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Vážení čtenáři,
prázdniny jsou tady a i Su-
šické noviny se s vámi na ně-
kolik týdnů rozloučí. V tomto 
letním čísle vám přinášíme:
v rozšířenou nabídku kultur-
ních programů na celé léto
v tipy na výlety a návštěvy 
památkových objektů
v víc informací ze sportu
v nové předplatné MKS s kon-
certním, divadelním a klubo-
vým programem
v nabídku cestovní kance-
láře MKS

Přejeme vám krásnou do-
volenou a sejdeme se u příštího 
čísla SN v pátek 25. srpna 
2000. VAŠE REDAKCE

V pátek 30. června ve 1400 hodin byl zahájen provoz měst-
ského informačního centra. Tato služba dosud v Sušici scházela – 
zejména turisté navštěvující naše město ocení jeho širokou nabídku. 
Informační centrum se nachází v budově radnice (naproti knihku-
pectví Šumava) a poskytuje informace o ubytování (ve městě i v re-
gionu), kulturních a sportovních akcích, službách, kulturních památ-
kách, v prodeji jsou zde mapy, průvodce, regionální publikace, po-
hlednice, telefonní karty, filmy aj., k dispozici je podrobný propa-
gační materiál o městě. Nejen turisté, ale i stálí obyvatelé Sušice 
budou hojně využívat také dalších oblastí nabídky – poskytování 
informací o dopravním spojení (vlaky, autobusy, ekodoprava Národ-
ního parku), nabídky cestovních kanceláří, ubytovací zařízení v ji-
ných částech republiky atd. (Jen pro zajímavost: za první tři dny pro-
vozu IC využilo jeho služeb 101 návštěvníků). Během prázdnin se 
v informačním středisku dozvíte i o všech kulturních pořadech a zá-
jezdech Městského kulturního střediska.

Informační středisko je otevřeno od pondělka do pátku v době od 
9 do 12 a od 1230 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 15 hodin. Infoservis 
poskytuje IC na tel. 0187/52 05 37 (fax 0187/52 05 38), dotazy a při-
pomínky můžete zasílat také na e-mail: is.susice@worldonline.cz, 
nebo is.susice@mujbox.cz. –as–

Informační centrum 
úspěšně zahájilo

Na zpracování návrhu interiéru IC se podíleli architekti Bohuslava Adamová a Václav Franěk, 
stavební úpravy a dovybavení nábytkem zajistily firmy RAMO Sušice a Truhlářství – Pavel Tollar.

MKS upozorňuje

Kurz taneční a společenské výchovy
(září až prosinec t. r.)

Přihlášky přijímáme v kanceláři MKS

U U pouze chlapci U U

Letos se středisko veřejné zeleně technických služeb pod vede-
ním p. Vl. Koubka opravdu vytáhlo. Po mnoha letech, kdy se kvě-
tinová výzdoba ve městě řešila dodavatelsky, vysázely veškeré kvě-
tinové záhony (celkem 5 785 květin, 17 druhů) pracovnice Technic-
kých služeb Města. Z tohoto množství byly dvě třetiny vypěstovány 
v zahradnictví TS.

Úspora finančních prostředků umožnila nákup další zeleně. 
K dnešnímu dni bylo tedy v různých částech města vysázeno 
40 stromů v devíti druzích, 95 nejrůznějších keřů, 68 jehličnanů 
a 90 růží (zde patří chvála také obyvatelům Stupkovy ul.). V podzim-
ních měsících bude výsadba dále pokračovat.

Chválu a poděkování si zaslouží rovněž firma Chejn, s. r. o. Město 
obdrželo od této společnosti jako sponzorský dar tři mísy na květiny, 
z nichž jedna je umístěna v záhonu na náměstí (viz foto), další vedle 
mostu. Poslední mísa byla u Gogo baru v Klostermannově ul., ale 
vandalové ji převrhli i s květinami, proto je dočasně umístěna v are-
álu TS. Text a foto: – zb –

Můžeme se pochlubit

Náměstek ministra zdravotnictví v Sušici
V pondělí 26. června navštívil Sušici 

první náměstek ministra zdravotnictví 
MUDr. Michal Pohanka (na foto upro-
střed). Jeho návštěvu organizovala po-
slanecká kancelář Jiřího Bílého a cílem 
návštěvy MUDr. Pohanky byla kromě 
Sušice i nemocnice v Klatovech a v Do-
mažlicích.

Starostka města JUDr. J. Rippelová 
se k průběhu návštěvy prvního náměstka 
ministra zdravotnictví vyjádřila: „V Su-
šici se pan náměstek seznámil s pro-
jektem rekonstrukce nemocnice a s po-
kračující výstavbou monobloku. Velice 
kladně ohodnotil záměr města i jeho 
snahu o zajištění základní lékařské péče 
pro pacienty velké spádové oblasti Su-
šicka. MUDr. Pohanka přislíbil na mi-
nisterstvu zdravotnictví iniciování pro-
gramu právě na podporu fungujících 
menších městských nemocnic. Doufejme, 
že jeho návštěva alespoň zčásti pomůže 
a přispěje Sušici k získání dalších finanč-
ních prostředků pro dokončení výstavby 
nemocnice.“ foto: –as–

Nejvyšší čas 
se přihlásit…

22. 7. Český ráj, zámek Sychrov
12. 8. Jindřichův Hradec,
 Červená Lhota
19. 8. Dvůr Králové – safari
26. 8. Regensburg

Poslední 
volná místa!

Slavnostnímu otevření informačního centra byli kromě starostky JUDr. J. Rippelové a ředitelky 
MKS PhDr. L. Szvitkové přítomni také vedoucí referátu kultury OkÚ Klatovy Mgr. Jaroslav Ham-
berger, zástupci agentury Parkservis a další hosté. foto –as–
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Výstava loutek v Solokovně

Výstava loutek v sušické Sokolovně
potrvá do neděle 16. července.

Výstavu můžete navštívit denně od 9 do 17 hodin.
 Těšíme se na vás! Sušičtí loutkáři

V září na shledanou!
Jak už to tak bývá, 30. červen 

je pro všechny školou povinné 
pomyslnou bránou k prázdninám. 
Stejně jako všichni žáci škol 
na dva měsíce odložili aktovky 
a učebnice a vrhli se do prázd-
nin naplno, ukončila školní rok 
také taneční škola při MKS Su-
šice pod vedením Hany Motlové. 
Jak jinak může taková škola za-
vršit celoroční výuku? Přece tan-
cem! Na závěrečné „taneční dvou-
hodině“ ve středu 28. června vy-
stoupily všechny třídy TŠ spolu 
s tanečním klubem Fialka Sušice, 
aby nejen svým kamarádům, ale 
také rodičům a všem, kteří je 
v tomto krásném sportu podpo-
rují, ukázali, jaký pokrok za uply-
nulý školní rok udělali.

A věřte, bylo na co se dívat! 
Všichni se opravdu snažili, aby 
se na „přehlídce“ ukázali – od 
těch nejmenších až po ty vyspělé 
tanečníky.

Tanec je sport opravdu velmi 
krásný a do života mladých 
lidí přináší mnoho pozitivního. 
Všichni noví zájemci o výuku 
v taneční škole se mohou od za-
čátku srpna přihlašovat v kan-
celáři MKS Sušice (Sokolovna, 

Taneční pár TŠ při MKS Petr Kocman a Klára Zlatníková sklí-
zeli spolu s ostatními za své výkony velký potlesk.

1. patro), kde také obdrží o prů-
běhu a výuce podrobnější infor-
mace.

Takže – hezké prázdniny 
a v září na shledanou!

text a foto: –as–

„U Jakuba“ se hraje i zpívá

Již třetím rokem je v Práši-
lech otevřena chata „U Jakuba“, 
stylová roubená šumavská cha-
lupa z roku 1777. Původně pan-
ský dům majitele zdejších sklá-
ren slouží dnes jako levná uby-
tovna. Chata je pěkně umístěna, 
stojí uprostřed obce, vedle restau-
race a obchodu.

V klenutých sklepních prosto-
rách s krbem pořádají nynější 
majitelé – manželé Adamcovi – 
různé kulturní akce, a to pře-
devším nekonvenční koncerty 
více či méně známých hudebníků 
nebo skupin. Protože se akce se-
tkávaly s vřelým ohlasem nejen 
z kruhu rodiny a blízkých zná-

mých, může je od letošního roku 
navštěvovat také širší veřejnost.

Kromě koncertů mají příchozí 
možnost zúčastnit se řady před-
nášek (zdraví, astrologie…), de-
bat a kurzů pro všechny, kteří 
mají zájem o rozvoj těla i ducha. 
Neocenitelným prvkem, který se 
jistě podílí na úspěchu pořadů, 
je přímý kontakt vystupujícího 
s publikem, příjemné posezení 
v hezky upravených prostorách. 
Možná i dnes tak trochu zvlášt-
ností je, že se tady nekouří a ná-
vštěvníci se přezouvají. Kulturní 
zážitek můžete spojit s turisti-
kou či relaxací v krásné přírodě 
okolo Prášil.

O všech připravovaných ak-
cích bude veřejnost informo-
vána prostřednictvím Sušických 
novin a plakátků – vstupenky 
na připravované akce lze zakou-
pit v obchodě „Dárky za Šu-
mavy“ v Dlouhé Vsi, v prodejně 

„Magie Sachmet“ v Sušici a na 
Městském kulturním středisku 
tamtéž.

Záměrem všech těchto akti-
vit, provozovaných na chatě U Ja-
kuba, je oživení kulturního a spo-
lečenského života v pohraniční 
oblasti Šumavy.

Přijměte naše pozvání a přijďte 
se podívat, poučit, pobavit!

 –ja–

Folková skupina Labyrint při vystoupení v chatě „U Jakuba“.

Chata „U Jakuba“, která hostila např. Pepu Nose, leží v opravdu překrásném prostředí.

Hurá na medvěda

Dárcům 
krve

Plánované odběry krve 
budou probíhat na stano-
vených místech v době od 
14 do 17 hodin

v měsíci červenci
 18. 7. Sušice
 24. 7. Janovice
 25. 7. Klatovy

v měsíci srpnu
 15. 8. Kolinec
 22. 8. Kašperské Hory
 28. 8. Velhartice

Slavnostní premiéry prázdninové rodinné komedie „Hurá na medvěda!“, která se konala v sušickém 
kině 23. června, se zúčastnila jeho režisérka Dana Vávrová, producent Jiří Sirotek a někteří představi-
telé hlavních dětských rolí z Čech i Německa. Celý film byl natočen na Šumavě – v Rejštejně, Hartmani-
cích, Kašperských Horách, Srní a Kvildě. Před jeho uvedením Dana Vávrová poděkovala všem, kteří se 
na jeho vzniku podíleli – zejména chválila pohostinnost a spolupráci obyvatel míst, kde se film natáčel.

Pro ty, kteří premiéru nestihli, máme dobrou zprávu – film o vzpurných dětech a šikovném medvě-
dovi můžete v sušickém kině zhlédnout ještě ve dnech 28. – 29. července!

Zcela netypickým dárkem byla překvapena Dana Vávrová – 
od pracovnice sušického kina paní Marie Vrhelové dostala „dá-
rek ze Šumavy“ – speciálně pro ni zhotovenou malou nůšku.

Slavnostní premiéry se kromě představitelů hlavních dětských rolí zúčastnila i režisérka Dana 
Vávrová (třetí zprava), která si ve filmu sama zahrála, a producent Jiří Sirotek (druhý zprava).

Uzávěrka
příštího vydání

Sušických novin bude

17. srpna ve 1200 hod.
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Od června tohoto roku 
mají občané možnost do-
zvědět se informace z Měst-
ského úřadu v Sušici také 
prostřednictvím interneto-
vých stránek.

