde jsou mezi sebou porovnávány výsledky všech 
obcí v okrese bez ohledu na  jejich velikost. Dokonce i v této soutě-

ži jsme zvítězili, a to opět s velkým náskokem. V tomto hodnocení 
jsme získali 510 bodů, druhé Horní Kněžeklady 331 bodů.

Pokud vás zajímají podrobnější výsledky a podmínky soutěží, vše na-
jdete na www.jihocesketrideni.cz .

Za vítězství v Jihočeši třídí odpady jsme získali odměnu 20 000 
Kč, která bude opět využita pro podporu třídění. Stejně jako v mi-
nulém roce ji využijeme na pronájem kontejnerů určených pro třídění 
kovů, které velmi dobře fungují nejen ve městě, ale i v místních čás-
tech, a které také velmi přispěly k takto skvělému výsledku.

Veliké poděkování patří vám všem, kteří třídíte a doufám, že tento 
úspěch vás ve vašem úsilí podpoří a snad bude motivovat i ty ostatní.

Talent v MASce
Možná jste se již ve sdělovacích prostředcích i v našich listech do-

zvěděli o ocenění talentovaných dětí a mládeže v našem regionu. 
Chtěla bych i touto cestou poděkovat dámám v Místní akční skupi-
ně Sdružení Růže za zorganizování této akce, při které se taneční 
sál v Trhových Svinech naplnil nejen talentovanými dětmi, ale i jejich 
rodinami, trenéry atd. Byli jsme velmi potěšeni velkým zájmem o tuto 
akci i skvělou atmosférou při samotném předávání cen.

MAS SR zajišťuje administraci dotací a  v  tomto programovacím 
období je možné v našem regionu čerpat prostřednictvím MAS až 90 
milionů Kč. Uspořádání této akce a její finanční zajištění bylo možné 
díky tomu, že ti, kteří získají dotaci, poskytují dar na činnost MAS 
SR. Díky dobrému hospodaření v MAS zbyly finanční prostředky, které 
jsme se rozhodli využít tímto způsobem. Vzhledem ke skvělé odezvě 
již nyní plánujeme další ročník, a tak, pokud víte o někom, kdo by si 
takovéto ocenění zasloužil, určitě nám dejte vědět.

Získaná dotace
I další dobrá zpráva souvisí s MAS SR. Jejím prostřednictvím jsme po-

žádali o dotaci z programu IROP 1 Obslužnost silniční dopravy na 
projekt Bezpečnost dopravy ve Školní ulici. Díky nejvyššímu bodo-
vému hodnocení žádosti jsme ve výboru MAS schválili dotaci ve výši 
2 104 704 Kč. Po schválení na Ministerstvu pro místní rozvoj předpo-
kládám, že by finanční prostředky mohly posílit rozpočet města ještě 
v tomto roce. Celá úprava Školní ulice bude ukončena nyní na jaře 
výsadbou nových stromů. 

Mgr. V. Korčaková

Získaná ocenění

Plné hlediště při předávání cen mladým talentům

Ocenění předávali zástupci  společnosti EKO-KOM, JČ kra-
je a náměstek primátorky Pavel Hroch
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Tříkrálová sbírka v našem městě

V  letošním roce proběhla Tříkrálová sbírka v na-
šem městě již po  jedenácté. Díky velké srdečnosti 
našich občanů se podařilo vybrat rekordní částku, 
a  to 69  098 Kč (v  roce 2017 to bylo pro srovnání 
62 588 Kč a v loňském roce 56 804 Kč).

Velmi nás těší, že část peněz se vrátí do Trhových 
Svinů na podporu Adélky a jejího pobytu v sanato-
riu, kde se léčí s dětskou mozkovou obrnou.

V letošním roce se sbírky zúčastnilo celkem 26 
koledníků a byli odměněni příjemným posezením, 
které pro ně připravilo Město Trhové Sviny v  čele 
s paní starostkou Věrou Korčakovou.

Protože se dobrovolníků sešlo méně než v  minulém roce, nestihli 
jsme požehnat v okolních obcích. Zájemce o koledování v příštím roce 
rádi uvítáme.

Všem koledníkům, jejich dospělým doprovodům a především všem 
dárcům velice děkujeme za podporu, přispění a projev nezištné lásky 
a těšíme se na příjemné přijetí v příštím roce.

Je příjemné žít ve městě, kde nebydlí lhostejní lidé.
Dobrý skutek zahřeje...

Hana Tichá- koordinátor sbírky pro Trhové Sviny
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Vítání občánků
Na předvánoční  vítání ob-

čánků 18. prosince 2018 se 
tentokrát dostavilo 6 děvčátek  
a 5 chlapců.

Šárka Jourová, Ela Rojdlová, 
Robin Nepraš, Adalbert Lejsek, 

Lukáš Ebenhöh, Ondřej Doležal. 

Jubilanti
Vše nejlepší, hodně spo-

kojenosti a  zdraví přejeme 
panu  Jaroslavu Frankovi  
z Třebíčka  , který své jubileum 
90 let oslavil dne 29. ledna. 

Blahopřejeme oslavenkyni  
s  obdivuhodným darem vyprá-
vění, paní  Marii Řeháčkové 
z  Bukvice,  která  dne 31. led-
na  2019 oslavila krásné  životní 
jubileum 90 let. 

Marek Peml, Rebeka Kolářová, 
Evelína Felendová, Selma Ines 

Novotná, Róza Weinzettlová 

SDH Něchov gratuluje

Dne 2.2.2019 oslavil  významné životní jubileum náš dlouholetý 
člen Jan Veselý. Za celý sbor mu přejeme zejména pevné zdraví, život-
ní optimismus a stálý úsměv na tváři. členové SDH Něchov

Poděkování osadním výborům za spolupráci s TSL

S nástupem nové městské samosprávy po komunálních volbách 
na podzim minulého roku skončily svou práci dosavadní osadní vý-
bory, které budou už brzy nahrazeny novými.

Chtěla bych poděkovat všem členům OV, kteří v uplynulých 
čtyřech letech více či méně pravidelně přispívali do TSL. Díky 
nim jsme měli všichni povědomí o  tom, co se konalo nebo konat 
bude v našich místních částech. Mě osobně těší navíc i to, že přís-
pěvky z osad přestaly být vzácně se vyskytujícím druhem, čímž si 
vysloužily svou vlastní rubriku Pošta z osad.

Nově zvoleným OV přeji šťastnou ruku při výběru svých členů  
a budu se těšit na čerstvé (případně i na staronové), minimálně stej-
ně šikovné přispěvatele a spolupráci s nimi.

      H. Halešová

Mým dopisovatelům
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Po prvním dešti
Po uklouzaných dnech
a zohýbaných kotnících
přišlo jaro
Stromy vyčkávají na kadeřníka
který překryje pleš zeleným závojem
aby se pak sami v korunách skryli jako milenci
Nad řekou se místo bruslařů prohánějí včely
a dívky
ty jen do asfaltu zašlapují panáky
které hned po prvním dešti
vymění za nové

Obleva
Kráčím posledním zimním ránem
podél řeky která už nespí
Slunce si ohrnuje rukávy
Stopy ve sněhu nejsou
jen závěje nášlapných min psích miláčků
vylévají se do trávy
Na podpatcích a v minisukni
kličkuje mezi nimi sexy blondýna
To nám to jaro pěkně začíná!

                    Roman Pytelka

		 trochA	poezie

Budoucnost ohebných displejů

LG televizor vysunutý

Využití ohebných displejů
Žijeme v době, kdy nás barevné displeje provází doslova na každém 

kroku. V  čekárnách u  lékařů, v  lékárnách, supermarketech, úřadech, 
v autech, školách a samozřejmě v kapsech v podobě chytrých telefo-
nů. Výrobní technologie displejů dosáhla prakticky maxima, co se týká 
barev a jemnosti v rozlišení, kdy lidské oko již není schopno zazname-
nat jednotlivé pixely. Přesto se objevují další nápady, kdy se renomo-
vaní výrobci snaží přijít s něčí revolučním. V lednu 2019 se v Las Vegas 
uskutečnil veletrh spotřební elektroniky CES (Consumer Elekctronic 
Show). Tam se daly spatřit první vlaštovky v této oblasti. Na první po-
hled vypadá lákavě, mít chytrý telefon, ze kterého lze dle potřeby udě-
lat vetší tablet pouhým ohnutím či narovnáním.

V Las Vegas sklidil z  telefonů největší pozornost první ohebný te-
lefon světa, a to konkrétně Royole FlexPai, který představil již druhou 
generaci ohebného displeje. Jde ale o první kousek, který se bude vy-
rábět ve velkém, mající speciální pant k ohnutí displeje. 

Samotný kloub ale  není moc vydařeným prvkem, jelikož je velký 
a telefon není možné ohnout do úplné roviny. Výsledným problémem 
je tedy hlavně praktičnost  ve  složeném, ale i  rozloženém stavu, a  to 
hlavně kvůli téměř 8 palcovému displeji.

Zadní část telefonu je pokrytá sklem, a spodní i horní části obsahu-
jí magnety, které pomáhají držet telefon ve složeném stavu. Otevření 
je ale právě kvůli nim dost namáhavé. Zajímavý je i duální fotoaparát 
ve složení 16 a 20 Mpx, sloužící pomocí ohnutí displeje rovněž jako sel-
fie fotoaparát. Kvalita pořízených fotek ale není příliš dobrá. Výsledný 
dojem nevylepšuje ani Android 9.0 s nadstavbou Water OS s častým 

	 hobby	-	pc	koutek
zasekáváním a  pomalou reakcí na  otáčení  displeje. Na  výkonu není 
znát ani procesor Snapdragon 855, ani paměť RAM s hodnotou 8 GB.

e
LG televizor složený

Sečteno a podtrženo, Royole FlexPai budí dojem zkušební verze te-
lefonu, který je před finální fází vývoje. Ani cena není příliš nízká, 30 
tisíc Kč opravdu neodpovídá kvalitě zpracování. Je třeba ale brát v úva-
hu  jedinečnost zařízení  a  fakt, že  firma přišla s  ohebným telefonem 
jako první. Rok 2019 ale bude, mimo jiné, ve znamení ohebných disple-
jůa modely s tímto prvkem chystají například i Samsung a LG, na které 
se rozhodně vyplatí počkat. 

Firma LG v rámci veletrhu představila speciální OLED televizi R9, jejíž 
obrazovka se dokáže srolo-
vat do stojanu, který vypadá 
trochu jako soundbar. (Nebo 
také jako truhlík na  kytky). 
Bude dostupná v  65“ úhlo-
příčce. Novinka tedy umí 
srolovat displej, když je to 
třeba. Pro sledování tele-
vize  jednoduše obrazovku 
vysunete. Kromě toho, že je 
to stylovka, jde o praktickou 
záležitost - na  obrazovku se 
zbytečně nepráší a  navíc je 
menší pravděpodobnost, že 
v interiéru přijde k úrazu, na-

příklad ze strany dětí nebo domácích mazlíčků.
Obrazovku lze nastavit na tři různé úrovně - buďto ji úplně schovat, 

úplně vysunout nebo vysunout jenom zčásti. V této formě, kterou LG 
nazývá Line View, si můžete prohlížet fotografie sdílené prostřednic-
tvím smartphonu, mít puštěné pouze hodiny, ale také zobrazovat in-
formace o hudbě. Cena zatím není známá.