Na adrese
www.susicenet.cz/mususice 
jsou k dispozici základní in-
formace (adresa, úřední ho-
diny, telefonní čísla atd.), 
dále informace o struktuře 
MěÚ, jednací řád městského 
zastupitelstva, přehled jeho 
členů a také texty usnesení 
městského zastupitelstva, je 
umožněno nahlédnutí do 
usnesení městské rady. K dis-
pozici je celkový přehled 
a znění obecně závazných 
vyhlášek. Jsou připraveny 
některé formuláře pro po-
dání, které je možné pro-
střednictvím počítače doma 
v klidu vyplnit, vytisknout 
a následně podat na MěÚ. 
Z této stránky je možné 
také „kliknutím“ na ikonu 
Sušice přejít na stránky 
www.susicenet.cz, kde jsou 
k dispozici další praktické 
informace o Sušici a přileh-
lém regionu.

Doufáme, že naše inter-
netové stránky budou hojně 
navštěvovány a občané bu-
dou s poskytováním infor-
mací spokojeni.

Mgr. PETR NOVÁK,
tajemník MěÚ

Rabí
22. – 23. července 2000 na hradě 
RABÍ za každého počasí, od 1000 
do 1800 hodin můžete být svědky
Bitvy na Rabí aneb Jak 
Lancknechti krev prolévali.

Velkolepé divadlo pod hrad-
bami hradu, bitevní scény, palné 
zbraně a zvyky lancknechtů uspo-
řádané do pěti poutavých příběhů. 
Začátky představení v 1100, ve 
1400 a v 1600 hodin. Středověké 
tržiště – řemeslníci, trhovci, hu-
debníci, tanečnice a živá zvířata
V sobotu večer 22. 7. od 2100 ho-
din noční ohňová podívaná a šer-
mířsko-divadelní drama
O Lancknechtech píseň nová
Strakonice
MKS Strakonice a Skupina his-
torického šermu MARKÝZ uvá-
dějí Rumpálování – trhy, hodo-
vání, souboje a klání na Strako-
nickém hradě 29. – 30. července

XIV. Mezinárodní
dudácký festival

za účasti umělců z celého světa

Čtvrtek 24. 8.
2100 průvod účastníků festivalu 
od MěDK na hradní nádvoří
2200 Mezinárodní dudácké kasací

Pátek 25. 8.
1000 zahajovací matiné (hradní 
nádvoří
1430 setkání dudáků z různých 
koutů světa (hradní nádvoří)
1700 Dudácké kontrasty (Městský 
dům kultury)
2100 Dobrý večer, festivale – 1. fes-
tivalový koncert (Zámecká za-
hrada)
2400 Nokturno (hradní nádvoří) – 
posezení při dudácké muzice

Sobota 26. 8.
1000 Kamení a dudy nejdeš v Če-

chách všudy (hradní nádvoří)
1430 Na Slovensku nieto gajdoša? 
(hradní nádvoří)
1700 Koncert dudácké hudby – od 
renesance přes baroko až k jazzu 
(Městský dům kultury)
2100 Z dudáckého světa (zámecká 
zahrada) – 2. festivalový koncert
2400 Nokturno (hradní nádvoří)

Neděle 27. 8.
1000 Cestou necestou dudáčci 
jdou – program dětských dudáků 
(hradní nádvoří)
1300 Slavnostní průvod městem
1500 Galakoncert (zámecká za-
hrada)

15. 8. – 10. 9. 2000
Výstava fotografií ze 13 meziná-
rodních dudáckých festivalů ve 
Strakonicích (hrad), Staročeský 
jarmark (v prostorách před zám-
kem)

Když pojedet na výlet…

Turistické, kulturní
a poznávací zájezdy
v roce 2000

sobota 22. července
Český ráj, zámek Sychrov

sobota 12. srpna
Jindřichův Hradec,
Červená Lhota

sobota 19. srpna
ZOO Safari
Dvůr Králové nad Labem

sobota 26. srpna
Regensburg
Prohlídka historického centra města, kulturní pa-
mátky

7. – 10. září
Hannover – EXPO 2000

sobota 14. října
Polsko – Klodsko
Návštěva nákupních trhů v pohraničním městě 
Klodsko

26. – 29. října
Metropole na Dunaji
(ve spolupráci s CK Campanatour, v. o. s.)
Vídeň, Šoproň, Tihány, Budapešť, Székesfehérvár

sobota 25. listopadu
Předvánoční Zwiesel

sobota 9. prosince
Vánoční Vídeň

Rekreační pobyty
Itálie, Francie, Španělsko, Chorvatsko, Slovensko 
aj.

Bližší informace a přihlášky v kanceláři MKS 
Sušice. Katalog všech uvedených zájezdů a pobytů 
i katalogy dalších cestovních kanceláří k dispozici 
v MKS – Sokolovna Sušice.

Kdyby někdo dospělému člověku zadal téma „Mosty jako symbol vztahů mezi lidmi“ a žádal by od 
něho nějakou zajímavou, smysluplnou úvahu na přijatelné úrovni, pro mnohého by to byl tvrdý oříšek. 
Někdo by jej třeba ani nerozlouskl. O to větší respekt mám před žáky čtvrté třídy ze sušické Základní 
školy v Komenského ulici, kterým se tímto tématem podařilo získat první cenu v Mezinárodní výtvarné 
a literární soutěži „Evropa ve škole“.

Soutěž s dlouholetou tradicí v Evropě (47. ročník) se u nás konala podeváté a tentokrát v Uherském 
Hradišti. Téma, které jsem zmínila už na začátku, mohlo být zpracováno jak výtvarně, tak literárně 
a bylo společné pro všechny žáky čtvrtých tříd. Do této kategorie se tedy zařadila i Základní škola 
v Komenského ulici, jejíž žáci se pod vedením paní učitelky Karlové na soutěž připravovali už od zimy 
loňského roku. Nejen ve škole, ale i doma psali povídky, pohádky, skládali básničky na zadané téma. 
Pro devíti a desetileté děti to rozhodně nebylo nic snadného a než dosáhla dílka výsledné podoby, stálo 
to hodně potu a úsilí.

Školním kolem nakonec prošlo 30 prací od 19 autorů a vznikl tak úspěšný soubor „Mosty ve čtvrté 
třídě“. Někteří mladí spisovatelé sáhli dokonce i k ilustračním doplňkům a výsledný efekt tím ještě 
vylepšili. Ale i ti, jejichž práce vybrány nebyly, si zaslouží obdiv za to, že se vůbec zúčastnili. Projekt 
pak uspěl v okresním kole v Klatovech a v úplném závěru byl oceněn mezinárodní porotou v Uherském 
Hradišti. Třídnímu kolektivu byl tedy udělen titul „Laureát“ a již podruhé (loni to bylo s prací nazvanou 

„Co třeťáci vědí o trpaslících“) obdrželi stříbrnou plaketu za 1. místo. Při výčtu všech ocenění a výher, 
kterých děti dosáhly, nesmím zapomenout ani na věcné ceny v podobě pohádkových knížek, společen-
ských her a samozřejmě diplomů. A aby se to nezdálo málo, ono i přebírání ceny bylo jakousi odměnou 
pro vítěze. Díky štědrým sponzorským darům rodičů (vybralo se téměř 12 500 Kč) se do Uherského 
Hradiště podívali všichni, osobně převzali ceny a vůbec tady strávili dva dny plně nabité programem. 

„Pracovní“ výlet se rozhodně líbil a především si ho zasloužila paní Karlová, která stála u zrodu celé 
akce a vytrvala až do konce.

Tak mě napadá, že už jste vlastně jednu práci z vítězného souboru možná četli. Není to tak dávno, 
co byl v Sušických novinách otištěn příběh „Jak jsem chtěl vyzkoušet tupý nůžky“, jehož autorem je 
Radek Nikendey. Ještě v následujících číslech se budete moci setkat s několika dalšími pracemi a já vám 
rozhodně doporučuji věnovat chvilku času jejich přečtení. Jsou to příběhy sice stylisticky jednoduché, 
ale pravdivé. A třeba se až budete divit, co všechno takové desetileté dítě vnímá.

Loňský ročník se konal v Olomouci, letos si žáci zajeli do Uherského Hradiště a příští rok… Příští 
rok nebudou muset jezdit nikam. Objevila se totiž zatím neoficiální zpráva, že hlavním pořadatelem 
10. ročníku mezinárodní soutěže bude Základní škola v Komenského ulici. Organizace takové rozsáhlé 
akce je náročná, ale nikdo nepochybuje o tom, že se jí celý pedagogický sbor zhostí na výbornou.

–ip–

Mosty ve čtvrté třídě

Sejdeme se…
9. října 2000
Muzikálem křížem krážem
Účinkují Pavla Břínková a Jan Ježek, klavírní doprovod Vladimír 
Truc. Hello Dolly, Divotvorný hrnec, West Side Story, Sto dukátů za 
Juana, Evita aj.

listopad 2000
Slunce, seno… a Zdeněk Troška
Setkání s nejúspěšnějším současným režisérem komedií a pohádek.

leden 2001
Loutky nejsou jenom pro děti
Vyprávění a vzpomínání známého loutkoherce Bóji Šulce uvádí Ja-
roslav Suchánek. Hostem pořadu bude známá herecká osobnost.

14. února 2001
Neil Simon: Bosé nohy v parku
Komediální příběh ze života mladého amerického páru v režii Vác-
lava Postráneckého. Účinkují: Lucie Zedníčková, Martin Zounar, Dana Syslová, Josef Zíma v alternaci 
Václav Postránecký, Michal Suchánek v alternaci Martin Sobotka.

březen 2001
Jára Beneš: Na tý louce zelený
Rozverná opereta v hlavní roli Lubomír Lipský.

9. dubna 2001
Tandem smíchu aneb útok na bránice
Nejoblíbenější současný imitátor Václav Faltus a zpěvák ústeckého divadla František Sysel.

16. května 2001
Točkolotoč
Originální romská kapela, která se proslavila u nás i v zahraničí a 
získala řadu významných hudebních ocenění.

Předplatné na všech sedm představení získáte za pouhých 680 Kč 
(při zakoupení jednotlivých vstupenek zaplatíte 830 Kč), studenti do 
18 let a důchodci za 620 Kč). Při zakoupení předplatného vám zaru-
číme nejlepší místa dle vašeho výběru. Přihlášky přijímáme v kan-
celáři MKS Sušíce (1. patro Sokolovny) od 1. srpna 2000.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Termíny představení a další informace sledujte na stránkách Su-

šických novin a na plakátech.

2. abonentní cyklus koncertů, divadelních a klubových pořadů MKS

Martin Zounar a Lucie Zedníčková
ve hře „Bosé nohy v parku“.
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červenec 2000
75 let Stanislav Čácha 14. 7. 1925 Sušice 965/II
 Anna Staňková 24. 7. 1925 Sušice 619/II
 Rudolf Štrebl 26. 7. 1925 Sušice 1028/II
80 let Josef Kolář 15. 7. 1920 Sušice 467/II
 Ludvík Štoural 21. 7. 1920 Sušice 4/I
 Růžena Hudcová 22. 7. 1920 Sušice 736/II
 Mária Schmidtová 22. 7. 1920 Sušice 868/II
 Alžběta Rudová 24. 7. 1920 Sušice 655/II
 Stanislav Šperl 30. 7. 1920 Sušice 196/II
85 let Václav Tater 15. 7. 1915 Sušice 660/II
 Božena Barborková 24. 7. 1915 Sušice 861/II
 Josef Mikeš 25. 7. 1915 Sušice 56/II
91 let Marie Fourová 27. 7. 1909 Sušice 56/II
93 let Marie Bůzková 22. 7. 1907 Sušice 145/I

srpen 2000
75 let Karel Kliment 7. 8. 1925 Sušice 1029/II
 Antonín Hauerland 8. 8. 1925 Sušice 792/II
 Hedvika Trenková 9. 8. 1925 Sušice 983/II
 Bohuslav Babka 14. 8. 1925 Sušice 743/II
 Jan Knetl 18. 8. 1925 Sušice 824/II
80 let Jana Vlnasová 15. 8. 1920 Sušice 346/II
 Helena Míčková 20. 8. 1920 Sušice 860/II
 Miroslava Kolářová 22. 8. 1920 Sušice 911/II
 Marie Kováříková 22. 8. 1920 Sušice 480/II
85 let Vlasta Hrachová 9. 8. 1915 Sušice 249/II
 František Kratejl 16. 8. 1920 Sušice 976/II
 Josef Vrba 31. 8. 1915 Červené Dvorce 26
91 let Marie Nová 7. 8. 1909 Divišov č. 7
 Marie Nová 13. 8. 1909 Sušice 56/II
94 let Otilie Poláková 31. 8. 1906 Sušice 114/II

Životní jubilea

Svízel
Pes mi leží v posteli

nemám kam se vrtnout
ve všední dny v neděli

bojím se i smrknout.

Nemohu ho vyhnat přec
vznikla by s ním váda
aspoň to je dobrá věc

že mi hřeje záda.

J. D.
Kresba: J. Baierl

Dne 14. července 2000 se dožívá krásných 75 let pan

Stanislav Čácha
ze Sušice. Do dalších let mnoho spokojenosti, radosti, pohody 
a hlavně zdraví přejí manželka, dcera a synové s rodinami.

Dne 13. července 2000 by se dožil 68 let pan

Vojtěch Daneš
ze Sušice. Celý život věnoval rodině a bílému 
sportu. Osud však krutě zasáhl a on zemřel po 
těžké nemoci 25. prosince 1999. Dodatečně děku-
jeme všem přátelům a známým za květinové dary 
a upřímné projevy soustrasti.
S láskou, úctou a bolestí v srdci vzpomínají man-
želka, syn a dcera s rodinami, bratr s manželkou.

Vzpomínka

Dne 29. května roku 1950 
uskutečnila skupina pošumav-
ských botaniků (tehdy řídící uči-
tel v Hejné Josef Vaněček, su-
šický gymnaziální profesor Vác-
lav Brožík a Bohumil Petřík, 
který v té době působil na su-
šické měšťance) floristickou ex-
kurzi na louky a pastviny v okolí 
osady Odolenov na severozápad-
ních svazích Svatoboru. Této 
exkurze, jejíž překvapivé vý-
sledky byly o rok později pub-
likovány J. Vaněčkem v odbor-
ném článku „Zajímavá květena 
Svatoboru u Sušice“, jsem se 
tehdy jako jedenáctiletý školák 
zúčastnil a nyní jsem realizoval 
myšlenku po půl století tutéž akci 
zopakovat. Jubilejní exkurze se 
uskutečnila 27. května 2000 a ten-
tokrát se jí mimo nezletilců a ro-
dilých Sušičanů zúčastnilo na 
třicet botaniků z celých Čech 
(z Agentury ochrany přírody ČR 
v Praze, botanického ústavu aka-
demie věd ČR v Plzni, ze Správy 
NP a CHKO Šumava, jakož 
i ze Západočeské a Jihočeské po-
bočky České botanické společ-
nosti).

Všem přítomným byl rozdán 
podrobný itinerář, obsahující bi-
ografie dospělých účastníků his-
torické exkurze před 50 lety 
(V. Brožík, B. Petřík a J. Vaně-
ček) a soupis všech významněj-
ších rostlin, které byly v minu-

losti na Svatoboru zaznamenány, 
ať již šlo o nálezy publikované 
(F. Maloch, J. Vaněček, F. Pro-
cházka) anebo jen zaznamenané 
v rukopisných poznámkách z flo-
ristických exkurzí ještě žijícími 
(F. Procházka, J. Sofron, J. Vaně-
ček), či již zesnulými českými bo-
taniky (J. Houfek, V. Skalický).

Z významnějších rostlin, za-
znamenaných na Svatoboru do 
poloviny 60. let tohoto končí-
cího století, nepodařilo se již 
ověřit výskyt dříve hojných ple-
velů obilních polí koukolu pol-
ního a pryskyřníku rolního, pro-
tože na místech někdejší orné 
půdy (pod lesem na východních 
svazích) jsou dnes hnojené kul-
turní louky. Také v horním Po-
otaví velmi vzácná jarmanka 
větší, vyskytovavší se kdysi na 
omezené ploše a při potůčku 
u tzv. Scheinostova zátiší, ne-
byla již nalezena.

Na loukách a pastvinách 
v okolí Odolenky a Odolenova, 
zničených dílem zástavbou (ně-
kdejší pionýrský tábor chemic-
kých závodů Sokolov), dílem 
melioracemi a hnojením nebo 
zarůstáním druhdy rozsáhlých 
ploch někdejších pastvin dře-
vinami, nebyly letos už nale-
zeny četné vzácné rostliny, dříve 
se zde v množství vyskytující. 
Mezi nejatraktivnější druhy, 
které zde již vyhynuly, patří pře-

devším orchideje – vemeníček 
zelený, vstavač kukačka, vsta-
vač osmahlý, pětiprstka žežulík 
anebo na celém světě mimo-
řádně vzácný mezirodový kříže-
nec mezi prstnatcem májovým 
a pětiprstkou žežulníkem, který 
byl v celé České republice nale-
zen jen jednou, a to v roce 1975 
u Odolenky. Na Svatoboru už 
vyhynul i hořeček český, který 
se ještě před několika deseti-
letími velmi hojně vyskytoval 
na nesčetných lokalitách celého 
Sušicka. Z někdejších více než 
1 000 lokalit tohoto druhu v Če-
chách a přilehlých částech Mo-
ravy, existují dnes jen necelá 
3 %, převážně ve vyšších polo-
hách Pošumaví.

Naopak se podařilo účastní-
kům letošní floristické exkurze 
potvrdit na Svatoboru výskyt ně-
kterých v Pošumaví velice vzác-
ných druhů rostlin, které odtud 
již dříve byly známy, kupř. mě-
síčnice vytrvalé, vratičky mě-
síční nebo kokoříku mnohokvě-
tého a najít i některé vzácnější 
rostliny pro květenu Svatoboru 
nové, jako třezalku rozprostře-
nou, z orchidejí vemeník dvou-
listý nebo křížence mezi olší lep-
kavou a olší šedou.

Úvodní části exkurze se zú-
častnil spolu se svou paní i Josef 
Vaněček, jediný ještě žijící z do-
spělých účastníků první exkurze 

před 50 lety, který letos počát-
kem ledna oslavil již 90. naroze-
niny, zatímco nejmladším, kdo 
nesen svou matkou absolvoval 
celou celodenní trasu, byl Ond-
řej Bufka, narozený teprve 26. 
října 1999. Výjimečné věkové 
rozpětí účastníků exkurze (bez 
necelých 3 měsíců 90 let), jakož 
i pěkné počasí učinily z této ex-
kurze nejen zdařilou akci bota-
nickou, nýbrž i milé setkání spo-
lečenské.

FRANTIŠEK PROCHÁZKA

Floristická exkurze na Svatobor u Sušice po 50 letech

Pro víru slabých,
pro lásku bohatců a pousmání vyprahlých,
se znovu sepjaly ruce i oblouky.
Pro Matku Boží,
zabranou v hloučku dětí do vůně červánků a bříz,
do síly nanebevzetí.

Sbírka na opravu kostela Matky Boží v Sušici dosáhla k 23. červnu 2000 
výše 267 714,80 Kč. Naše poděkování patří všem dárcům! V současné době 
stále probíhají opravy kostela. Pokud vše dopadne podle plánu, pak bude kos-
tel znovuotevřen v den poutní slavnosti NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
mší svatou, tj. v úterý 15. srpna 2000 v 1830 hodin.

V sobotu pak bude pokračovat:
v 1700 hodin mše sv., při které vystoupí soubor Laetitia z Prahy
v 1800 hodin prohlídka kostela s překvapením
v 1900 hodin soubor Laetitia bude pokračovat v programu provedením lite-

rárně – hudebního cyklu Adama Michny z Otradovic „Loutna 
česká“.

Všechny srdečně zve Římskokatolická farnost sv. Václava v Sušici. –lb–

Stav sbírky na prahu léta…

„Krajino rodná, odhozený oříšku 
Popelčin, mnohá překvapení máš 
ještě zchystána pro naše nedoč-
kavá srdce.“ L. Stehlík

Jihočeská krajina. Země pů-
vabná, oslovená nevšedním způ-
sobem perem básníka, jenž pro-
nikl až k samé podstatě tohoto 
kraje. Nikdo z nás se nesezná-
mil s tímto kusem země tak po-
drobně, tak důvěrně a dokonale 
jako on. Prošel a do četných 
svých skicářů kresbami zachytil 
oblast Chodska, přes Pošumaví, 
Šumavu, Blatensko a Pelhřimov-
sko. Svůj vztah ke „krajině čes-
kého jihu“ a jejím obyvatelům 
nechal vykrystalizovat ve známé 
knize, jejíž tvorba prostupuje celý 
jeho život – v Zemi zamyšlené. 
Je k nedocenění Stehlíkova mra-
venčí práce (podrobné studium 
archivních a muzejních materi-
álů i rozhovory s lidmi). Jisté 
je, že tato nevšední kniha je 
v naší literatuře dílem ojedině-
lým a mnoho čtenářů se po je-
jím přečtení zamiluje do tohoto 
kraje dříve, než ho pozná.

Ti z vás, kteří se po jeho sto-
pách vydají kupř. do jeho rodiště 
v Bělčicích u Blatné nebo do rá-
zovité vesničky Myslíva na Kla-
tovsku, kde patnáct let kantořil, 
nebudou zklamáni. I když naše 
krajina se už sotva naplní oním 
poklidným ruchem, který Steh-
lík popisuje ve svém „místopisu 
srdce“, turista zcela určitě najde 
při svém putování teskné hla-
diny jihočeských rybníků, šíp-
kové keře podél cest či modravé 
dálky šumavských lesů. Bude 
mít před sebou kraj – řečeno bás-
níkovými slovy – „vyladěný do 
režnosti a blankytu“.

Při svých putováních umělec 
zachytil několika letmými tahy 
jihočeskou krajinu a do svých ski-
cářů a kronik zaznamenal rov-
něž linie, tvary i barvy, nejrůz-
nějších motivů a zajímavostí. Ve 
svých bohatých kresbách nám 
uchoval architektonické památky, 
načrtl nemálo podobenek barok-
ních statků, kapliček i božích 
muk. Za konturami staveb i za 
líbeznými křivkami cítíte auto-
rovu důvěrnou znalost míst a vi-

díte, že je stvořil umělec, který 
měl rád tu krajinu jihočeských 
rovin i šumavských kopců. Jem-
nými tahy několika čar nám při-
blížil krásu krajiny, která si nás 
získává svou podmanivostí.

Vydejte se nyní v čase prázd-
nin a dovolených po Stehlíko-
vých stopách na Písecko, Blaten-

Letní putování

Gratulace

sko, Vodňansko či Novohradsko. 
A nezapomeňte si do batohu při-
balit Stehlíkovu Zemi zamyšle-
nou, nebo třeba útlou knížečku 
Myslív, kterou po způsobu bás-
níkových deníků vydalo v roce 
1998 nakladatelství PASEKA.