Upřímně, jedná se opravdu o  první vlaštovku.  Je dobré vědět, že 
ohebné displeje lze vyrobit, ale pro  praktické nasazení do  denního 
provozu to ještě není. Kdyby ohebný displej dával smysl, tak ho již dáv-
no vyrábí Apple.

Jaroslav Salcer

Skládací smartphone
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Vemte si jitrničku. Ale kdepak zrouna tuhle malou - pořádnou! Dyť se 
nemušíte bát, že je jako tenkrát vod Běláků - to vám muším povědět, to 
by se taky ztratit nemělo.

V každý chalupě si krmili na zimu pašíka. Zabíjačka, to byl dycky ven-
kovskej svátek - a dyž se vyvedla, zasvěcenej k tomu. Uzený vydrželo 
na půdě hnedlenc do leta. Jen sýkorky si z něj něhdá uzobly, jináč si 
ho stačil každej spotřebovat sám. Vo masopustě dal jednu šrůtku ko-
ledníkům na halapartnu, aby nebyl celej 
vsi na  posměch pro lakotu, ale jináč je 
nerozdával, toceví. Jitrnice se tak dlou-
ho držet nedaly. I z těch nejlepších by se 
taky člověk přejed, kdyby je mušel jíst 
dva tejdny po  sobě v  jednom kuse ze 
strachu, aby se nezkazily. Tak se zkrátka 
roznášely všem z přízně i sousedům jako 
výslužky. Když zas píchali u nich, poslali 
na  voplátku. Mezitím se jedly už čásek 
drbanice a tak byla zas na jitrničku chuť.

Toceví, že i u těch nejlakotnějších mu-
šeli koukat na  to, aby na  voplátku ne-
poslali snad míň jitrnic nebo menší, než 
dostali sami, nebo nedejpámbu horší. 
Na  to se vybíraly dycky ty větší. Ty nej-
menší byly zas pro chudý příbuzný, který 
sami píchali nejvejš brambory na vidlič-
ku a na voplátku neměli. Takový bratrán-
ky nebo sestříňata měl na venku hnedle 
každej. Dát jim čtyry malý jitrničky vypa-
dalo vždycky líp, než kdyby někde říkali, 
že jim poslali jen dvě, třeba ty dvě měly vo pár deka víc. Ale žádnýmu 
nenapadlo, aby tyhle jitrničky na  rozdátky bez voplátky, jak se tomu 
říkalo, vošidil a dal do nich horší prejt, až Bělačce.

Ta měla chudejch bratránků a sestříňat nejvíc. Toceví, že jim ze za-
bíjačky nedávala taky dočista zadarmo, v  létě jí to vodřeli na poli při 
bramboračce. Ale přec jí bylo líto, že jinou voplátku vod nich neuvidí.

Tenkráz zrouna zabili u Běláků takovýho pašíka, že se celá ves na něj 
chodila koukat a každej řek: Pámbu požehnej, i když si myslel: Takoví 
hladi zatracený a  zrouna jim se mušel takhle vyvíst. Bělačka míchala 
prejt v neckách a hnedle ho přisolovala i slzičkama, jak je měla na kraji. 
Takovej krásnej prejt, zas a zas vzdychala 
a srdce jí mohlo utrhnout, že ho má dá-
vat i na ty rozdátky bez voplátky.

A najednou se jí z  tej lítosti v  hlavě 
rozsvítilo, jako dyž dírou po  spadlým 
šindelu padne na  půdu sluníčko. „Ty, 
starej, koukej, Honda ved včera takovou 
tlustou kozu na  zabití. Zaskoč k  němu 
a  kup kousek koziny. Dyť tohohle by 
byla věčná škoda.&quot; Víc mu říkat ne-
mušela. Bělák to hned pochopil a upalo-
val na stráň, aby mu Honda zatím snad 
celou kozu neprodal.

Honda, nebo jak se mu jinak říkalo 
Koziduch, byl chudej handlíř. Na  krávy 
nikdy neušporoval, tak handloval aspoň 
s  kozama. Takovou, která už na  handl 
nebyla, zabil a párky z ní doved udělat, 
že se v  Kaplici i  v  Budějicích v  hospo-
dách nad nima voblizovali: Panečku, 
todle jsou debrecínky! Šenkýř začal při 
tom dycky foukat do pěny na žejdlíkách, 
aby se při tom nemušel smát. Von je taky rád jed a co by ne. Koza je 
přece čistý zvíře a mlsný k tomu. Vybírá si a nesežere všecko, co prase, 
kterýho se lidi neštítěj. Ale co by to hostům povídal.

Ten kus koziny, co vod něj tenkrát Bělák dones, byl tak mastnej, že 
Bělačku zas až hnedle srdce bolelo, že ho má dát do těch horších jitrnic 
pro chudý příbuzný, i když s tím ušporuje lepší prejt. Ale něco do nich 
dát přece jenom mušela. Když pak jednu dala hned vochutnat starý-
mu, jestli to vůbec pozná, nepoznal nic, jen ji chválil: „Tys měla přece 
nápad, takhle dobrej prejt ušporovat a na  rozdátky ho nastavit kozi-
nou!“ A Bělačka se jen chichtala jako ten šenkýř v hospodě nad debre-

cínkama vod Hondy Koziducha.
Tak to potom už dělali pokaždý. 

Jenom že, jak člověk začne něco šidit, 
neví, kdy přestat, jako dyž se rozběh-
ne s  kopce dolů a  nemůže se zastavit. 
Toceví, Honda Koziduch něměl dycky 
zrouna na  zabíjačky u  Běláků tak tlus-
tou kozu. Tenkrát měl jen takovou hne-
dlenc scíplotinku, ani ji nechtěl Bělákovi 
prodat a  dyž mocí mermo chtěl, sám 
mu ještě šesták slevil. Bělák ho hned 
propil v hospodě, aby to ta jeho lakota 
nevěděla.

Bělákova Terinka, to vám bylo děv-
če jako z  jara nalitej pupenec. Šibalka, 
šak jí nadarmo čert neudělal prstem 
ten dolíček na  bradě, dyž ji vodstrko-
val vod modlitbiček. Nezdálo se, že 
bude po  mámě lakotná ani na  pusy 
mládencům.

Toceví, nejvíc těch pus od  Terinky 
dostal Rudlů Jeník. Rudlovka, ta proti 

tomu nebyla. Myslela si, ať si kluk veme tu s dolíčkem na bradě, dyž 
ji chce mocí mermo. Sama se taky nevdávala z lásky, ale z musu, dyž jí 
jinýho pro peníze nedovolili. Tak ať si aspoň vybere kluk a nemuší se 
do smrti dívat na to, co se mu nelíbilo ani za mlada. Jenom že táta vo 
tom nechtěl ani slyšet a chtěl pro holku syna z drobet většího, třeba 
by byla švidratá na vobě voči. Ale jináč byli s Bělákovejma jako sousedi 
za dobře, dycky si posílali vo zabíjačce výslužky na voplátku.

Von ani starej Bělák by nebyl takovej lakota, jako z něj dělala žena 
a Jendu Rudlů by byl Terce přál. Tak dyž přišel tenkrát z hospody, po-
vídal jí: „Rudlům ještě jednu jitrnici přidej. A  tu největší pro pantátu. 

Máma to vědět ani nemuší.“ Toceví, že 
ani Terku nemušel moc pobízet. Jak 
máma vyšla ven, vklouzla do  komory 
jako myška a  za  chvíli nesla k  Rudlům 
uzlíček. „Naši pěkně pozdravujou a po-
sílají ze zabíjačky na  voplátku, abyste 
ve zdraví užili. A ta největší je pro pan-
tátu,“ zasmála se hezky.

„Že necháme pěkně děkovat a  zas 
voplatíme,“ řekla zrouna tak pěkně 
Rudlová a  pantáta Rudlů jen něco za-
žbrblal jako jo a  ne. Terinka se hned 
vytratila ze dveří. Nechtěla čekat, až 
si výslužku z  ubrousku vybalí. Ať jí ten 
ubrousek přinese večír radš Jenda 
k nim.

„Tak ti tu velkou hned vohřeju s kře-
nem,“ povídala Rudlovka muži. „Letos 
budou, dyť měli u  Běláků pašíka k  po-
hledání.“ A  sama si hodila do  vody 
známko menší.

Starej Rudlů se zakous s chutí, ale na-
jednou se zaškareděl jako kakabus, vypliv sousto, jitrnici hodil do kou-
ta a třísknul pěstí do stolu, div se i to dubový dřevo nerozskočilo. „Tak 
takhle si bude ta ještěrka vlezlá dělat z  nás blázny? Přinese nám jitr-
nice z koziny... a trpíš klukovi, aby se s ní slízal?“ Teď si to všecko vylil 

Na rozdátky bez voplátky 3. příběh

Doudlebská povídačka babky Kotkovej | Karel Hlubuček

Zdroj: pixabay

Zdroj: pixabay
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na mámě a vyváděl, že už ty dva do smrti smrťoucí nesmí spolu uvidět, 
nebo že bude zle, a že vůbec za sebe neručí. Jenda vyletěl ze světni-
ce jako šíp, aby hned nějakou nechyt, celej nešťastnej, aby to Terince 
hned pověděl.

Rudlová byla takhle mírná ženská, ale ty, dyž se dopálej, jsou nej-
horší. Sama si už přece ukousla z druhý jitrnice a měla v puse takovou 
dobrou chuť. „Tak už toho mám taky po krk já,“ začala křičet, až ji bylo 
slyšet na náves. „Psí hlavu by vystrčil na tu ubohou holku jen proto, 
že se líbí Jendovi a von jí&hellip; a teď se nestydí i ten boží dar urážet 
a hází ho do kouta. Tohle že jsou jitrnice z koziny?“

Jak byla v  ráži, vylítla před dům, kde zrouna šli starej Šlajf, co byl 
tenkrát starosta a starej Fajfr a zvostali koukat, co se to tam najednou 
semlelo.

„Sousedi, prosím vás, pojďte sem. Kousněte si sami a řekněte, jestli 
tohle jsou jitrnice z koziny!“ Strčila jim jitrnici zkrátka až k puse rozevře-
ný oudivem, že si mušeli kousnout, dyby nechtěli.

„No to by moh říct jenom vůl,“ vyletělo z  pusy zrouna starostovi 
Šlajfovi, dyť bejval řezník a taky něčemu rozuměl. Druhej, starej Fajfr, 
ještě mušel přisolit. „A pořádnej, uherskej!“

Hospodář Rudlů zčervenal jak rak a zařval: „Tak, ale teď si kousněte 
taky do tejhle!“ Hledal v koutě jitrnici, kterou před chvílí pohodil a teď 
už po zemi táhla kočka.

„Děkujeme pěkně,“ řekli sousedi a  koukli zas na  sebe, jestli jako 
Rudlovi v hlavě nepřeskočilo. Ale v tom už vrazila do sednice Terinka, 
celá uplakaná, za ní Jenda.