Šťastnou cestu přeje
 IVAN NIKL

Znej proto míru v lásce, ať je 
stálá: chybí, kdo otálí i ten, co 
cválá. W. SHAKESPEARE

Nebýt milován, to je smůla, ale 
nemilovat, to je neštěstí.
 A. CAMUS

Přítel je, kdo o vás ví všechno 
a má vás pořád stejně rád.
 E. HUBBARD

Lépe být smutný s láskou, než ve-
selý bez ní. J. W. GOETHE

Co je krásnějšího, než být své 
ženě tak drahý, že se staneš dra-
hým i sám sobě. SENECA

Nemůžeš žít šťastně, aniž bys 
byl moudrý, čestný a spravedlivý, 
ani moudře, čestně a spravedlivě, 
když nejsi šťastný. EPIKUROS

Lásky druhých jsou pro nás té-
měř vždy nepochopitelné.
 A. MAUROIS

I když člověk někoho velmi mi-
luje, občas na to zapomene.
 W. S. MAUGHAM

Milenec brzy dospívá k tomu, 
že shledává svou milenku krás-
nou právě v té podobě, jakou má, 
aniž si myslí na prvou krásu.
 H. STENDHAL

S moudrými o životě…
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Šumavská pohádka: Kouzelný džbán
V Pohorsku žil kdysi chalupník Matěj se svou ženou Rózou. Měli 

chalupu přímo pod javornickým hvozdem. Těžké a tmavé větve 
stromů dosahovaly až k samotné chalupě a chmurně a nehnutě vi-
sely nad její doškovou střechou. Kromě chalupy měli ještě krávu 
Malinu, kozu Dorku a kus horského políčka, na kterém se rok co rok 
urodilo trochu brambor.

Matěj s Rózou děti neměli a snad tak bylo i lépe. Alespoň se ne-
museli dívat, jak jejich děti třou bídu s nouzí jako oni dva. Pravda, 
občas si mohli svojí šikovností i něco přivydělat. Matěj uměl spravit 
boty, udělat ze dřeva topůrko, rozporku nebo zákolník do žebřiňáku. 
Žena zase někdy upletla svetr nebo ponožky na zimu za pár grošů 
pro sousedy a jejich děti. A zimy bývaly tenkrát na Šumavě opravdu 
kruté a dlouhé. Pro Róziny ponožky a svetr si někdy zašli i přespolní 
z Nezdic a Strašeně.

Jednou k večeru koncem léta pásla Róza krávu s kozou na pa-
horku a na opačné straně Matěj okopával brambory na poli. Už 
ho bolelo v kříži a tak se chtěl narovnat a protáhnout. Při tom si 
všiml, že na jednom místě v javornickém lese je nějaká divná záře. 
Nejdřív si myslel, že se mu to jenom zdá a tak se protáhl a okopá-
val dál. Když se za chvíli podíval na to stejné místo, uviděl tu záři 
znovu. Řekl si, že té záhadě musí přijít na kloub. Nechal brambory 
bramborama, přehodil si motyku přes rameno a zamířil rovnou 
k tomu místu.

V lese obklopilo Matěje šero, ve kterém záhadná záře svítila ještě 
jasněji. Nechal se vést jejím světlem, které se stále zvětšovalo. Po 
chvíli se ocitl na malé mýtince, odkud ta záře vycházela. Ne větší 
než jejich sednice. Ze země vyzařovalo bílé, žluté a červené světlo 
a všechna ta světla vytvářela krásnou duhu, klenoucí se nad mýtin-
kou. Matěje až oči zabolely při té podívané a byl jak u vytržení. Než 
si stačil v hlavě všechno srovnat, z křoví vyskočil jakýsi divný mužík. 
Na hlavě červený kulich s bambulkou na konci, pod ním malá pich-
lavá očka, bílá bradka, zelená kamizola a červené nohavice – no 
zkrátka trpaslík jako vystřižený.

Matějovi, ve kterém by se krve nedořezal, byl sotva po kolena. 
A hned skřehotavě spustil: „Matěji, tady jsi na kouzelném místě šu-
mavských skřítků. Nic se neboj, vem si motyku a kopej uprostřed 
paloučku. Najdeš tam džbán, opatrně ho vyndej a očisti. Není to 
ledajaký džbán, ale džbán kouzelný. Na džbánu je nápis, který když 
vyslovíš nahlas, najdeš tam věc, jakou si budeš přát. To přání musíš 
také vyslovit nahlas. Ale nikdy nesmíš ani ty, ani nikdo jiný pohledět 

džbánu na dno. Jinak kouzlo nadobro zmizí.“ S těmi slovy zmizel 
skřítek, než bys řekl švec.

Matěj zůstal jako opařený. Brzy se ale vzpamatoval. Vzal motyku 
a začal kopat na místě, které mu pidimužík označil, právě uprostřed 
mýtinky. A skutečně, netrvalo ani pět minut a narazil motykou na 
něco tvrdého. Brzy se v zemi objevil džbán, pěkně velký. Matěj měl 
co dělat, aby ho dostal ven. Sotva džbán vyndal, v tu ránu zhasla 
i celá ta krásná iluminace na mýtince. V lese se valem setmělo a Ma-

těj se začal bát. Popadl džbán 
a hajdy domů.

Mezitím Róza přihnala 
z pastvy domů. Když jí Matěj, 
celý zadýchaný, vypověděl, co 
ho potkalo, myslela, že si 
z ní dělá legraci. Matěj džbán 
pěkně očistil, omyl vodou a po-
stavil na stůl doprostřed svět-
nice. Matěj s Rózou obcházeli 
džbán ze všech stran. Tohle že 
má být kouzelný džbán? Vždyť 
je to docela obyčejný džbán, 
s jakým se chodí pro pivo. Pak 
si všimli nápisu v místě, kde 
bylo břicho džbánu nejširší. 

„To bude asi to kouzelné zaříkadlo,“ řekl Matěj. „Hned to vyzkou-
šíme.“ A začal předříkávat nahlas, co stálo na džbánu:

Čaroději, mocný džbáne,
přičaruj nám, co nemáme,
přičaruj nám ze své moci
pěkný dárek ku pomoci.
Když to předříkal, dodal ještě: „Ať mám novou fajfku s tabá-

kem!“ Pak sáhl do džbánu a světe div se, vytáhl zbrusu novou fajfku 
s paklíkem cizokrajně vonícího tabáku. „Tak tohle si dám říct,“ řekl 
Matěj a hned si zapálil, a: „Rózo, přej si taky něco:“

Róza se nedala dlouho pobízet a spustila říkadlo a nakonec: 
„Ať mám nové střevíčky!“ A věřte, nevěřte. Hned vytáhla nové stře-
víčky, jen se na ně srdce smálo. A jak už ženské bývají marnivé, ne-
zůstalo jen u střevíčků. Dál přišly na řadu vyšívaný šátek, šněro-
vačka, fěrtoch, zdobený čepec, hedvábné punčošky a další nezbyt-
nosti ženské parády. Matěj spokojeně bafal z fajfky a Róza byla 

v sedmém nebi. „Matěji, nynčko už nebudeš muset opravovat boty 
a já štrykovat svetry,“ řekla nadšeně a znovu oddrmolila kouzelné 
zaříkadlo s dodatkem: „Ať je zde miska zlaťáků!“ Nedočkavě sáhla 
do džbánu a Matěj ani Róza nevěřili vlastním očím. V Ruce Rózy 
zazářila miska plná zlatých dukátů!

Od té doby se život v doškové chalupě pod javornickým hvozdem 
změnil k nepoznání. Matěj s Rózou začali žít na vysoké noze, že se 
sousedi nestačili divit. Matěj nechal opravit plot v sadu, místo dře-
věné kadibudky na spadnutí se na dvoře zčistajasna objevil zděný 
záchod a slaměné došky na střeše vystřídaly břidlicové tašky. Oba 
dva se začali strojit po pansku a napodobovat panské způsoby. 
Róza nakoupila koberce, broušené vázy, křišťálové lustry a zrcadla, 
zkrátka věci, které se do jejich chalupy vůbec nehodily. Na dvoře 
místo žebřiňáku stál teď panský kočár a v maštali vedle Maliny 
a Dorky odfrkovali dva kočároví vraníci. Róza s Matějem si na-
konec začali vymýšlet různá panská jídla, šumavské kyselo a šku-
bánky jim přestaly vonět.

Jenomže všeho dočasu. Znáte ženskou zvědavost. Marně Matěj 
ženu varoval, aby se nedívala do džbánu, jinak že kouzlo ztratí svou 
moc. Jednou, když byla Róza sama doma, nemohla už to zvědavostí 
vydržet. Naklonila se nad džbán a podívala se do něj. Ozval se pras-
kot a po něm rána jako z děla a džbán se rozletěl na tisíc kusů. Róza 
měla co dělat, aby včas ucukla. A ta spoušť v sednici! Všude samé 
střepy, a co bylo nejhorší: namísto koberce opět dřevěná podlaha, 
místo křišťálových lustrů zase stará lampa a namísto broušených 
nádob a váz staré plechové a dřevěné talíře. „Ještě, že mi zůstalo 
pár zlaťáků v misce,“ utěšovala se Róza. Málem omdlela zděšením, 
když v misce na misníku našla jen hromádku černé hlíny.

Stejný šok zažil Matěj, když se vrátil domů. Na dvoře místo ko-
čáru stál zase žebřiňák a na střeše opět trčely staré došky. Na místě, 
kde Matěj nechal postavit zděný záchod, trůnila opět dřevěná kadi-
budka na spadnutí. A v maštali kočároví vraníci ti tam, jen Malina 
s Dorkou spokojeně přežvykovaly.

Matěj s Rózou začali zase žít jako dřív. Matěj okopával brambory, 
sem tam spravil boty nebo udělal topůrko, Róza pásla Malinu s Dor-
kou a občas upletla nějaký svetr a ponožky pro sousedy a jejich děti.

Ale nestěžovali si. Poznali, že živit se vlastní a poctivou prací je 
přeci jen lepší, než se spoléhat na cizí, třebaže kouzelnou pomoc. 
I kdyby ta kouzla měla být od samotných skřítků. JIŘÍ KOLÁŘ

Nakreslila: ZUZANA HOLEČKOVÁ

Historická ohlédnutí

Na prahu nové doby
Ze sborníku k otevření Sokolovny v roce 1914

SOKOLOVNA
Tu pak p. stavitel Nekvasil 

z Prahy po žádosti a podle ná-
vrhu stavebního odboru vypra-
coval různé náčrty a rozpočet 
stavby se sálem, restaurací, šat-
nami a jevištěm ve 
výši 160 000 K. 
Tato suma zarazila 
a odradila i optimis-
tické nadšence, ne-
boť stavební fond 
disponoval tehdy – 
v únoru 1911 – ce-
lými 9 tisíci koru-
nami, takže proná-
šeny návrhy, aby 
stavební místo bylo 
prodáno a bylo vy-
čkáno doby příz-
nivější. Leč valná hromada 
22. února 1911 je zamítla a ulo-
žila stavebnímu odboru, aby jed-
nal o projektu lacinějším, ve výši 
60 až 90 tisíc korun a přičinil se 
o získání hostinské koncese, příle-
žitostně provozované (přenosné).

Tak dostala se záležitost stavby 
do horkého stadia. Byla pak kom-
plikována ještě tím, že přes sta-
veniště pojednou – projektována 
ulice… Ale obecní zastupitelstvo 
zamítlo dotyčné návrhy.

Leč finanční podmínky i jiné 
okolnosti stále ještě nebyly pro 
stavbu příznivy a proto správní 
výbor opět navrhoval valné hro-
madě 1912 parcelaci a prodej po-
zemku stavebního. Nicméně myš-
lenka Sokolovny, touha po vlast-
ním útulku, byla se tak již pevně 
zakořenila v myslích všeho člen-
stva, že návrh ten zamítnut a usne-
seno nejen staveniště neprodávat, 
nýbrž uloženo dokonce výboru, 
aby vykonal všechny přípravné 
práce tak, aby v roce 1913 se stav-

bou vskutku se započalo. Zprávu 
o podniknutých krocích měl vý-
bor podati val. hromadě do čtyř 
měsíců. Projekt Sokolovny měl 
býti sdělán s ohledem na hostin-
skou koncesi příležitostnou nej-

vyšším nákladem 
90 tisíc korun a za 
podklady měly slou-
žiti plány Sokolovny 
poličské. Zpraco-
vání návrhů uvolil 
se provésti dle dané 
direktivy stavitel br. 
Grabinger.

Když takto samo 
členstvo již demon-
strativně dalo pro-
jev „pevné vůli, 
tužbě ušlechtilé, ne-

rozdílné srdce žádosti“, tu již 
správní výbor neváhal a vy-
naložil konečně veškero úsilí, 
aby bylo dosaženo velikého cíle. 
A tak již dne 4. srpna 1912 polo-
žen byl základní kámen. Památná 
událost ta oslavena byla velkole-
pou slavností, na níž účastnily se 
všecky jednoty zastoupené v župě 
pošumavské, ale i četné jiné dosti 
vzdálené, zejména pražská a pl-
zeňská. Českou obec sokolskou 
zastupoval br. dr. Vaníček a dr. 
Scheiner. Slavnostní řeč proslo-
vil poslanec br. Václav Prunar 
z Klatov. Odpoledne téhož dne 
konáno v městském parku ve-
řejné cvičení, jehož se zúčastnili 
i hosté a zejména výkony hostí 
plzeňských a pražských vyvolá-
valy nadšený obdiv.

Br. Grabinger pracoval pak 
o předběžných plánech a roz-
počtech a valná hromada dne 
12. ledna 1913 usnesla se, aby na 
základě jejich byl vypracován roz-
počet definitivní a def. stavební 

plán. Když se tak stalo, schválila 
je valná hromada dne 30. března 
1913 a rozhodla, že mají se po-
třebné práce zadati a se stavbou za-
počíti, jakmile podaří se příznivě 
zkoncovati důležité podniknuté 
již kroky k zabezpečení finanč-
ního podkladu. Kroky ty byly:
1. Žádost na slavnou obec kr. m. 
Sušice, aby jednotě potřebný sta-
vební materiál, totiž dříví, cihly 
a tašky prodala na úvěr se závaz-
kem, že Jednota dlužný obnos 
splatí v době 15ti let s úrokem 
4%. Žádost tato vyřízena příz-
nivě a touto benevolencí získala 
si naše obec vděk nejen náš, ný-
brž i všeho potomstva, ježto bez 
ní by stavba ani nebyla možna. 
Jak vysoce záslužné dílo tím vy-
konala, o tom zajisté netřeba 
dnes již šířiti slov.
2. Získáním stále koncese hos-
tinské, ježto dle znění zákona 
neexistuje nějaká koncese pře-
nosná. I tato věc příznivě vy-
řízena a dlužno tu s uznáním 
vzpomenouti společenstva hostin-
ských, jež podporovalo záležitost 
tuto, která s jiných stran potká-
vala se s nepřízní, ač úkol její jest 
čistě finanční, tedy pro Jednotu 
velice důležitý, ježto jím budova 
podstatně se zhodnocuje a stává 
schopnější případné půjčky. Rov-
něž dosažený nájem má sloužiti 
k udržování budovy a s tím spo-
jených výdejů.
3. Získání koncese biografické. 
Jednání o ní vleklo se již od září 
1910. První žádost byla odmrš-
těna, rekurs zamítnut a teprve 
čtvrtá žádost podaná br. staros-
tou Janem Seitzem ve prospěch 
účelu Jednoty, byla příznivě vyří-
zena, o což se zasloužil také pan 
posl. dr. Rašín.

Již když byly první dva kroky 
příznivě vyřízeny a bylo již také 
známo, že i třetí dobře skončí, 
bylo bez dalšího otálení přikro-
čeno ke stavbě v červenci 1913.

A teď nastává všeobecný ruch! 
Vše jest na nohou, každý chápe 
se přidělené mu práce, každý 
se snaží svou hřivnou přispěti 
k dosažení cíle krásného, ale 
těžkého. A tu dlužno konstato-
vati dle pravdy, že byl to sta-
rosta Jednoty br. Jan Seitz, který 
věc vzal pevně do rukou. Stojí-li 
dnes krásná budova Sokolovny, 
jež jest ke cti a ozdobě městu, 
jest to on, jemuž zvláště za to 
děkujeme, jeho obětavosti, neú-
morné vytrvalosti a všestranné 
práci. Byl neúnavný ve vyhle-
dávání přátel a příznivců, neod-
bytný v získávání prostředků pe-
něžitých i jiných pramenů pomoc-
ných a „finanční plán“ byl jeho 
koníčkem, s nímž léhal i vstával.

Správní výbor Jednoty věrně 
stál mu po boku a tak společnému 
úsilí podařilo se šťastně zkonco-
vati dílo, jež bylo předmětem tu-
žeb nejen sokolstva, nýbrž veške-
rého pokrokového občanstva su-
šického, kterému nedostávalo se 
přiměřeného střediska pro spole-
čenské a kulturní snahy.

S radostí může jednota kon-
statovati, že byla také širšími 
kruhy občanskými obětavě pod-
porována. Z četných příznivců 
zvláště zasluhuje vřelých díků na-
šich slavná obec kr. m. Sušice, 
městská spořitelna v Sušici, firma 
Trnka a firma Klement, váp. zá-
vody v Sušici a mnohé korpo-
race, jakož i jednotlivci, jichž pro 
omezenost místa nelze vyjmeno-
vat. Přispěli jednak značnými ob-
nosy peněžními, jednak bezplat-
ným zapůjčením povozů na do-
pravu materiálu a získali si takto 
vydatných zásluh o společné dílo. 
Budiž všem srdečný, bratrský náš 
dík!

Majáles 2000
aneb

„I studenti mají své dny“
Letošní Majáles (nebo spíše Junáles, 

podle data konání – 3. června 2000) se 
nesl v duchu nemocí a zranění. Pořáda-
jící třída kvinta A a druhý ročník sušic-
kého gymnázia se tímto mimo jiné poku-
sily ostatní „zdravé“ spoluobčany upo-
zornit na rizika, problémy a běžná ži-
votní úskalí našich více či méně indispo-
novaných kamarádů.

Ve 14 hodin jsme se sešli na náměstí, 
moderátoři celého dne Ivana Sallerová 
(2 r.) a František Povolný (V. A) vyhlá-
sili začátek akce a král Majálesu Karel 

Požárek převzal klíč k městu od zástupce starostky Ing. Kocmana.
Poté jsme se všichni za hřmotného doprovodu jednoho bubnu 

a jedné flétny (drobný nedostatek) vydali průvodem na ostrov San-
tos. Již cestou se projevily nedostatky kolečkového křesla, na němž 
jsme vezli svého krále. Jen si zkuste bez cizí pomoci přejíždět 
všechny ty chodníky! V mezerách mezi válečnými majálesovými 
pokřiky jsme si chválili tropické počasí, po delším pochodu jsme po-
lemizovali o tom, zdali je možné, aby se trochu ochladilo, a na San-
tosu už se někteří potem zbrocení zoufalci beze slov vrhli do Otavy, 
nedbajíc ani o své (mnohdy velice naturalistické) masky.

A právě teď a tady se vše začalo jaksepatří rozpalovat! Pro do-
vádivé jedince se rozběhla série vychytaných zdravotnických her 
a hrátek – posuďte sami podle názvů: Naplň svého bažanta, Ry-
tířský souboj s berlí, Siamská dvojčata, Běh se slepeckou holí 
a další. Méně zainteresovaní kroužili celým Santosem, potkávali 
nové i staré známé, konverzovali či se naopak vyhýbali pedagogům, 
ale hlavně se všemožně bavili.

A co by to bylo za studentskou akci, kdyby nebylo co poslou-
chat, případně na co tančit? Kapel byla celá řada, někteří hráli vý-
tečně, jiné méně, ovšem celkově byli uspokojeni opravdu všichni. 
Mohli jste slyšet gymplácké Korathor a Nagy nap Almafara, klatov-
ské Charter House, jediné 100% dámské Chickies, Cry z Rabí a ko-
nečně ozdoby sušické scény Jsme-li stíN.Y. a Slacks Model 99.

Po půlnoci se již většina návštěvníků Majálesu začala vytrácet, 
někteří šli spinkat, jiní, méně znavení, pokračovali v tanci a zá-
bavě jinde.

Závěrem nezbývá než poděkovat profesorkám Naglmüllerové 
a Skrbkové za pomocnou organizační ruku a hlavně sponzorům, 
kteří věnovali ceny pro hravé děti do naší lékárny: Aster Pharma, 
Drogerie – Tabák Schwarzová, KT servis, Knihkupectví I. Vond-
rová, Ovoce – Zelenina V. Beneš, Pluto – večerka, Řeznictví Koj-
zar, Sport Schwarzkopf, Slaměnka, Spektrum Horažďovice, Tra-
fika Hlaváč, Tabák Švelch, ZKD Kolinec, ZKD Sušice. Zvláštní 
poděkování patří také Nemocnici v Sušici.

 Kristýna Chmelíková , V. A

br. Seitz
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Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve 2000 hod. 
Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstu-
penek od 1830 hod. v pokladně kina nebo na tel. 0187/52 33 60.

červenec 2000
14. – 15. (pátek – sobota)
Šimpanz Mookie *
Rodinná komedie o tom, co všechno může potkat šimpanze, který 
umí mluvit… USA, titulky, 110 min., přístupný.

16. – 17. (neděle – pondělí)
28 dní *
Sandra Bullocková po nešťastné nehodě hledá nový smysl života. Je-
jím partnerem je Steve Buscemi jako lékař v léčebně pro pacienty 
závislé na drogách a alkoholu. USA, titulky, 105 min., přístupný.

18. – 19. (úterý – středa)
Příští správná věc *
Komediálně dramatický příběh přátelského vztahu (Madonna a Ru-
pert Everett), který se díky dítěti mění v lásku a rodinu. USA, titulky, 
108 min., od 12 let.

19. (středa od 1700 hod.) a 20. (čtvrtek od 2000 hod.)
Myšák Stuart Little
Roztomilá triková komedie pro celou rodinu – co se děje, když si 
z prodejny s domácími zvířaty přinesete místo psa nebo kočky chyt-
rého myšáka? Přijďte se s dětmi podívat. USA, český dabing, 92 
min., přístupný.

21. – 22. (pátek – sobota)
Druhá šance *
Působivý příběh o rozhodování, zda z lásky k tomu druhému změnit 
svůj pohled na svět… V hl. rolích Bruce Willis a Michelle Pfeiffe-
rová. USA, titulky, 96 min., od 12 let.

23. – 24. (neděle – pondělí)
Gladiátor *
Dramatický příběh z prostředí starého Říma – velkolepá historická 
podívaná brit. režiséra Ridleyho Scotta. USA, tit., 165 min., od 12 let.

25. – 26. (úterý – středa)
Hurikán v ringu *
Denzel Washington ve strhujícím dramatu podle skutečné události – 
příběhu boxera Rubina Cartera. Představitel hlavní role získal za svůj 
výkon prestižní ocenění Zlatý glóbus. USA, tit., 125 min., od 12 let.