„Ježíšmarjá, pantáto, dyť já vás přece nechtěla urazit, co jste si to 
jen vzal do hlavy, pro pána krále? Já vám vybírala právě tu největší jitr-
ničku, aby máma nevěděla - kdepak mně napadlo, že zrouna do toho 
největšího střívka dala prejt z koziny, co měla na rozdátky bez voplát-
ky! Tak mně, prosím vás, vodpuste, dyť mne to stejně bude mrzet až 
do smrti,“ rozplakala se, jako kdyby jí mámu dávali do hrobu a hnala se 
mu po ruce, aby ji políbila.

Rudlů zvostal chvíli, jako kdyby ho proměnil v  kamennej sloup 
na rozcestí. Ale pak se ušklíb a vobrátil se k Šlajfovi a Fajfrovi: „Tak kdo 
měl recht? Kdo byl vůl? A uherskej k tomu?“

Sousedi se rychle vytratili ze dveří, ani pozdravení už nedali.
Teď se dala do pláče taky Rudlová, jak muže tak zbytečně zvostudila 

a sebe taky, dyž v tu ránu zapomněla, že co se doma vohřeje, má se 
doma sníst. Bylo tam zkrátka jako na funuse. Jen Rudlů si vykračoval 
teď pyšně po sednici, jako kohout na dvoře, dyž všecky slepice zcuchá.

Na ženu měl vztek, že by ji roztrhal na kusy, dyby ji nepotřeboval 
na práci v gruntě víc než všecky vostatní. Ale Šlajfovi a Fajfrovi přece 
jen dal flek, na kterej tak hned nezapomenou. Nic se mu nemohlo víc 
šikovat, na moutě, jako že ta holka zrouna přiběhla s tím nářkem.

Najednou mu jí začalo bejt známko líto, ale hudrovat mušel ještě 
jako krocan a ne to nechat na sobě znát.

„Tak pročs tu zatracenou jitrnici z koziny vybrala zrouna mně?“
„Protože jsem vám chtěla vybrat zrouna tu nejlepší, abyste&hellip;“
„Co abyste?“
„Abyste mne měl taky drobet rád vy - a ne jen Jenda,“ zadívala se 

na  něj z  toho všeho pláče najednou upřímně. „A  takhle to mušelo 
dopadnout&hellip;“

Rudlů chvilku polykal jen sliny, jak ho to nějak zaškrtilo. Ale pak se 
mu zdála zrouna v  tom pláči nějak hezká. Zavrtal jí prstem do  toho 
dolíčku v bradě, kam se jí stejkaly taky slzičky.

A jak to můžeš vědět, že nemám, ty, ty - ještěrko!“
Teď se zas zdálo Rudlovej, že snad dobře neslyší.
„Že máš drobet míň?“ vypjal se Rudlů furiantsky jako páv. „Na to už 

ženo nebruč. Vona to Terka došporuje brzo, když bude jako její máma. 
To ani nám, troubům, nenapadlo, že na rozdátky bez voplátky může-
me dávat do jitrnic kozí prejt!“ A smál se, až se za břicho popadal.

No, Terinka lakotná po mámě nebyla, ale grunt u Rudlů stejně ne-
rozdala. Starej ji měl za chvíli hnedle radš než mladej a říkal. „Mrštná je 
jako ještěřička.“ No, ale vona tak mrštná dlouho nezvostala. Po třech 
dětech ztloustla tak, že ten dolíček v  bradě jí nebylo hnedlenc ani 
vidět.

Připravil J. Čajan

Klub Archa v domově pro seniory

V pátek 7. 12. se uskutečnila akce od Klubu Archa (nízkoprahové zaří-
zení pro děti a mládež), kde děti a mlaďoši z tohoto klubu jeli do domo-
va pro seniory Horní Stropnice na Dobré Vodě. Pro babičky a dědečky 
z  tohoto domova měli připravený program, který obsahoval klasické 
české koledy, ale i modernější vánoční písně. Nechyběl ani kvíz, ale ani 
básnička, kterou se mladí představili. Nakonec seniorům rozdali na pa-
mátku vánoční přáníčka. Odvážnější šli po programu na pokoje babi-
ček a dědečků, kteří neměli možnost se podívat na program, a také jim 
rozdali přáníčka. Jedna z odvážnějších, Vilma Vítková, uvedla: „Ani ne-
dokážu popsat svoje pocity. Uvědomila jsem si zase strašně moc věcí. 
Vzbudilo to ve mně strašnou lítost.“ 

Miroslav Matyáš

Mezi obyvateli Trhových Svin  
najdeme přes 40 Dobrých andělů

Dobrým andělem se stává ka-
ždý, kdo přispívá nadaci Dobrý 
anděl a  prostřednictvím pravi-
delných finančních příspěvků tak 
pomáhá rodinám s  dětmi, které 
zasáhla vážná nemoc. Díky těmto 
darům pak mohou jejich rodiče 
uhradit výdaje spojené s  léč-
bou - například častou dopravu 
do  nemocnice, doplatky léků, 
speciální stravu, zdravotnické 
pomůcky, rehabilitace a další po-
třebné terapie.

Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodin, z Trhových Svin po-

chází 6 z nich. Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme přes 40. Děkujeme 
všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý den vidíme, 
že i malý příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“ vzka-
zuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl.

Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává potřebným 

rodinám do  posledního haléře, protože je její provoz hrazen ze sou-
kromých zdrojů Petra Sýkory a dalších filantropů. Navíc získává každý 
dárce, který se zaregistruje na www.dobryandel.cz, i přístup do svého 
Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. 

Aktuálně nadace ka-
ždý měsíc přijme 100 
nových žádostí o  po-
moc a  celkem odesílá 
příspěvky více než 
3 400 rodin.

Tisková zpráva

Petr Sýkora s rodinou, které 
pomáhají Dobří andělé
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	 náš	rozhovor

„Sportuju, abych nestárnul“, říká držitel bronzové medaile z ME
Pan Miloš Černý sice pochází z Ločenic, ale již tři roky je obyvatelem 

našeho města. Pětitisícové městečko jistě nemívá příliš mnoho úspěšných 
účastníků mistrovství světa a když už je má, byl by hřích o nich nevědět.
Pane Černý, kdy a kde začala Vaše judistická kariéra?

Už poměrně dávno, v  roce 1968, kdy jsem se jako patnáctiletý stal 
členem TJ Jihostroj Velešín. 
Mým prvním trenérem se stal 
Ing. Kučera a pod jeho vedením 
jsem se časem (podle tehdejšího 
postupového výkonnostního 
principu v  judu) stal držitelem 
žlutého, oranžového, zeleného, 
modrého a hnědého pásku. Pak 
už následovaly mistrovské, tzv. 
černé pásky neboli dany.
I ten jste získal?
Ano, od  r. 2010 jsem držitelem 
1. danu.

Než se dostaneme k Vašemu 
největšímu úspěchu 
a současné účasti na závodech, 
padesát let působení v judu, 
to už je pořádný počet soutěží 
a přeborů...

To opravdu ano. Ať už za  Velešín, nebo při hostování v  Silonu 
Sezimovo Ústí a v Tatranu Prachatice, tam všude jsem prošel jihočes-
kými krajskými soutěžemi družstev i jednotlivců. Když zhruba na pře-
lomu tisíciletí tyto krajské soutěže zanikly, začaly se pro judisty konat 
tzv. velké ceny (např. Velká cena Jičína) po celé České republice.
V  roce 2012 jako na  zavolanou vznikla v  ČR judistická kategorie 
Masters, neboli veteránské judo.

Kde se konají soutěže této kategorie?
V  podstatě po  celém světě. S  jihočeským kolegou, Milanem 
Marouškem z Českých Budějovic, už jsme díky judu projeli křížem krá-
žem celou střední 
Evropu, kde jsme se 
mnohokrát účastni-
li Otevřeného mezi-
národního mistrov-
ství jednotlivých 
zemí za  účasti 10 
- 15 států  v  Polsku, 
R a k o u s k u , 
na  Slovensku, 
v  Maďarsku a  sa-
mozřejmě v  ČR. 
Asi bych neměl 
zapomenout zmí-
nit, že v  rámci 
Evropy (ale i světa) patří česká judistická veteránská základna k těm 
nejpočetnějším.
Jezdíme ale i  mimo Evropu, například MS 2017 se konalo v  Miami 
na Floridě, MS 2018 v Mexiku.

A Vaše dojmy z Mexika?
Krásné. Kromě 4. místa jsem si dovezl celou řadu zážitků z tamní pří-
rody a z památek mayské civilizace.

Co vlastně považujete za svůj největší dosavadní úspěch?
Zcela jistě je to bronzová medaile z ME 2018 ve skotském Glasgow.

Jak často a kde trénujete a co Vás čeká v nejbližší době?
Trénuji 2x týdně v SK Judo České Budějovice a blíží se mezinárodní 
veteránská soutěž Masters v Maďarsku 23. 3 2019.

Děkuji za rozhovor a držíme palce.

Foto:  archiv M. Černého H. Halešová Sbírka medailí p. Černého z posledních let

 Bronzová medaile z ME 2018 
ve skotském Glasgow

Mezinárodní mistrovství Maďarska 2018
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Lednový lyžařský kurz ZŠ

Na školní rok 2018/19 vyšel lyžařský kurz. Už v září byl přihlášen dvoj-
násobný počet žáků než bylo obvyklé v  letech minulých.  Naštěstí se 
podařilo zajistit kromě původního březnového ještě jeden zcela stejný 
kurz v lednovém termínu díky ZŠ Kaplice, která si pobyt na chatě a do-
pravu zamluvila a v září zrušila. 

Lyžařský kurz se uskutečnil v termínu 12. 1. do 19. 1. 2019 v Albrechticích 
v Jizerských horách. Kurzu se zúčastnilo 33 žáků ze 7. A a 8. A. S dětmi 
jeli 2 instruktoři - lyže, 1 instruktor - snowboard a 1 zdravotník. Lyžařský 
výcvik proběhl za dobrých sněhových podmínek na přírodním sněhu. 
Během prvních dvou dnů foukal poměrně silný vítr. Další dny bylo za-
taženo s občasnými srážkami sněhovými či dešťovými.

Žáci s výcvikem začali na mírném svahu nedaleko naší chaty. První 
družstvo se druhý a  třetí den přesouvalo o kousek dál na větší svah. 
Druhé družstvo a  snowboardisté pokračovali ve  výuce na  svahu 
u  chaty. Od  středy jezdila všechna družstva na  velkých sjezdovkách 
Tanvaldský Špičák. Výcvik byl v pátek zakončen soutěží ve slalomu.

Součástí výcviku bylo i  podrobné seznámení se zásadami bezpeč-
nosti na horách a s bezpečným chováním na sjezdovce. V pondělí večer 
proběhla přednáška horské služby. V  úterním  odpočinkovém odpo-
ledni navštívili žáci místní továrnu Detoa v nedaleké vesnici Jiřetín. Se 

zdejším zaměstnancem žáci prošli hlavní části objektu a viděli 
přímo v provozu výrobu dřevěných hraček.