27. (čtvrtek) Filmový klub
Kufry pana Silberschmidta *
Vynikající dramatický příběh z prostředí života dvou židovských ro-
din žijících v Antverpách 70. let přibližuje rozdílné lidské přístupy 
vyrovnání se s holocaustem a zakořeněným antisemitismem. Bel-
gie/Holandsko/ Německo, titulky, 100 min., od 15 let.

28. – 29. (pátek – sobota)
Hurá na medvěda! *
Prázdninová rodinná komedie o dobrodružství českých a německých 
dětí a cvičeného cirkusového medvěda na Šumavě. V hl. rolích Ivana 
Chýlková, Karel Heřmánek, Rudolf Hrušínský, Naďa Konvalinková 
a zvířata cirkusu Kopecký. ČR/Německo, 95 min., přístupný.

30. – 31. (neděle – pondělí)
Americká krása *
Kevin Spacey a Anette Beningová v černé komedii o odvrácené tváři 
americké touhy po dokonalosti. Ocenění Oscar ’99 za nejlepší film, re-
žii, pro herce v hl. roli, scénář a kameru. USA, tit., 122 min., od 12 let.

srpen 2000
1. – 2. (úterý – středa)
Klub rváčů
Brad Pitt a Edward Norton v úspěšném drsném thrilleru. USA, ti-
tulky, 139 min., od 18 let!

3. – 4. (čtvrtek – pátek)
Počítání mrtvých *
N. Cage jako pracovník newyorské záchranky prožije během tří drama-
tických nocí peklo. Režie Martin Scorsese. USA, tit., 120 min., od 12 let.

5. – 6. (sobota – neděle)
Možná *
Nejnovější francouzský sci-fi odehrávající se převážně v roce 2070. 
Francie, titulky, 109 min., od 15 let.

7. (pondělí)
V kůži Johna Malkoviche *
Komediální příběh o kuriózní „cestovní kanceláři“ pro ty, kteří 
chtějí být někým jiným. V hl. rolích John Cusack, Cameron Diazová 
aj. Tři nominace na Oscara. USA, titulky, 112 min., přístupný.

8. – 9. (úterý – středa)
Východ – západ *
Dramatický příběh z poválečného Ruska. Nominace na Oscara za 
nejlepší zahraniční film. Francie, titulky, 121 min., od 15 let.

10. (čtvrtek) Filmový klub
Vše o mé matce *
Příběh svobodné matky, která ztratí při autonehodě syna a vydává se 
hledat jeho otce… Oscar za nejlepší zahraniční film 1999, Evropský 
film roku a řada dalších významných ocenění. Španělsko/Francie, ti-
tulky, 101 min., od 15 let.

11. – 12. (pátek – sobota)
Samotáři
Velmi úspěšný český film o skupině mladých lidí a jejich osudech. 
ČR, 103 min., od 15 let.

13. – 14. (neděle – pondělí)
Austin Powers: Špión, který mě vojel
Komediální parodie na slavné „bondovky“. V hlavní trojroli Mike 
Myers. USA, titulky, 95 min., od 12 let.

15. – 16. (úterý – středa)
Johanka z Arku
Vynikající zpracování historického příběhu Jany z Arku. V hl. roli 
Mila Jovovichová, dále D. Hoffman a John Malkovich. Režie Luc 
Besson. USA, titulky, 148 min., od 12 let.

17. – 18. (čtvrtek – pátek)
Satyricon *
Historická freska na motivy díla starověkého autora Petronia. Režie 
Federico Fellini. Itálie/Francie, titulky, 124 min., od 12 let.

19. (sobota)
Svérázný rybolov
Parta chlapů si ve jménu kulturní rekreace vyjede na ryby, zabloudí 
do Finska a ještě tam při kvapném návratu zapomenou to hlavní – 
krabice s vodkou… Rusko, titulky, 98 min., od 15 let.

20. – 21. (neděle – pondělí)
Šestý smysl
Vynikající psychologický film o psychologovi a jeho malém pacientovi. 

V životní roli uvidíte Bruce Willise. USA, titulky, 107 min., od 15 let.

22. – 23. (úterý – středa)
Patriot *
Výpravný historický dobrodružný příběh o hrdinovi amerického 
boje za nezávislost s Melem Gibsonem v hlavní roli. USA, titulky, 
159 min., od 15 let.

Velká letní filmová přehlídka 
úspěšných českých komedií

24. (čtvrtek)
Jak utopit dr. Mráčka aneb konec vodníků v Čechách
Komedie o lásce mladé vodnice k nesmělému právníkovi a trampoty 
vodnické rodiny na Vltavě. V hl. rolích J. Hanzlík. L. Šafránková, 
M. Kopecký, V. Menšík a další. Režie Václav Vorlíček. Českosloven-
sko 1974, 95 min., přístupný.

25. (pátek)
Tajemství hradu v Karpatech
Komedie na motivy románu Julese Verna o pátrání po unesené 
operní zpěvačce. V hl. rolích M. Dočolomanský, J. Hartl. V. Brod-
ský, M. Kopecký a další. Režie Oldřich Lipský. Československo 
1981, 94 min., přístupný.

26. (sobota)
Léto s kovbojem
Letní komedie o mladé psycholožce, která se na prázdninách se-
známí s traktoristou. V hl. rolích D. Kolářová, J. Hanzlík, O. Víz-
ner, D. Medřická a další. Režie Ivo Novák. Československo 1976, 91 
min., přístupný.

27. (neděle)
Slavnosti sněženek
Vynikající český film na námět Bohumila Hrabala o sporu dvou mys-
liveckých společností nad zastřeleným kancem. V hl. rolích R. Hru-
šínský, J. Hanzlík, P. Čepek, J. Somr a další. Režie Jiří Menzel, Čes-
koslovensko 1983, 83 min., přístupný. 

28. (pondělí)
Tajemství velkého vypravěče
Příběh o pestrých životních osudech oblíbeného spisovatele Alexan-
dra Dumase staršího a jeho syna. V hl. rolích Martin a Petr Štěpán-
kové, S. Budínová, J. Hlaváčová a další. Režie Karel Kachyňa. Čes-
koslovensko 1971, 99 min., přístupný.

U U U U U U U U U U

28. – 29. (pondělí – úterý od 1700 hod.)
Princezna ze mlejna II.
Pokračování příběhu obyvatel malebného mlýna – Elišky, Jindřicha, 
ale také vodníka a „malého, ale šikovného“ čertíka. ČR, 110 min., 
přístupný.

29. – 30. (úterý – středa)
Jeden svět nestačí
Nejnovější příběh agenta 007 Jamese Bonda v podání Pierce Bros-
nana. USA, titulky, 128 min., přístupný.

31. (čtvrtek)
Pramen života – Der Lebensborn
Dramatický příběh z období nastupujícího fašismu o dívce, která se 
ocitne v říši zla. Režie Milan Cieslar. ČR, 107 min., přístupný.

Letní filmová přehlídka 
úspěšných českých komedií
čtvrtek 24. – pondělí 28. srpna
Vážení filmoví diváci, poprvé vám koncem letošních 
prázdnin nabízíme pět klasických českých komedií ze 
70. a 80. let, které v době svého vzniku získaly značnou 
přízeň diváků a jistě i dnes se na ně mnozí s radostí 
a úsměvem podívají. Ve výběru jsou zastoupeny různé 
žánry – fantastický příběh o posledních vodnících na 
Vltavě, příběh letní lásky, nezaměnitelný humor Bohu-
mila Hrabala, životopisný příběh jednoho z nejoblíbeněj-
ších autorů A. Dumase a konečně se vypravíme za ta-
jemstvím vzdáleného hradu v Karpatech. Filmy natočili 
přední čeští režiséři a na všechny můžete vzít do kina 
i své děti. Dopřejte jim na závěr prázdnin radost a smích 
a trochu delší večer. Vždyť za několik dní už budou zase 
brzy vstávat do školy. Pro ty nejmenší jsme na závěr 
prázdnin připravili reprízu jedné z nejúspěšnějších čes-
kých pohádek – druhý díl Princezny ze mlejna.

Výběr filmů naší letní přehlídky jsme vybrali tak, 
abyste se pobavili, ale jistě jsou i jiné starší české filmy, 
které byste chtěli znovu v kině vidět. Budeme rádi, když 
nám sdělíte své náměty a svá přání – uděláme všechno 
pro to, abychom vám je splnili.

Těšíme se na návštěvu v sušickém kině a přejeme pří-
jemnou letní pohodu. – sz –

Druhá šance 21. – 22. červenec
Zamilovali se, vzali se, měli děti – a happy end se nedostavil. Sní-

mek na téma manželské krize, kdy si nakonec manželé uvědomí, že 
pokud chtějí spolu a se svými dětmi zůstat, východiskem je pouze 
vzájemná tolerance a snaha o změnu sama sebe. Režisér Rob Reiner 
zvolil pro vyjádření svého záměru jemně humornou polohu a využil 
schopností hereckých představitelů hlavních hrdinů – Bruce Willise 
a Michelle Pfeifferové. Předností filmu je kromě vynikajících herců 
také elegantní a jednoduché aranžmá písniček Erica Claptona.

Gladiátor 23. – 24. červenec v 1700 a ve 2000 hod.
Píše se rok 180 a generál římských legií Maximus se má na přání 

nemocného císaře Marca Aurelia stát protektorem Říma. Proti tomu 
se postaví Aureliův syn Commodus, který se dopustí otcovraždy 
a dá zabít i generálovu ženu a syna. Samotný Maximus unikne smrti, 
ocitne se však v zajetí v otrokářské karavaně a posléze si získá vě-
hlas jako gladiátor. Při bojích v římském Colosseu se opět setkává 
tváří tvář s nenáviděným nepřítelem, který svou rozmařilostí a kru-
tostí poškozuje impérium. Maximus se s ním utkává v aréně a osvo-
bozuje Řím od nelítostného diktátora. Film má všechny náležitosti 
úspěšného historického velkofilmu – velkolepé bitevní scény, pestré 
ukázky gladiátorských zápasů i pohled do zákulisí starého Říma. 
Svou poslední roli si zde jako vůdce gladiátorské skupiny Proximus 
zahrál Oliver Reed, jemuž je film věnován. Režisérem filmu je Rid-
ley Scott (Vetřelec, D. I. Jane aj.).
Časopis Cinema hodnotí – 60 % – O. K.

Hurikán v ringu 25. – 26. červenec
Životopisný snímek je výpovědí o boji proti rasovým předsudkům 

a justičnímu omylu, založenou na skutečném příběhu. Černoch Rubin 
Carter se pod přezdívkou Hurikán stal slavným boxerem střední váhy. 
V červnu 1966 byl křivě obviněn z trojnásobné vraždy a odsouzen na 

doživotí.  Carter se domohl zrušení trestu až v roce 1985 s pomocí čer-
nošského chlapce a jeho tří kanadských vychovatelů, kteří na vlastní 
pěst přezkoumali okolnosti Carterova zatčení a našli důkazy o jeho 
nevině. Tvůrci při přípravě scénáře konzultovali okolnosti s reálnými 
postavami a natáčeli na autentických místech. Šťastným se ukázalo 
obsazení Denzela Washingtona do hlavní role, kterému se s úspěchem 
podařilo provést postavu zhruba třiceti lety života.
Časopis Cinema hodnotí – 60 % – O. K.