Po tři večery se žáci bavili různými společenskými hrami, 
které pro sebe navzájem po družstvech připravovali. Poslední 
večer byla diskotéka. Došlo i na veršování, jak můžete posou-
dit výše. Autorkami básně jsou Simona Bartyzalová a Denisa 
Höriková (obě z 8.A).

Ubytováni jsme byli v  pensionu Hana. Ubytování bylo při-
jatelné, pokoje byly menší. Velikou výhodou bylo, že na chatě 
nebyl ubytován nikdo jiný. Strava byla chutná v dostatečném 
množství. Ovoce a zelenina se ve stravě vyskytovala v omeze-
né míře.

Během kurzu nebyl zaznamenán žádný vážný úraz. Druhý 
kurz proběhne v termínu 2. - 9. 3. 2019. 

Naděžda Hálová

Náš lyžařský kurz...
Učitelé málem ztratili puls.

Někdo zlobil,

někdo byl hodný,

ten kdo tu pobyl,

zjistil, že jsme vzorný.

Byla s námi velká práce,

ale taky dost legrace.

Na začátku jsme padali

a na konci všichni jásali.

Snowboarďáci i lyžaři

si to tu moc užili.

Děkujeme našim učitelům,

Že nás naučili novým trikům.

Děkujeme, že jste nás učili

Tak jak jste nám slíbili.

Tento týden jsme si moc užili

a konec jsme i obrečeli.

Zdroj: skijizerky.cz
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Zápis žáků do 1. ročníku Základní školy Trhové Sviny
Ředitel Základní školy Trhové Sviny oznamuje, že zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019 - 20 se koná v budově základní školy dne:

5. dubna 2019 pátek od 1300 hodin do 1700 hodin
6. dubna 2019 sobota od 900 hodin do 1200 hodin

Rodiče při zápisu předloží:
doklad o bydlišti (občanský průkaz )

osvědčení o státním občanství (pouze pro cizí státní příslušníky)
rodný list dítěte

Případně doklad o povolení odkladu školní docházky ve školním roce 2018/19
- v případě žádosti o odklad školní docházky pro školní rok 2019/2020

doporučení poradenského zařízení - PPP nebo SPC a dětského nebo odborného
lékaře, popř. klinického psychologa 

K ZÁPISU SE DOSTAVÍ DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 6 LET VĚKU DO 31. 8. 2019.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 jsou zveřejněny na webových stránkách školy. 

Děti, které měly povolený odklad školní docházky, se opět dostaví k zápisu.

Rodiče, jejichž dítě se narodilo v době od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014, nejsou povinni s dítětem k zápisu chodit. Tyto 
děti lze na žádost rodičů předběžně zapsat, přijímány k návštěvě školy budou na základě odborných vyšetření.

Mgr. Jiří Pavel, v.r. , ředitel školy

 Zima předává vládu jaru 
V paměti lidí přežívají výrazné zimy a extrémní vlny mrazů.Z historie 

se ví, že v kruté zimě zamrzl Rýn. V noci ze Silvestra roku 406 na Nový 
rok 407 ho překročili Vandalové, čímž prorazili Limes Romanus (pevnin-
ské hranice Římské říše, v užším smyslu systém opevnění a celní hrani-
ce) a ohrozili římské impérium.

Britové nezapomenou na  zimu v  roce1962-1963. Tehdy zamrzla 
Temže protékající Londýnem, takže se po ní mohli prohánět bruslaři, 
cyklisté a  dokonce i  šoféři s  auty. Ledem se potáhlo dokonce i  moře 
v hrabství Kent.

V  únoru jsme si připomněli kruté mrazy roku 1929, kdy teplota 
v  Litvínovicích na  Českobudějovicku klesla na  - 42,2 ° C. Umrzlí lidé, 
nedostatek uhlí, rušení školní docházky či komplikace na  železnici. 
Nejvážnější nehoda se přihodila rychlíku č.72 vyjíždějícímu z  Brna 
do  Přerova. Na  trati se vyšinuly čtyři zadní vagóny, pod kterými ná-
sledkem mrazu praskla kolejnice. Po republice také údajně uvázlo kvůli 
mrazu 5 tisíc vagónů s uhlím.V Praze se následkem velkých mrazů ujala 
nová móda - chránítka na uši, která můžeme vidět třeba ve filmech z 1.
republiky.

Někteří z nás si pamatujeme kalamitu, která přišla v noci ze Silvestra 
roku 1978 na Nový rok 1979. Na Silvestra k večeru bylo asi 15°C a Nový 
rok se ráno pochlubil 25 stupni Celsia pod nulou. Kalamita postihla vel-
kou část Evropy, hlavně Německo, Polsko a Československo. U nás za-
mrzlo uhlí na skládkách elektráren i v železničních vagónech, zamrzlo 
Labe, zásobovací trasa pro elektrárny Chvaletice a Opatovice. Ve ško-
lách byly vyhlášeny uhelné prázdniny, televize vysílala jen na jednom 
programu, a to pouze večer. V důsledku této zimy byl 1.dubna zaveden 
poprvé v neválečných poměrech letní čas. V posledních letech prožívá-
me většinou zimy mírné, ale čert nikdy nespí...

Před námi je měsíc březen, kdy začíná hřát sluníčko, přichází jarní 
rovnodennost a  někdy i  Velikonoce. Pro zemědělce byl rozhodující 
12. březen, den sv. Řehoře, protože začínala orba. V této době probí-
hala i  řehořská koleda žáků a  kantora, tzv. “řehořské vojsko“. Žáci se 

přestrojovali za vojáky, učitel s nimi obcházel stavení a úsměvně žádal 
o příspěvek na školní potřeby nebo též pamlsek pro spoluhráče - žáčky. 
Děti byly patřičně vystrojené, přes rameno měly barevnou šerpu,v ruce 
dřevěnou šavli, na hlavě papírovou čepici. Bubeník ohlašoval příchod 
bubnováním na starý hrnec. Vedl je kaprál, někde řečený Profous a po-
slední voják měl kabelu na dary.

V  této době začíná růst v  přírodě, slyšíme nesmělé prozpěvování 
ptactva, což jsou také znaky blížícího se jara.

           Přeji vám hezké předjarní dny.
Václav Heidinger

Foto: pixabay
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Tip na výlet  - Museum Fotoatelier Seidel

Pokud máte chuť vrátit se do časů minulých (a třeba i s celou rodi-
nou), doporučujeme vám udělat si výlet do Českého Krumlova do uni-
kátního Musea Fotoatelier Seidel. Najdete jej na Linecké ulici. Jedná se 
o vskutku mimořádné místo. Secesní dům z roku 1905 skrývá v sobě 
odkaz fotografů Josefa a Františka Seidelových, kteří ve svých dílech 
mj. zmapovali i dnes již zaniklou část česko-německo-rakouského po-
hraničí - památky, vesnice a sídla, která již mnohdy neexistují. Význam 

této památky spočívá především v tom, že se na jednom místě docho-
vala jednak samotná  budova s  ateliérem  s  minimálními stavebními 
úpravami, dále  významná část původního technického vybavení  fo-
toateliéru a konečně i samotné dílo poměrně velkého rozsahu, které 
zde bylo vytvořeno. V domě s fotoateliérem najdeme původní vybave-
ní (fotokomora, stojany, opony, fotografické přístroje apod.), ale přede-
vším zhruba 140 000 skleněných desek a celuloidové pásky s negativy. 

Součástí dědictví jsou i alba fotografií a pohlednic, 
dokumentující dílo Josefa a  Františka Seidlových 
především z  oblasti krajinářské tvorby (tzv. mapy). 
To vše tvoří  jedinečný soubor dobových snímků. 
Velmi zajímavá je však i  dochovaná bohatá atelié-
rová tvorba. Tento vzácný archiv z konce 19. a polo-
viny 20. století je opatřen podrobnou dokumentací, 
např. i jmény a adresami portrétovaných osob, účty, 
seznamy apod.

Museum vlastní od  roku 2005 Českokrumlovský 
rozvojový fond, spol. s  r.o.  Po  velmi citlivé rekon-
strukci, která si kladla za  cíl především zachování 
autenticity objektu, došlo k instalaci stálé expozice 
a  přerod v  muzeum, které zahájilo svůj  provoz  6. 
června 2008.

Ve stoletém Fotoateliéru Seidel můžete také zís-
kat jedinečnou památku - soukromé fotografování, 
tj.  ateliérovou portrétní či skupinovou fotografii 
v  dobových kostýmech, s  doplňky a  rekvizitami, 
které lze na místě zapůjčit. O fotografování v ateli-
éru je mimořádný zájem, je třeba se tedy objednat. 
Více se dozvíte na webových stránkách muzea.
Zdroj: www.seidel.cz Petra Vicková
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Karneval s Trhováčkem
Na den svatého Valentýna 14. 2. 2019 se rozjásal svinenský taneční 

sál množstvím masek, konal se zde totiž už třetí ročník akce nazvané 
Karneval pro nejmenší pořádaný trhovosvinenským rodinným cent-

rem Trhováček. A bylo opravdu na co se dívat - princezny, víly, zvířátka, 
kovbojové, piráti a mnoho a mnoho dalších krásných masek a dětiček, 

které si přišly zatancovat, zasoutěžit či pohrát se svými vrstevníky. 
Pro 140 dětí, které na  náš karneval dorazily, byly připraveny balíčky 

s domácími sušenkami, soutěže a hry a nechybělo ani losování o hod-
notné ceny. Děkujeme všem rodičům, že přišli i  se svými dětmi nás 
podpořit, děkujeme všem tatínkům, že dorazili v tak hojném množství 
a že svým příkladem ukazují, jak je důležité se svými dětmi trávit čas, 
děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na přípravě karnevalu jakkoliv 
podíleli, a děkujeme dětem, že díky nim a jejich bezprostřednosti po-

dobné akce stojí za to organizovat.
Co pro vás chystá Trhováček v březnu? Zejména 

tradiční jarní Bazárek, který se uskuteční v  ter-
mínu 13. až 14. března v  prostorách tanečního 
sálu KD v Trhových Svinech. Bazárek je komisní 
prodej oblečení a jiných potřeb, jehož výtěžek je 
věnován na provoz Rodinného centra Trhováček. 
Kromě dětského oblečení a potřeb pro malé děti 
rozšiřujeme sortiment i na oblečení pro dospělé, 
pokud tedy potřebujete provětrat skříně, myslíte 
ekologicky a  chcete, aby věci našly další uplat-
nění, přineste je k  nám 13. března v  čase od  9 
do  17 hodin, v  tento den probíhá příjem zboží. 
Nakoupit pak můžete přijít ve čtvrtek 14. března 
od 9 do 17 hodin, věříme, že si v široké nabídce 
jistě vyberete.

O našich akcích a pravidelných týdenních pro-
gramech můžete najít informace na webu www.
trhovacek.cz nebo na  našem FB. Děkujeme, že 
nám zachováváte přízeň a  těšíme se na  setkání 
s vámi.

Mgr. Eva Farková

	 kulturA	
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Svíčkový ples
Svíčkový ples, pořádaný druhým rokem v novém kabátě, se stejně jako v loňském rokem vydařil. Ples nám zahájila skupina mažoretek z českobudějovic-
ké skupiny Starlette. Večer si hosté mohli zakoupit lístky do bohaté tomboly, ve které samozřejmě nechyběl hrnec svíčkové omáčky od Kollarů.

35.ročník Svíčkového plesu jsme obohatily hned třemi slosovatelný-
mi cenami, kterými byly pobyt v  rakouských Alpách, zapůjčení vozu 
Mazda CX3 na víkend a kávovar Tassimo. Výhercům ještě jednou gra-
tulujeme a věříme, že si ceny náležitě užijí. Celým večerem nás prová-
zela kapela Obzor, která se zasloužila o plný parket a velmi příjemnou 
atmosféru.

Ženy při příchodu u vstupu dostaly růži, na stolech hořely svíčky, pro 
každého bylo nachystané jako pozornost malé občerstvení, výzdo-
ba sálu byla letos laděna do zelena. Myslíme si, že jsme se postaraly 
o příjemnou a společenskou atmosféru, proto bychom chtěly pro námi 
pořádané další ročníky Svíčkového plesu zachovat plesový dresscode, 
který odpovídá společenské etiketě a  doufáme, že to i  vy budete 
akceptovat.

Chtěly bychom poděkovat manželům Vretosovým a  jejich týmu, 
panu Čajanovi za umožnění dostatečného času na naše přípravy plesu, 

také všem sponzorům, kteří nám 
darovali bohaté ceny buď do tom-
boly, a  nebo jako slosovatelné 
ceny. A hlavní dík patří Vám, kteří 
jste náš ples navštívili, a věříme, že 
i nadále navštěvovat budete.

V tomto roce byla velká po-
ptávka po  vstupenkách, proto 
prosíme, kdo by měl zájem další 
rok přijít se pobavit na  Svíčkový 
ples, který se bude konat 15. 
2. 2020, aby si včas vstupen-
ky zakoupil. Informace,  od  kdy 
se vstupenky budou prodávat, 
a  hlavně u  koho se vstupenky 
kupují, bude upřesněna na plaká-
tech a na facebooku.

Budeme se těšit v dalším roce, 
pořadatelky Svíčkového plesu 
a členky ZO ČSŽ Trhové Sviny 

Denisa, Lucie a Olga

	 kulturA	



STRANA 16 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 3/2019

XI. ples SDH Trhové Sviny

Třetí únorová sobota patřila XI. plesu Sboru dobrovolných hasi-
čů Trhové Sviny. Večer zahájila taneční skupina MOVE 21 z  Českých 
Budějovic, která se pyšní několika mistrovskými tituly v kategorii street 
dance a  disco. Absolutní novinkou letošního plesu byla poprocková 
kapela MIDI z Tábora, která se postarala o příjemnou atmosféru a ne-
ustále plný parket.

Stejně jako v předchozích letech nechyběla bohatá tombola a půl-
noční překvapení v podání členů SDH Trhové Sviny.

Svou tradici si našel i oblíbený fotokoutek, ve kterém si návštěvníci 
mohli vytvořit krásnou foto vzpomínku v hasičském stylu.

Nesmíme zapomenout poděkovat všem, kteří se na organizaci a pří-
pravě plesu podíleli. Poděkování také patří všem sponzorům, městu 
Trhové Sviny za  pronájem sálu, obsluze, ale hlavně vám, příznivcům 
a kamarádům našeho sboru za vaši účast a výbornou náladu.

Jen díky vám si i my náš ples dokážeme naplno užít a díky vám bu-
deme moci z  celkového výtěžku opět financovat naše nejmenší čle-
ny a  plně podpořit jejich nasazení na  hasičských soutěžích a  dalších 
aktivitách. 

Děkujeme a těšíme se zase za rok na viděnou.
Za SDH Trhové Sviny  Lenka Cimlová Ostrá

Taneční skupina MOVE 21

Poprocková kapela MIDI

	 kulturA	
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Svinenské návraty
Svinenští opět prokázali svůj velký zájem o historii našeho města. Hned jak 
se rozkřiklo, že v KIC už je na prodej kniha Svinenské návraty, šla publi-
kace na dračku. V den autodramiády, ve čtvrtek 14.2., nebylo v KIC k hnutí 
už dobrou půlhodinku před zahájením akce. Přišli zástupci všech generací, 
místní i přespolní, většina již se zakoupenou knihou.
Po úvodním slovu paní starostky Korčakové i obou autorů, Daniela Kováře 
a  Jana Štiftera se o  slavnostní ráz autogramiády postarali žáci ZUŠ F. 
Pišingera pod vedením paní učitelky Hromkové. Už během tónů jejich ky-
tar autoři začali rozdávat podpisy a krátké rozhovory, zájemci si mohli au-
togramy doplnit i o pamětní a turistická razítka našeho města. Pracovnice 
KIC přichystali i malé občerstvení a tak nad sklenkou vína leckteří listovali 
knihou ještě po oficiálním ukončení autogramiády.  hh

Slovo autora k autogramiádě knihy Svinenské návraty

Jeden z autorů, pan Daniel Kovář, k publikaci uvedl následující:

Poměrně dlouho už nevznikla žádná publikace o  Trhových Svinech, 
a  knížka starých fotografií města dosud úplně chyběla. Proto jsme 
s Honzou Štifterem v loňském roce přivítali příležitost dát právě tako-
vou knihu dohromady. Její vydání zaštítil městský úřad, který k tomu 
získal grantovou podporu Jihočeského kraje. Historické snímky a  po-
hlednice pocházely z vlastních sbírek autorů, ale vydatně v tomto smě-
ru pomohla rovněž paní Helena Benešová.

Protože staré fotky dovedou promlouvat nejlépe samy za  sebe, je 
průvodní slovo omezeno jen na nejnutnější minimum. Také proto, aby 
obrázky dostaly co nejvíce prostoru a člověk si na jejich prohlížení ne-
musel brát lupu. Knížka má určitý vnitřní řád, tvoří ji několik oddílů, 
představujících nejprve celkové pohledy na  Trhové Sviny, následně 
pak náměstí, ulice, spolkový život, církve, průmysl a několik nevšedních 
událostí. Výběr fotografií a pohlednic byl zároveň omezen tak, aby za-
chycovaly tvář města zhruba do druhé světové války.

Knížka dostala název „Svinenské návraty“, což byl dobrý Honzův 
nápad. Doufáme, že generaci dříve narozených pomůže vrátit se 

ve vzpomínkách o několik desetiletí nazpět, a naopak mladým umožní 
pohlédnout do minulosti, jak jejich město kdysi vypadalo. Všechny pak 
pobídne k zamyšlení nad změnami, co dobrého či špatného čas přinesl 
a odnesl.

Publikace Svinenské návraty má 95 stran, tištěných na kvalitním pa-
píře. Barevné pohlednice jsou v barvě, černobílé příjemně tónované. 
O grafickou úpravu se postaral Milan Krištůfek, vydání zajistilo česko-
budějovické nakladatelství Veduta pana Bohumíra Němce. Knížka vy-
šla na přelomu let 2018 a 2019 a její křest proběhl ve svinenském info-
centru 14. února 2019.

Daniel Kovář

	 Aktuálně	z	kic

Oba autoři, zleva J. Štifter a D. Kovář
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	 Aktuálně	z	kic

Program KIC na březen / duben
V ýS TAV Y

Pokračuje  výstava „Trhové Sviny a  I. světová válka“  výstava 
mapuje život obyvatel města  v  čase války až po  vznik republiky. 
 Vstupné zdarma.

př Ed Ná šK Y 
Úterý 12. března od 18:00 hodin  v loutkovém sále KD
Pavel Chlouba na cestě po Peru
Zahradník Ing. Pavel Chlouba se vydal za příběhem brambor do da-
lekého Peru, kde navštívil oblast kolem jezera Titicaca, považova-
nou za  pravlast těchto rostlin. Přednáška s  promítáním o  přírodě 
a lidech z druhého konce světa. 
 Vstupné 70 Kč, senioři studenti 35 Kč.

Úterý 19. března od 18:00 hodin  v loutkovém sále KD
Jižní Amerika - Patagonie, cestovatelské promítání

 Vstupné 70 Kč, senioři, studenti 35 Kč.

Úterý 2. dubna od 18:00 hodin v loutkovém sále KD
Bob Stupka - Peru - po stopách nejen Inků
Cestovatel Bob Stupka nás zavede do země, která naplňuje cestova-
telské plány a klukovské sny i touhy mnoha cestovatelů. 

Vstupné 70 Kč, senioři, studenti 35 Kč.

Sobota 13. dubna od 13:00 h. v tanečním sále KD Trhové Sviny
Putování se zajíčkem
 Velikonoční tvoření pro děti, rodiče a prarodiče s diskotékou Radka 
Barbuláka.

pR O  zd R AV í 
Sobota 20. dubna
Výlet s Milanem Koželuhem - tisícovka „Plochwald“ v Rakousku. 

Bližší informace a přihlášky v KIC během měsíce března.
šf, jn

Výšlap na Plochwald
Pokud se nic mimořádného nestane, 
pojedeme a  půjdeme  v  sobotu 20. 
dubna opět do  Novohradských hor, 
tentokrát na jejich rakouskou stranu. 
Cílem bude Plochwald, s  1.040 met-
ry nadmořské výšky společně s naší 
Myslivnou šestá až sedmá nejvyšší 
samostatná hora pohoří.

Plochwald je hora mohutná, v jejím 
masivu je další tisícovka Hundsberg, 
s výškou 1.030 metrů devátá nejvyšší 
hora. Raritou Plochwaldu je ve  výši 
1.007 metrů nejvýše položená ná-
drž celých hor. A  k  tomu na  české 
poměry neobvykle udržovaná ze-
mědělská krajina s poli a trvale oby-
dlenými domy až do výšky tisíc me-
trů. Nicméně větší část hory a  tedy 
i naší cesty je v lese.Přestože celkem 
vystoupáme 400 výškových metrů 
a ujdeme asi 20 kilometrů, není trasa 
nijak mimořádné náročná, většinou 
vede po pohodlných cestách.

Protože Plochwald postihly le-
tos v  zimě polomy, může se stát, že 
s ohledem na těžbu bude pro veřejnost uzavřen jako kdysi Barenstein. 
V  současnosti zkoumáme a  připravujeme alternativní trasy výstupu 
na horu, ale stát se může z rakouské strany leccos. Plochwald je krásný, 

výhledy z něj daleké a nečekané, Dachstein je jakoby hned vedle, určitě 
je na co se těšit.

 Milan Koželuh
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SVINENSKÉ  VÝŠLAPY
I v letošním roce pro Vás připravujeme jarní turistický pochod kolem 

Trhových Svinů. Nabídneme 
Vám tři trasy v  délce cca 13, 
19, a 32 kilometrů a do kalen-
dáře si již nyní můžete pozna-
menat sobotu 4. května 2019. 
Výšlap, jako každý rok, začíná 
v  KIC od  6 do  9 hodin, končí 
pak na  Buškově hamru, kde 
každý účastník obdrží pamětní 
list a klobásu z komína.

Registrovat se můžete 
na  webových stránkách www.
svinenskevyslapy.cz, nebo pří-
mo v  Kulturním a  informačním centru v  Trhových Svinech, Žižkovo 
náměstí 92. 