Hurá na medvěda! 28. – 29. červenec
Prázdninová komedie pro celou rodinu o vzpurných dětech a ši-

kovném medvědovi režisérky Dany Vávrové bude našim divákům 
obzvlášť blízká, protože byla natáčena na Šumavě v místech blízkých 
našemu městu. Německá dívka Julie přijíždí na Šumavu k matce 
na prázdniny. Je naštvaná, protože o svých prázdninách měla zcela 
jinou představu. Ukáže se však, že v zapadlém koutě zase taková 
nuda nebude – přijíždí malý německý cirkus, co měl za vsí nehodu 
a bude muset nějaký čas zůstat na místním fotbalovém plácku. Když 
se nezbedný cirkusový medvěd Joschka dostane kvůli finančním po-
tížím dospělých do ohrožení života, spojí se děti české i německé, 
cirkusové i necirkusové a utečou s medvědem pryč. Dospělí tak bu-
dou muset zorganizovat pátrací výpravu, během níž se leccos vy-
světlí a vyjasní.

Celovečerní film někdejší dětské hvězdy českého filmu Dany Váv-
rové (Ať žijí duchové aj.) přináší všechno, co má správný prázdni-
nový film mít. Tak dopřejte dětem delší večer a přijďte s nimi do 
kina. Určitě se všichni pobavíte.
Časopis Cinema hodnotí – 80 % – super.

Americká krása 30. – 31. červenec
Psychologická komedie je filmovým debutem televizního scéná-

risty Alana Balla a mladého britského divadelního režiséra Sama 
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Mendese. Vypravěčem vlastního příběhu je dvaa-
čtyřicetiletý Lester, který je manželkou Carolyn, 
dcerou Jane i sám sebou považován za bezvýznam-
ného ubožáka. Nečekaně se však zamiluje do vy-
zývavé dceřiny spolužačky Angely, vzepře se man-
želce i nadřízeným a realizuje své sny z mládí. Po-
máhá mu v tom sousedův podivínský syn Ricky. 
Lesterova nečekaná proměna je romantickým vzle-
tem, ale v mnoha ohledech zároveň pomalým pá-
dem ke dnu. Muž však nakonec ničeho nelituje. 
Režisér zamýšlel natočit výstřední komedii o nave-
nek spořádané americké rodině, výsledkem je však 
nemilosrdná, ironická, avšak zároveň absurdně hu-
morná i poetická sonda do vztahů několika přísluš-
níků amerických středních vrstev. V hlavních ro-
lích hrají Kevin Spacey a Annette Beningová. Nej-
lepší film roku 1999 – oceněný pěti Oscary.
Časopis Cinema hodnotí – 100 % – extra třída.

Počítání mrtvých 3. – 4. srpen
Režisér Martin Scorsese se po letech vrátil do 

newyorských ulic a natočil v nich drsnou černou 
komedii s prvky psychologického dramatu a pře-
kvapivými vizemi. Protagonistou je saniťák Frank, 
prožívající těžkou krizi. Je zcela vyčerpaný z ná-
ročné práce a podléhá depresím kvůli děsivému 
neštěstí a bídě, jež téměř denně vídá. Zdá se mu, 
že nočním velkoměstem se pohybují duchové ze-
mřelých pacientů, že na každém kroku naráží na 
mrtvou milovanou dívku Rose. Vykoupení nachází 
u mladé ženy Mary, s níž se náhodou setká, když 
zachraňuje jejího otce. Uklidnění však přichází až 
po zdánlivě absurdním činu, kdy jako člověk, je-
hož povinností je zachraňovat životy, pomůže Ma-
ryinu otci na jeho přání zemřít. Děj se odehrává 
v New Yorku na počátku devadesátých let během 
tří nočních služeb. Strhující výkon podal Nicolas 
Cage. Film byl natočen podle knihy Joea Connel-
lyho, jenž v ní zachytil vlastní zkušenosti pracov-
níka záchranné služby.
Časopis Cinema hodnotí – 80 % – super.

Možná 5. – 6. srpen
Francouzská fantastická komedie se odehrává 

v relativně nedaleké budoucnosti, v roce 2070. 
Na silvestrovském večírku, přesně o půlnoci roku 
2000, odmítne pětadvacetiletý mladík Artur mít 
dítě se svou dívkou Lucií, která po potomkovi 
velmi touží. Magickou dírou ve stropě se mladík 
vzápětí dostává do Paříže roku 2070, kde ke svému 
úžasu potkává vlastního zestárlého syna (Jean-Paul 
Belmondo). Ten měl být počat právě na Nový rok 
2000, má již početnou rodinu a je dědečkem. On 
a jeho potomci mají jedinou starost: přesvědčit Ar-
tura, aby se vrátil do roku 2000 a přece jen zplodil 
syna. Mladíkovy argumenty o špatné finanční si-
tuaci a nevyhovujícím bydlení jsou zamítnuty: po-
tomkům jde totiž o to, aby existovali.

Možná je slovo, které vyjadřuje jistou míru rov-
nováhy mezi očekáváním a nejistotou. Je to slovo, 
v němž je příslib i naděje. Přijďte se podívat, zda 
nový francouzský film splnil toto očekávání.
Časopis Cinema hodnotí – 60 % – O. K.

V kůži Johna Malkoviche 7. srpna
Komediální příběh nezaměstnaného loutkoherce, 

který přijme místo v podivné firmě a náhodou zde 
objeví vchod do magického tunelu. Jeho prostřed-
nictvím se ocitá v hlavě slavného herce Johna Mal-
koviche, vidí a cítí totéž co on. Zázračný výlet trvá 
ovšem jen patnáct minut. Možnost ocitnout se v ci-
zím těle je dobrým prostředkem k výdělku, ale pře-
devším přináší řadu nečekaných komplikací. Re-
žisér natočil temnou, ryze fantastickou komedii 
v níž svým způsobem dotáhl do absurdna psy-
chologické a etické otázky, spojené v žánru sci-fi 
s motivem virtuální reality. Výrazného efektu do-
sahuje využitím loutek. Vynikající výkony před-
vedli i představitelé všech hlavních rolí. V kaž-
dém případě jde o jeden z nejoriginálnějších filmů 
posledních let a filmový divák by si ho neměl ne-
chat ujít.
Časopis Cinema hodnotí – 100 % – extra třída.

Opět našim filmovým divákům přinášíme přehled o návštěvnosti našeho kina, nejoblíbenějších fil-
mech a nabídku filmů, na které se můžete těšit v dalším období.

počet odehraných filmových titulů..........................................................................................................54
z toho premiér..........................................................................................................................................43
počet diváků ....................................................................................................................................... 5 525
představení filmového klubu .....................................................................................................................5
počet diváků FK .................................................................................................................................... 114
počet školních představení ......................................................................................................................10
počet dětí ............................................................................................................................................2 345
odpolední dětská představení ....................................................................................................................4
počet diváků .......................................................................................................................................... 555

Žebříček nejúspěšnějších titulů
titul průměrný počet diváků na 1 představení repríza
 1. Princezna ze mlejna 2 258 srpen
 2. Hurá na medvěda 203 červenec
 3. South Park 143 září
 4. Musíme si pomáhat 114 červenec
 5. Pláž 100 říjen
 6. Ene bene 85 říjen
 7. Samotáři 81 srpen
 8. Prci, prci, prcičky 80 –
 9. Záhada Blair Witch 70 září
 10. Johanka z Arku 60 srpen
 – sz –

Kino ve 2. čtvrtletí 2000

Left Luggage aneb Kufry pana Silberschmidta
 čtvrtek 27. července

Komorní hořkosladká etuda z židovské komu-
nity v Antverpách o tom, že nikdy se nedá za-
pomenout a nikdy se nemá přestat hledat. Dívka 
Chaja přijme práci u dětí v chasidské rodině, ač-
koliv sama není věřící. Díky její lásce a péči se 
čtyřletý chlapec naučí mluvit, po hádce s antisemit-
ským domovníkem však načas přestane do domu 
docházet a chlapec se utopí v jezírku v parku. Dru-
hou rovinu příběhu tvoří vztah Chaji k jejím rodi-
čům. Otec je posedlý minulostí – chce za každou 
cenu najít kufry s rodinnými památkami, jež na 
útěku před nacisty zakopal u jednoho domu. Pova-
žuje to za svůj závazek příbuzným, kteří zahynuli 
v koncentráku. Matka naopak tvrdí, že žít je třeba 
v přítomnosti. Chaja zpočátku odmítá lpění na mi-
nulosti a víře, postupně však chápe, co lidi z jejího 
okolí k vyhraněným postojům vede. Tvůrci zdůraz-
ňují morální vyznění příběhu, pracují však i s ne-
nápadným humorem a pochopením pro různé po-
stoje hrdinů. Snímek rovněž charakterizuje silné 
herecké obsazení.
Časopis Cinema hodnotí – 60 % – O. K.

Vše o mé matce čtvrtek 10. srpna
Melodrama vynikajícího španělského režiséra 

Pedra Almodóvara je věnováno všem matkám. Sní-
mek vypráví o hledání dokonalé rodiny, která se 
obejde bez muže. Manuela pracuje na chirurgické 
klinice, žije sama se svým synem, který právě slaví 
sedmnácté narozeniny. Touha po podpisu slavné 
hvězdy se promění v tragédii – chlapec vběhne pod 
kola rozjetého auta. Zoufalá matka se rozhodne od-
jet z Madridu do Barcelony, kde kdysi žila, a vyhle-
dat chlapcova otce, který se kdysi dávno nechtěl 
nechat svázat rodinnými pouty a zanechal ji osudu 
svobodné matky. Při svém hledání se setkává s dal-
šími ženami, které touží po porozumění a hledají 
pomoc. Snímek je oslavou žen, které přes všechny 
problémy a bezvýchodné situace umí vzít život do 
vlastních rukou a vzájemně si pomáhat. Přestože 
pojednává o velmi vážných věcech, v Almodóva-
rově pojetí vyzní smířlivě a optimisticky. Film byl 
oceněn Oscarem jako nejlepší zahraniční film za 
rok 1999, získal cenu Evropský film roku, Césara, 
Zlatý glóbus a řadu dalších významných ocenění.

Informace o filmech čerpány z časopisu Cinema, 
TotalFilm a Filmový přehled. –sz–

Filmový klub

* * * SPORT * * *

Ve čtvrtek 8. června uspořá-
dali žáci SOUz Sušice (členové 
SSK a AZVO) pro své peda-
gogické pracovníky střeleckou 
soutěž ze standardní malorážky 
a sportovní pistole. V prvním zá-
vodě soutěžili již po dvanácté 
o Putovní pohár Odborového 
hnutí SOUz Sušice. Střílelo se 
20 ran na 50 m, cílem byl mezi-
národní terč pro standardní ma-
lorážku. Celkem se zúčastnilo 
17 střelců.
Pořadí:
1. Novák Petr 163 b.
2. Gregor Miroslav 154 b.
3. Ing. Vacikar Jan 153 b.

4. Kašáková Hana 152 b.
5. Kelllermann Josef 152 b.

Ve druhém závodě soutěžící 
změřili své střelecké umění na lo-
vecký terč „srnec“. Závod byl rov-
něž dvanáctým ročníkem soutěže 
čtyřčlenných družstev o Putovní 
pohár ředitele SOUz. Střílelo se 
10 ran na 50 m vleže bez opory.
Pořadí jednotlivců:
1. Ing. Vacikar Jan 97 b.
2. Kellermann Josef 95 b.
3. – 5. Kašáková Hana 90 b.
3. – 5. Ing. Srpek František 90 b.
3. – 5. Novák Petr 90 b.

V hlavní soutěži čtyřčlenných 
družstev zvítězil tým ve složení:

Ing. Milan Polák (87 b.), Ing. Jan 
Vacikar (97 b.), Ing. Josef Matou-
šek (88 b.), Ing Václav Truneček 
(58 b).