O dalších novinkách a trasách Vás samozřejmě budeme informovat 
na www.facebook.com/kictsviny a www.svinenskevyslapy.cz

Šárka a Jana

	 Aktuálně	z	kic
 

START: KIC Trhové Sviny 6:00-9:00 
CÍL: Buškův hamr do 18:00 

DÉLKA: 13, 19, 32 km 
STARTOVNÉ: 80 Kč  

REGISTRACE: www.svinenskevyslapy.cz 
Tel. +420 721 167 657                                                                                                                                               
e-mail: dkrihova@seznam.cz  

VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ 

Bc. Dana Kříhová 

   
Nábřeží Svatopluka Čecha 664 
37401 Trhové Sviny 
www.live-essence.cz 

 

2. 4. 2019 od 18.00 hod. 
Loutkový sál KD - Trhové Sviny 
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FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIčNí KAMERA 2019
Kino Trhové Sviny Sobota 30. 3. od 17:00 hod. Vstupné: 100Kč

H OST FE STIVALU

MARTIN STILLER

AMERIKOU na kole

Poutavé vyprávění z půlročního a přesně 7000 
kilometrů  dlouhého  cykloputování po  ame-
rickém kontinentě, jehož hlavním cílem bylo 
proniknout mezi lidi, poznat kulturu, přírodu 
a krásy v daných krajinách.
V této části pošlapeme drsnými pouštěmi 
amerického jihozápadu, navštívíme nádher-
né skalní oblasti Utahu, zdoláme legendár-
ní Údolí smrti a  vyšlápneme vzhůru do  ne-
beských Yosemite. Nebude chybět spousta 
dobrodružných zážitků, příjemných setkání 
s místními obyvateli a každodenních kontak-
tů s  přírodou. Přijďte se ponořit v  sedle kola 
a s větrem v zádech do americké divočiny.

STUMPED
Země: USA, 2017
Režie: Cedar Wright, Taylor 

Keating
Jazyk: anglický, české titulky 
Délka: 25 minut

Maureen je lezkyně. Bydlí 
v  Coloradu a  miluje zvířata, ne-
zdravé jídlo a spaní v autě. A kro-
mě toho má také lezecký projekt. 
Chystá se vylézt cestu Days of 
Future Past obtížnosti 8+ (UIAA). 
Jenže talent není všechno a Mo zjišťuje, že na sobě bude muset pra-
covat mnohem víc, než byla dosud zvyklá. Že bude muset poslouchat 
trenéra, posilovat, změnit životosprávu a trochu míň se flákat, a na to 
je Mo až moc tvrdohlavá, takže je to boj. Jo a mimochodem, Mo nemá 
jednu ruku.

TUPENDEO
Země: Švýcarsko, 2016
Režie: Hans Ambühl/ Visual Impact GmbH
Jazyk: anglický, německý, české titulky
Délka: 26 minut

Stephan Siegrist s  parťákem Thomasem 
Senfem se vydávají v roce 2015 na prvovýstup 
hory Tupendeo v oblasti Kašmíru v indických 
Himalájích. Nález lezeckého materiálu těsně 
pod vrcholem jim odkrývá příběh z  expe-
dice roku 1992. Místní si jen matně vybavu-
jí jakousi tragickou událost - pro horolezce 
Jonathana Bambera byl adrenalin denním 
chlebem a  právě vrchol Tupendeo měl být 
další výzvou a  dalším zdolaným vrcholem. 
Jenže osud to chtěl jinak a kousek pod vrcho-
lem došlo k fatální nehodě. Boj o vrchol se pro 
Jonathana ve vteřině stal bojem o život a ne-
konečným čekáním na slitování.

WAIA-TOA ODYSSEY
Země: Nový Zéland, 2017
Režie: Simon Waterhouse
Jazyk: anglický, české titulky
Délka: 13 minut

Jezdívali jsme na  vodu s  barely a  kytarou. 
Na  kole jsme vozili brašny těžké tak, že kolo 
nešlo zvednout do vlaku. Ale to už dnes ne-
platí. Víte, co je to packraft? Je to nafukova-
cí loď, která je lehká tak, ji jednoduše složíte 
a hodíte na záda. A víte, co je to bikepacking? 
Moderní pojetí minimalistického cestování 
na  kole. Parta tří dobrodruhů, jednoho fo-
tografa a  filmaře vyrazila na  300 km dlou-
hou 6denní cestu bez jakékoliv podpory. 
Naplánovali výpravu spojující divoké řeky a přírodní cyklotraily v téměř 
nedotčené divočině Nového Zélandu. Aby toho nebylo málo, jen měsíc 
před odjezdem je ničivé zemětřesení nutí měnit plány a to jim odkrývá 
možnosti objevit novou krajinu.

MATSÉS
Země: Česká republika, 2017
Režie: Miroslav Haluza
Jazyk: český
Délka: 45 minut

Je dnes ještě vůbec možné za-
žít opravdové dobrodružství, tak 
jako za starých časů a jen s papí-
rovou mapou v  ruce? Jaké to je, 
když se otec s  dcerou na  vlastní 
pěst vydají na  peruánsko-brazil-
skou hranici až do nitra Amazonie 

ke  kmeni Matsés, čelícímu tlaku civilizace a  těžařských společností? 
Matsés je film, který vás chvíli inspiruje a dojímá, chvíli vám běhá mráz 
po zádech.

KROKY NA HRANĚ
Země: Slovensko, 2017
Režie: Viliam Bendík
Jazyk: slovenský
Délka: 42 minut

Běhání je moderní. Všichni běháme. Běháme pro radost, abychom 
zhubli, abychom byli nejlepší. 
Byly ale doby, kdy byl běh formou 
útěku. Kdo utekl, přežil. Skupina 
slovenských ultraběžců se vydává 
po stopách Rudolfa Vrby a Alfreda 
Wetzlera, kteří v roce 1944 utekli 
z  pekla koncentračního tábora 
v  Osvětimi a  absolvovali 170 km 
dlouhou cestu do  Žiliny, aby po-
dali svědectví o  systematickém 
vyvražďování Židů. Více než 
kopce a vzdálenost tentokrát ale 
na cestě bolí vzpomínky.

DIVIDED
Země: Velká Británie, 2017
Režie: Rickie Cotter, Lee Craigie
Jazyk: anglický, české titulky
Délka: 39 minut

Z  Kanady do  Mexika můžete 
jet pohodlně autem. Jenže je to 4 
a půl tisíce kilometrů, takže je po-
hodlnější třeba letět. Rickie a Lee 
ale pojedou na kole. Obě spojuje 
láska k cyklistice a v sedle kola už 
obě dvě zažily leccos. Tentokrát 
čelí řádné výzvě - závodu Tour 
Divide napříč Severní Amerikou. 
Během dlouhé cesty si sáhnou 
na  opravdové dno, ale nezastaví 
je ani porce kilometrů, ani bolest, 

smutek a komáři, a dokonce ani strach ze selhání. Protože někdy je se-
lhání to nejlepší, co vás na cestě může potkat.

František Herbst

	 kulturA	
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NOVĚ! 
ONLINE PRODEJ
VSTUPENEK:
http://
knihovna.tsviny.cz

KINA
1. 3. pátek v 19:30
CO JSME KOMU 
ZASE UDĚLALI?

Francie |  2019 | 98min.
Komedie

Claude a Marie Verneuilovi, milovníci staré dobré Francie 
a tudíž i správní maloměšťáci, se tak trochu s těžkým srdcem 
smířili s tím, že se jejich dcery provdaly za muže rozličných 
původů a podařilo se jim překonat všechny jejich zakořeněné 
předsudky. 
Režie: Philippe de Chauveron
Hrají: Christian Clavier, Elodie Fontan, Frédérique Bel, Ary 
Abittan, Julia Piaton, Medi Sadoun, Chantal Lauby, Frédéric 
Chau, Émilie Caen, Noom Diawara, Pascal N'Zonzi, Salimata 
Kamate, Tatiana Rojo

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 120 Kč

2. 3. sobota v 19:30
BOHEMIAN RHAPSODy

Velká Británie / USA |  2018 | 134min.
Životopisný, Drama, Hudební

Americko-britský barevný životopisný hudební film 
Režie: Bryan Singer
Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, 
Joseph Mazzello, Aidan Gillen, Allen Leech, Tom Hollander, 
Mike Myers, Jess Radomska, Aaron McCusker, Ace Bhatti, 
Jack Roth, Michelle Duncan, Max Bennett, Dermot Murphy, 
Tim Plester

Mládeži přístupné
Vstupné: 120 Kč

3. 3. neděle v 19:30
4. 3. pondělí v 19:30
ŽENy V BĚHU

Česko |  2019 | 93min.
Komedie

Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život 
a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběh-
nout maraton!
Režie: Martin Horský
Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Kubařo-
vá, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý, Vladimír Polívka, Martin 
Hofmann, David Kraus

Mládeži přístupné
Vstupné: 120 Kč

7. 3. čtvrtek v 19:30
8. 3. pátek v 19:30
VŠECHNO NEJHORŠí 2

USA |  2019 | 100min.
Horor, Mysteriózní, Thriller

Vysokoškolačka Tree bývala strašná mrcha, dokud ji osud 
nepotrestal tím, že ji nutil opakovaně prožívat ten samý den, 
na jehož konci ji brutálně zabil magor v masce maskota její 
univerzity. 
Režie: Christopher Landon
Hrají: Jessica Rothe, Israel Broussard, Suraj Sharma, Phi Vu, 
Ruby Modine, Rachel Matthews, Steve Zissis, Charles Aitken, 
Caleb Spillyards, Laura Clifton, GiGi Erneta, Blaine Kern III, 
Sylvia Grace Crim, Sarah Yarkin

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 120 Kč

9. 3. sobota v 17:00
10. 3. neděle v 17:00 
CAPTAIN MARVEL

USA |  2019 | 128min.
Akční, Dobrodružný, Sci-Fi

Snímek Captain Marvel se odehrává v devadesátých letech 
dvacátého století a je tak zcela novým dobrodružstvím z do-
sud neviděného období filmového světa Marvel. 
Režie: Anna Boden, Ryan Fleck
Hrají: Brie Larson, Samuel L,Jackson, Jude Law, Ben Men-
delsohn, Djimon Hounsou, Lashana Lynch, Lee Pace, Gemma 
Chan, Clark Gregg, DeWanda Wise, Annette Bening, Mckenna 
Grace, Colin Ford, Chuku Modu, Robert Kazinsky, Rune Temte, 
Pete Ploszek, Ana Ayora, Algenis Perez Soto, Clayton Chitty, 
Emily Ozrey, Patrick Brennan, Adam Hartley

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

: 150 Kč

9. 3. sobota v 19:30
10. 3. neděle v 19:30
LéTO S GENTLEMANEM

Česko |  2019 | 98min.
Komedie, Romantický

Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur (Jaromír Hanzlík). 
Elegantní šarmantní gentleman, který je, jak všichni předpo-
kládají, novým majitelem místního zámku. Zámek je sice spíš 
polorozpadlá ruina, ale zámecký pán s ním má velké plány. 
Režie: Jiří Adamec
Hrají: Jaromír Hanzlík, Alena Antalová, Igor Bareš, Lucie 
Vondráčková, Miroslav Šimůnek, Tereza Kostková, Ivana 
Chýlková, Jana Boušková, Jan Vlasák, Arnošt Goldflam, 
Miroslav Etzler, Dana Batulková, Yveta Blanarovičová, Petra 
Jungmanová, Jan Čenský, Zdeněk Žák, Pavel Soukup, Martin 
Kraus, Ladislav Županič, Jaromír Dulava, Ladislav Ladomirjak, 
Iva Hüttnerová, Norbert Lichý, Pavla Tomicová, Zdeněk Du-
šek, Mariana Franclová, David Šír, Miriam Kantorková, Denisa 
Pfauserová, Tobiáš Freja

Mládeži přístupné
Vstupné: 110 Kč

11. 3. pondělí v 15:03
ZELENá KNIHA

USA |  2018 | 130min.
Drama, Komedie, Road movie

Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk" Valle-
longa má mezi newyorskými Italy pověst chlápka, který 
dokáže vyřešit každou šlamastyku. 
Režie: Peter Farrelly
Hrají: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, 
Don Stark, Brian Stepanek, P,J,Byrne, Iqbal Theba, Tom Vir-
tue, Ninja N,Devoe, Daniel Greene, Paul Sloan, Joe Cortese, 
Johnny Williams, Montrel Miller, Martin Bats Bradford, Jim 
Klock, David Kallaway, Jenna Laurenzo, Sebastian Maniscal-
co, Emily LaGroue, Brian Hayes Currie, Ricky Muse

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 100 Kč

14. 3. čtvrtek v 19:30
15. 3. pátek v 19:30
COLETTE: PŘíBĚH VáŠNĚ

Velká Británie / USA |  2018 | 111min.
Drama, Životopisný, Historický

Mladinká Sidonie-Gabrielle Colette se zamiluje do o 15 let 
staršího, charismatického pařížského literáta Willyho. Poté, 
co se vezmou, je Colette z klidného venkovského prostředí 
katapultována do světa zářivých pařížských salónů a opoj-
ných večírků francouzské smetánky. 
Režie: Wash Westmoreland
Hrají: Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson, 
Fiona Shaw, Aiysha Hart, Al Weaver, Denise Gough, Robert 
Pugh, Caroline Boulton, Ray Panthaki, Shannon Tarbet, Re-
becca Root, Máté Haumann, Jake Graf, Masayoshi Haneda, 
Katinka Egres, Balázs Csémy, Johnny K,Palmer, Dickie Beau

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 100 Kč

16. 3. sobota v 17:00
17. 3. neděle v 17:00
PSí VELIČENSTVO

Belgie |  2019 | 93min.
Animovaný

Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. 
Když ztratí stopu své vyvolené psí dámy, vydává se na dobro-
družnou cestu, během které objeví své pravé já a pozná sílu 
opravdové lásky a přátelství.(Bioscop)
Režie: Ben Stassen, Vincent Kesteloot

Mládeži přístupné
Vstupné: 120 Kč

18. 3. pondělí v 19:30
FAVORITKA

Irsko / Velká Británie / USA |  2018 | 119min.
Životopisný, Komedie, Historický

Je 18. století. Anglie válčí s Francií. Anglická královna Anna je 
nemocná a náladová. Někdy až příšerně náladová. Zemi za ní 
víceméně řídí její společnice a přítelkyně lady Sarah. 
Režie: Yorgos Lanthimos
Hrají: Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone, Nicholas 
Hoult, Joe Alwyn, Mark Gatiss, Wilson Radjou-Pujalte, Basil 
Eidenbenz, Alfrun Rose, Isaura Barbé-Brown

Mládeži přístupné
Vstupné: 110 Kč

23. 3. sobota v 17:00
24. 3. neděle v 17:00
KOUZELNý PARK

USA / Španělsko |  2019 | 85min.
Animovaný, Dobrodružný, Komedie

Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její mamin-
ku ta úplně nejlepší zábava. Ve své představivosti vyčarovaly 
kouzelný park, v němž všechny ty dechberoucí a fyzikální 
zákony popírající atrakce řídí mluvící zvířata s velmi vyhra-
něnou osobností.
Hrají: Mila Kunis, Jennifer Garner, Matthew Broderick, 
Jeffrey Tambor, Ken Jeong, Kenan Thompson, John Oliver

Mládeži přístupné
Vstupné: 130 Kč

24. 3. neděle v 19:30
25. 3. pondělí v 19:30
PAŠERáK

USA |  2018 | 116min.
Krimi, Drama, Thriller

Eastwooda poznáváme v roli Earla Stonea, muže, který je 
ve svých osmdesáti letech zlomený, opuštěný a navíc čelí 
propadnutí majetku své firmy kvůli neplacení hypotéky. 
Režie: Clint Eastwood
Hrají: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne Wiest, Tai-
ssa Farmiga, Michael Peña, Alison Eastwood, Andy Garcia, 
Laurence Fishburne, Clifton Collins Jr, Robert LaSardo, Noel 
Gugliemi, Katie Gill, Ignacio Serricchio, Lobo Sebastian, Loren 
Dean, Victor Rasuk, Pete Burris

Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 120 Kč

28. 3. čtvrtek v 19:30
TOMAN

Česko / Slovensko |  2018 | 145min.
Drama, Historický

Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vze-
stupu a pádu na pozadí doby, která dodnes ovlivňuje naše 
životy.
Režie: Ondřej Trojan
Hrají: Jiří Macháček, Kateřina Winterová, Kristýna Boková, 
Stanislav Majer, Marek Taclík, Roman Luknár, Lukáš Latinák, 
Táňa Pauhofová, Lukáš Melník, Jaromír Dulava, Jiří Dvořák, 
Martin Finger, Aleš Procházka, Monika Žáková, Radek Holub, 
Ondřej Malý, Matěj Ruppert, Jaroslav Plesl, Marián Mitaš, 
Miroslav Táborský, Ady Hajdu, Václav Neužil ml, Pavel Liška, 
Lukáš Hlavica, Halka Třešňáková, Petr Vaněk, Jaroslav Kubera, 
Ivan Sochor, Ivan Herma, Damian Odess-Gillett, Sarah Star, 
Viktorie Hásková

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 80 Kč

31. 3. neděle v 15:30
My

USA |  2019
Thriller, Horor

Velmi svérázný režisér, držitel Oscara Jordan Peele, jenž osl-
nil originálním groteskním hororem Uteč, natočil další film, 
který bude nepřehlédnutelný. Thriller My vypráví příběh 
obyčejné čtyřčlenné rodiny, jíž se změní život ve chvíli, kdy se 
na jejich příjezdové cestě objeví čtveřice agresorů. 
Režie: Jordan Peele
Hrají: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Tim 
Heidecker, Duke Nicholson, Yahya Abdul-Mateen II, Anna 
Diop, Kara Hayward, Cali Sheldon, Shahadi Wright Joseph, 
Noelle Sheldon, Nathan Harrington, Evan Alex

Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 120 Kč

DIVADLA
divadelní sál Kd T. Sviny

5. 3. úterý v 19:00 premiéra
Divadlo Kalich
ZAČíNáME KONČIT

2016 | 105min.
Činohra

Populární komedie uznávaného francouzského autora a ko-
mika, která výstižně vypráví o vztazích mezi muži a ženami, 
o plynutí času, strachu ze stárnutí a ošklivosti, o (ne)schop-
nosti být spolu. Originálně postavený text, jehož hlavní žen-
ská role je svým způsobem dvojrolí – hlavní představitelka 
ztvárňuje nejen atraktivní zralou ženu, ale zároveň stejnou 
ženu tak, jak ji vidí její manžel, který je přesvědčený, že jeho 
manželka v poslední době příliš rychle stárne. Ale možná je 
za jejich manželským odcizením něco docela jiného...
Režie: Lída Engelová
Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Radek Zima, Jana 
Jiskrová, Miluše Hradská, Johanna Tesařová

Mládeži přístupné
 A / B / C: 450 / 430  / 400 Kč

PRO DĚTI
Taneční sál Kd T. Sviny

2. 3. sobota 16:00 - 17:15
Zpíváme a tančíme  s Míšou
MINIDISKOTéKA
V CIRKUSE
Minidiskotéka pro děti s Míšou Růžičkovou 

Vstupné : 150 Kč / 100 Kč

KONCERTy
Taneční sál Kd T. Sviny

23. 3. sobota 20:00 - 22:00
Banjo punk a turbošansón
POLETíME?
 Po třetí písničce zjistíte, že je milujete celý život.

 Základní: 250 Kč

 PROGRAM KINA ÚNOR 2019 
dIGITáLNí KINO V TRHOVýCH SVINECH VzNIKLO zA FINANČNí pOdpORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STáTNíHO FONdU NA pOdpORU
A  ROzVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE FILMY OzNAČENÉ LOGEM  JSOU UVádĚNY V  TROJROzMĚRNÉM FORMáTU
Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku na Fond České kinematografie  zMĚNA pROGRAMU VYHRAzENA
Program kina naleznete na: Rezervace vstupenek: Tel./Fax: 386 322 930 e-mail: kultura@tsviny.cz 
http://knihovna.tsviny.cz http://www.tsviny.cz http://kina.365dni.cz http://www.budnews.cz http://www.disdata.cz
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PODLAHY  •  DVEŘE  •  KUCHYNĚ

PRODEJ    •    MONTÁŽ    •    ZAMĚŘENÍ

otevírací doba :       PO - PÁ    14:00 - 17:00 hod.

nám.  Husova 176,   TRHOVÉ SVINY
+420 606 955 625        prodejna.lejskova@seznam.cz
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informace - tel. 602 461 568 ing. Mach

mach@hmplast.com

pro vyfukování a vstrikování plastu prijmeme   

B e n e š o v   n a d  Č e r n o u  3 5 0

www.hmplast.com

o

SERIZOVAC
stroju na výrobu plastových výrobku

35.000 Kc/mes.

oo

OBSLUHA
stroju na výrobu plastových výrobku

25.000 Kc/mes.

oo

... vyrábíme díly pro automobily, prumysl nebo hracky ...
o
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pořádá pro děti, mládež i dospělé

Bazárek
v termínu 13. - 14. 3. 2019 v tanečním sále v T. Svinech

Pozor! 
Rozšiřujeme sortiment na věci pro starší děti, mládež i dospělé.

Příjem: středa 13. března 9 - 17hod.

Prodej: čtvrtek 14. března 9 - 17hod.

Výdej zboží: čtvrtek 14. března 18.30 - 19h

Neprodané zboží je možné věnovat dobré věci. Společnost BAKHITA o. p. s. je nezisková organizace zaměře-
ná na pomoc rodinám a lidem, kteří se dostali do kritických životních situací. Více na www.bakhita.cz

Z prodaného zboží účtujeme 20%, zisk je věnován výhradně na provoz rodinného centra.

Kontakt: 
tel.: 723 788 466, email: trhovacek@seznam.cz

www.trhovacek.cz nebo FB

Z NAZARETU
Hledáme dobrovolníka na šití

  
Potřebovali bychom někoho šikovného, ideálně s vlastním šicím 
strojem, kdo by nám pomohl zabydlet Centrum denních služeb.

Jedná se o jednoduché šití - hlavně závě-
sy a čtvercové látky na potažení židlí.

  Každá hodina dobrá! 

  Kontakt:  
Bc. Lucie Kavalíková, tel. 775 525 780.

  

Jarní inspirace z Nazaretu
  

  V našem obchůdku si můžete vybrat nové květináče  
nebo truhlíky na jarní výsadbu květin  
a zakoupit si nový hrnek na kávu či čaj.

Máme otevřeno:

  PO, ST, PÁ od 8.00 do 15.00

  ÚT, ČT od 8.00 do 17.00

Hospodářská Markéta

2. HRADNí ZABIJAčKA
HRAD POŘEŠíN 

SOBOTA 16. a 17. BŘEZNA 2019

MINULÝ ROK 
JSME BYLI PŘEKVAPENI VAŠÍM ZÁJMEM, 

NYNÍ JSME PŘIPRAVENI!

  Srdečně vás zveme na pravou hradní zabijačku!
  Od rána pro vás budou připraveny jitrnice, jelita, ovar s kře-
nem, sulc, škvarky, klobásy, tlačenka a další klasické dobroty!

  Točíme žumberskou 11° a Černou mambu 14°!

  Kořalku dodává rodinná pálenice Zubří!

  K ochutnání budou tradičně různé druhy hradní medoviny!

  K poslechu hrají Rybníkáři a Lakomá Barka!

  V provozu hradní kuchyně a kovárna.

  Komentované prohlídky hradu ve 13 a 15 hodin.

Vstupné běžné.

Sobota 16. března 2019, 10:00 - 17:00

Neděle 17. března 2019, 10:00 - 17:00

Označení - 
vzor štítku na zboží:

JAndvo	
1.	modré	kalhoty	45,-

Seznam zboží: 
(prosíme ve formátu A4)

Jana	dvořáková	
JAndvo
tel.:	777/123456	

1.	modré	kalhoty	 45,-
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 Jirka Steinbauer a Luboš Marek vás zvou na 

5. ROČNÍK

V PÁTEK 26.-28. DUBNA 2019

Dálkový pochod krajinou Trhovosvinenska, Třeboňska, Vitorazska. V cíli 
obdrží každý účastník účastnický glejt, medaili a klobásu.  

Trasa 53 km Trasa 99 km 

Start Fotbalový stadion TS 
27.4.    7:00-8:00 hod 

Restaurace Junior 
26.4.    23:00 

Cíl Fotbalový stadion TS 
27.4.    24:00 hodin 

Fotbalový stadion TS 
28.4.    do 04:00 hodin 

Startovné 170 Kč 300 Kč 

Občerstvení Jílovice - voda, cola, ovoce 
Jakule - polévka 

Kojákovice, Chlum 
u Třeboně, Suchdol 
nad Lužnicí, Jakule 

Z důvodu zajištění medailí a občerstvení se prosím registrujte 
na webových stránkách. 

Více informací, mapy tras a další najdete na webu 
www.pochodsviny.cz 

Jiří Steinbauer, mob. 777630739 
email:  steinbauer.jiri@email.cz 

TRHOVOSVINENSKÉ 
  PADESÁTKY 
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POUŤ ZA HOSPICE

SVATá HORA U PŘíBRAMI
sobota 27. dubna 2019

mše sv. ve 14 hodin

Zveme poutníky z celé země 
na národní pouť za Boží pomoc, 

ochranu a požehnání pro hospice. 

Přijďte nás podpořit!

Hlavní celebrant:
Mons. Zdenek Wasserbauer,

pomocný biskup pražský

Bližší informace na:
www.asociacehospicu.cz

„Kriminalitu zastavit nedokážeme.  
Pomáhat jejím obětem však umíme již 28 let“.

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou a  bezplatnou pomoc obě-
tem kriminality v ČR bez rozdílu věku, pohlaví a druhu trestného 
činu. Pomoc obětem a  svědkům trestných činů v  Jihočeském kra-
ji zajišťuje pobočka v  Českých Budějovicích. Bezplatně poskytuje 
odborné psychosociální poradenství a právní informace, diskrétní 
a nestranné služby a v neposlední řadě také nadstandardní služby 
obětem a  pozůstalým po  obětech závažných násilných trestných 
činů (krátkodobá psychoterapie, doprovod k soudu, aj.)
  

Bílý kruh bezpečí 
  Riegrova 1756/51

  370 01 České Budějovice
  Tel: 734 479 644

  Email: bkb.cbudejovice@bkb.cz
  NONSTOP LINKA: 116 006

  
    Případová manažerka 

    pomoc zvlášť zranitelným obětem a pozůstalým:
    Pondělí 8:00 - 15:30

    Úterý 8:00 - 17:00
    St, Čt 8:00 - 15:30

    Pá 8:00 - 15:00

Bezplatná poradna je otevřena:  Úterý 17 - 19 hodin  
(bez objednání, vždy přítomen právník a psycholog)
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Zuzana Vendlová

Karel Vinš

+420 380 386 784

+420 380 386 736

zuzana.vendlova@engel.at

karel.vins@engel.at

www.fb.com/ENGELCZkariera

www.engel.cz

Máš chuť se k nám připojit nebo máš nějaké dotazy?
Stav se u nás, zašli životopis nebo zavolej našim personalistům. Těšíme se na setkání!

V roce 2018 společnost ENGEL vybrala rekordní sumu na pomoc dětem.
O pracovníky s dobrým srdcem v kaplickém závodě společnosti není nouze. 
Za vše mluví opět rekordní částka vybraná v průběhu akce Strom přání, 
jejíž cíl byl jediný, a to podpořit děti z Dětského domova Horní Planá. A kolik 
že to vlastně letos dělalo? Zaměstnanci přispěli částkou 28 010,- Kč a vedení 
společnosti tento obnos zdvojnásobilo. 

PŘIDEJTE SE K NÁM
ZPRÁVY 

Z ENGELU

ENGEL děkuje všem svým zaměstnancům 
a do Dětského domova Horní Planá 

posílá částku 56 020,- Kč.
A co se vlastně za vybrané peníze tentokrát nakoupí?
Děti z domova milují venkovní aktivity. O tom se nakonec někteří kolegové 
z ENGELu mohli sami přesvědčit při poslední společné zábavě nazvané 
Adrenalin na Lipně. A protože děti milují také cyklovýlety, částka bude použita 
na nákup horských kol, která jistě brzy najdou v domově to správné využití.

Ředitel Dětského domova Horní Planá, pan Urban, hostem ENGEL vánočního večírku 2018.
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Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte 
na email tslisty@gmail.com. Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně (na podatelnu MěÚ) 
nebo v elektronické podobě na výše uvedený email v MS Word, fotografie a obráz-
ky ve formátech JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit.  
Příjem inzerce pouze elektronicky  na email: inzercetsl@gmail.com, tel.: 386 301 411

Uzávěrka čísla vždy 20. dne v měsíci.

Zpravodaj občanů města Trhové Sviny 
a okolí • Vydává: Město Trhové Sviny, Žižkovo 
nám. 32, 374 12 Trhové Sviny. • Periodický tisk 

Zpravodaj občanů 
města Trhových Svinů a okolí

územně samosprávného celku. • IČ: 245551 
• Ev. šč. MKČR E10896 • Vychází 12x ročně 
• Předsedkyně redakční rady a  redakční 
úpravy Mgr.  Hana Halešová • DTP a  tisk: 
FIBOX, s.r.o. Třebíč • FIBOX.cz • Náklad 700 ks

_____ Cena tohoto výtisku: 5,- Kč _____

	 sport
Významná výročí trhosvinenského sportu

Přísloví ve zkratce shrnují zkušenosti našich předků. Určitě každý zná 
přísloví, že únor bílý, pole sílí, či březen, za kamna vlezem. První přísloví 
se letos docela bohatě naplnilo. Uvidíme, jak se ukáže platnost druhé-
ho z nich. Z mého pohledu by se jeho platnost docela hodila, i když 
meteorologové to předpovídají jinak.

Proč bych byl rád, kdyby se to druhé přísloví také naplnilo? Přiznávám, 
je to trochu sobecké, protože mnozí už se nemohou dočkat, až se za-
čnou realizovat na zahrádce a budou se hřát v teple jarního sluníčka.

Ale řada mnou dosud oslovených lidí totiž tvrdí, že se zatím nedosta-
la k prohledání krabic s fotografiemi či je ještě neprohledali všechny, 
takže kdyby nemohli ještě chvíli kvůli počasí na zahrádku, měli by ještě 
nějaký ten čas na ty krabice.

Ale ono to asi tak úplně neplatí, že na to bylo málo času. Vždyť infor-
mace o shromažďování podkladů k významným sportovním výročím 
se v TSL objevují od června 2018. Spíše se tak domnívám, že se uplatňu-
je další přísloví, kdo chce, hledá způsoby, a kdo nechce, hledá důvody.

Samozřejmě nelze nikoho do  hledání fotografií, které by doklado-
valy vývoj sportu v Trhových Svinech, nutit. Docela mě ale zaráží, že 
na spočítání těch, kteří se ozvali sami, mi stačí prsty na rukou. Kladu 
si proto otázku: Skutečně tak málo lidí má zájem, aby nejen obyvatelé 
našeho města věděli více o historii sportu v našem městě?

Chci věřit tomu, že těch, kteří si stále ještě myslí, že na sbírání a na ná-
sledné uspořádání získaných materiálů a  informací je dost času, už 

příliš není. Stejně tak chci věřit, že se někteří zbaví zbytečné autocen-
zury v tom, že se třeba domnívají, že nemají nic výjimečného, nic co by 
neměli ostatní, popř. co by ostatní zajímalo.

V minulých vydáních TSL byl vždy krátký text příspěvku doplněn fo-
tografií s výzvou, zda na něm některý ze čtenářů někoho pozná. Ale 
zdá se, že to byl příliš náročný úkol. Dnes tedy žádná fotografie k pří-
spěvku přiložena nebude. Ale věřte, že to skutečně není proto, že by 
fotografie došly.

Je příznačné, že nově získávané informace mnohdy nepřinesou od-
pověď na dosavadní otázky, ale naopak vyvolají nové. Příkladem může 
být výrok v nové knize „Svinenské návraty“, kde na str. 57 je uvedeno, 
že kdo uměl v T. Svinech kopat do míče, mohl už v roce 1921 vstoupit 
do fotbalového klubu. V dosud dostupných materiálech se ale všude 
uvádí jako rok vzniku místního fotbalového klubu až rok 1922! Tak, jak 
to tedy je?

P. S. V minulém čísle jsem se v textu dopustil jedné věcné chyby. Mohl 
bych možná tvrdit, že jsem tak učinil úmyslně, abych si ověřil, jak po-
zorně je text čten. Ale přiznám se. Při psaní textu jsem se trochu nechal 
unést a napsal, že účastník dvou letních olympijských her pan Dvořák 
se jmenoval Josef. Omlouvám se vám všem za tuto chybu a napravuji: 
Rodák z Čeřejova a vynikající šermíř se jmenoval František Dvořák.

Mgr. Jiří Krauskopf