Poslední disciplínou byla střelba 
ze sportovní pistole. Střílelo se na 
25 m na mezinárodní terč a do ko-
nečného výsledku bylo počítáno 
10 lepších zásahů ze 13 ran.
Pořadí:
1. Novák Petr 87 b.
2. Ing. Volák Jan 83 b.
3. Ing. Polák Milan 80 b.
4. Ing. Truneček Václav 78 b.
5. Dr. Krčmářová Zdenka 77 b.
6. Ing. Vacikar Jan 73 b.
 –k–

Soutěž pedagogických pracovníků SOUz Sušice ve střelbě

Konečné výsledky:
kat. 6 – 8 let
4. Dolejš Ondřej
5. Zíbarová Eva

kat. 8 – 10 let
1. Marek Jiří

kat. 10 – 12 let
chlapci
1. Vojtěch Dolejš
dívky
1. Michaela Marková
2. Kateřina Fialová

kat. 12 – 14 let
1. Čermák Jiří

kat. 14 – 16 let
1. Blahouš Adam
2. Hasnedl Petr
3. Řehoř Tomáš
4. Šimon David
5. Pokorný Václav
 * Skála Jindřich
 * Skála Jan

4. ročník závodů horských kol pro děti a mládež 
uspořádala firma JIKO ČÁCHA pod vrchem Ka-
lich v sobotu 24. června.

Závodilo se v šesti věkových kategoriích: děti 
(nar. 1991 a mladší), minižáci (nar. 1989 a 1990), 
mladší žáci (nar. 1988 a 1987), starší žáci (nar. 1986 
a 1985), kadeti (nar. 1984 a 1983) a junioři (nar. 
1982 A 1981). Přestože se letos jel již čtvrtý ročník 
tohoto závodu, museli pořadatelé smutně konstato-
vat nízkou účast, kdy bohužel nebyly všechny kate-
gorie obsazeny.

Za podporu při realizaci závodu patří dík ochot-
ným sponzorům: Pekařství Rendl, Česká spoři-
telna, a. s., T-Mix Halas, Motorové nářadí Průcha, 
Město Sušice, firma Šiška – Duracell.

V sobotu 10. června 2000 se uskutečnil na 
střelnici v Podmoklech III. ročník střelecké sou-
těže mezi kluby SSK Sušice a střeleckým spolkem 
DURRWEITZSCHEN (SRN).

Domácí borci se zahraniční konkurence neza-
lekli a jak je z níže uvedených výsledků patrné, je-
jich výkony nedávaly soupeřům šanci dosáhnout 
na příčky nejvyšší.

I. malorážní puška 30 ran na 50 m
1. Makrlík Stanislav CZ 280 b.
2. Brabec Petr CZ 279 b.
3. Huder Andreas SRN 276 b.

II. sport. malorážní pistole 25 – 5 ran na 25 m
1. Makrlík Miroslav CZ 189 b.
2. Kripner Vladimír CZ 185 b.
3. Hunder Andreas SRN 183 b.

III. velkorážní pistole 25 – 5 ran na 25 m
1. Kurc Milan CZ 192 b.
2. Hanus Václav CZ 187 b.
3. Kuděj Miloš CZ 185 b.

IV. střelecký souboj prům. 13 cm – 15 m; 3 rány
mal. pistole: 1. Dušek Václav
velk. pistole: 1. Varcoller Oskar
2. Makrlík Miroslav
 SSK

StřelbaPod Kalichem se závodilo

O letošním velikonočním víkendu ve dnech 21. – 24. 4. se starší žáci TJ Sušice zúčastnili mládežnic-
kého fotbalového turnaje v Bruche, což je malé městečko u Strassburgu. Ve čtyřech věkových kategori-
ích se zde utkalo 48 fotbalových družstev z Francie, Belgie, Holandska, Dánska, Švýcarska, Německa, 
Itálie a České republiky.
zápasy Sušice
skupina: Sport Club Pfulendorf (Německo) 0:1
 FC Peroy Sport (Švýcarsko) 5:0. Branky: Šlais 2, Havrda, Dryk, Ševčík
 Roda 46 (Holandsko)
 Reliegoise (Belgie – pozdější vítěz turnaje) 0:1
 Ajernolsheim (Francie) 2:0. Branky: Šlais, Dryk.

Ze skupiny TJ Sušice postoupila ze 3. místa a sehrála utkání o konečné 5. místo. TJ Sušice – B 1908 
Kobehavn (Dánsko) 1:0. Branka: Prchlík.

V turnaji sušičtí obsadili celkové 5. místo, za které získali na závěrečném slavnostním vyhlášení 
pěkný pohár.

Trophée de la Bruche 2000

Nahoře (zleva): trenér Gola, Šimáček, Nekola, Šlais, Ševčík, Havrda, Válek, Dryk, Prchlík, Ka-
houn, Ševčík st. Dole: Záhorčák, Studecký, Bartoš, Mráz, Hupka, Klíma, Tůma, Pikeš.
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Ohlédnutí za „Otava Cupem 2000“
1) Tradiční zahajovací průvod 

městem.
2) Vystoupení klatovských mažo-

retek mělo jako vždy u diváků 
velký úspěch.

3) Člen organizačnícho výboru 
Milan Brabec předává me-
daile vítězům kategorie star-
čího dorostu D. Z. C. 68 Doe-
tinchem.

4) Starostka města gratuluje hrá-
čům MFK Zvolen ke 4.  místu 
v kategorii mladší žáci.

5) Hráči 1. FC Plzeň s trofejí 
za 1. místo v kategorii starší 
žáci.

6) Mladší dorostenci Zenitu 
Čáslav s pohárem za 2. místo.

7) Nejlépe ze sušických družstev 
dopadli starší žáci, kteří ob-
sadili 2. místo.

 Foto: FIŠER
1

2

7

65

43

Š. U. A. C. Ramala Cup 2000 má své mistry
Cyklistický oddíl JIKO ČÁCHA Sušice uspo-

řádal v sobotu 10. června 6. závod pohárové sou-
těže Š.U.A.C. RAMALA CUP 2000. Délka letoš-
ního závodu byla 80 km po trati Petrovice – Hart-
manice – Dlouhá Ves – Rejštejn – Srní – Prášily 

– Skelná – Keply – Velhartice – Drouhaveč – Ci-
helna – Františkova Ves – Petrovice – Hartmanice 

– Dobrá Voda. Závod vypsaný pro všechny věkové 
kategorie a příchozí byl silně obsazen.

Za sponzorskou pomoc při zajištění závodu dě-
kuje pořadatel těmto firmám: RoKas, a. s., Jízdní 
kola – Petr Čácha, Pekařství Rendl, Studio Garden, 
SOLO Sirkárna, a. s., Řeznictví Hlaváček, PeCu 
Klatovy, Hostinec U Luhanů, Foto FIŠER, DURA-
CELL, ELKA Servis, SPAR Sušice, SPAK Sušice, 
TOSIMA, Elektronika Petr Kalný, UNICOS, Li-
dová beseda Hartmanice, Sklárna Rückl Crystal, 
a. s., TREK, UV. X A. K.

Poděkovaní patří také Policii ČR, obvodnímu 
oddělení Kolinec, a dopravní zdravotní službě 
ČČK Sušice, jejichž asistence při závodu byla 
velmi důležitá.
Ze Sušice a okolí se v jednotlivých kategoriích 
nejlépe umístili:
kat. PROFI I.:
7. – Jiří Martinec, SK MBC Sušice
14. – Karel Dvořák, JIKO Čácha Sušice

23. – Richard Nový, KČT Kašperské Hory
24. – Václav Vintr, KČT Kašperské Hory
44. – Václav Kubec, Sušice 1
63. – Václav Brandt, Velhartice
69. – Radek Vrhel, KČT Kašperské Hory

kat PROFI II.:
5. – Zdeněk Mráz, JIKO Čácha Sušice
17. – Rudolf Dolejš, JIKO Čácha Sušice
28. – Jaroslav Babický, JIKO Čácha Sušice
41. – Lávičková Lenka, KČT Kašperské Hory
49. – Vladimír Cervan, JIKO Čácha Sušice
50. – Lubomír Jánošík, KČT Kašperské Hory
57. – Emil Kintzl, KČT Kašperské Hory

MISTŘI Š. U. A. C
kat. PROFI I., 16 – 30 let
 Petr Lacina, Cykloservex Chotěšov
kat. PROFI I., 31 – 40 let
 Jan Krátký, Pro–Finance
kat. PROFI II., 16 – 30 let, ženy
 Lenka Lávičková, KČT Kašperské Hory
kat. PROFI II., 41 – 50 let
 Václav Černý, Triatlon Sport Stupno
kat. PROFI II., nad 50 let
 Vladimír Zahlava, Ramala Plzeň

Elektronické šipky

V sobotu 1. července se v restauraci U Chova-
telů uskutečnil závěrečný turnaj Sušického šipko-
vého Open Cupu – Author jízdní kola. V závěreč-
ném 44. kole zvítězil Zdeněk Jíša, druhý skončil 
Ladislav Kaiser a třetí František Novotný. Všichni 
z týmu SK MBC Sušice. V celkovém pořadí skon-
čil na prvním místě Vratislav Maslák z týmu Zá-
mecký ŠK Horažďovice s 10 035 body následován 
Čestmírem Slovákem z SK MBC Sušice s 9 116 
body, třetí místo obsadil Ladislav Němec z týmu 
Zlatý jelen Horažďovice s 4 935 body. Nejlepší 
hráči průběžného pořadí získali hodnotné ceny, 
které věnovala firma Author. Letošního Open 
Cupu se zúčastnilo celkem 120 hráčů.

44. kolo z 1. 7. 2000
1. Zdeněk Jíša – AK MBC Sušice
2. Ladislav Kaiser – SDK MBC Sušice
3. František Novotný – SK MBC Sušice
4. Čestmír Slovák – SK MBC Sušice
5. – 6. Vratislav Maslák – Zámecký ŠK Horažďovice
5. – 6. Jan Hlaváček – DC Fanny Planá u Marián-
ských Lázní

7. – 8. Milan Míka – SK MBC Sušice
7. – 8. Jan Flégl – Triad Trade, v. o. s.
9. – 12. Václav Hnojský – Zavlekov
9. – 12. Jiří Pavlovič – PDA Rákosí
9. –12. Josef Novák – Zlatý jelen Horažďovice
9. – 12. Vlastimil Míčka – SK MBC Sušice
13. – 16. Radek Sládek – SK MBC Sušice

Konečné pořadí po 44. kole
1. Vratislav Maslák – Zámecký ŠK Horažďovice
 10 035 bodů
2. Čestmír Slovák – SK MBC Sušice 9 165 bodů
3. Ladislav Němec – Zlatý jelen Horažďovice
 4 935 bodů
4. Milan Míka – SK MBC Sušice 3 900 bodů
5. Vlastimil Míčka – SK MBC Sušice 3 840 bodů
6. Martin Pešl – SK MBC Sušice 2 925 bodů
7. František Ferus – Soft Club Klatovy
 2 715 bodů
8. Jan Flégl – Triad Trade, v. o. s.
9. Josef Novák – Zlatý jelen Horažďovice
 2 160 bodů
10. Michal Rychtera – Rabí 1 860 bodů

V Sušické lize družstev zvítězila restaurace U Chovatelů

ŠIPKOVÝ TURNAJ „LÉTO 2000“
červenec – srpen

hraje se každý čtvrtek 301 double out v restauraci U Chovatelů v Sušici

prezentace hráčů od 1800 do 1900 hodin

startovné 50 Kč.

Nový systém bodování!

Zajímavé ceny na každý turnaj:

za první tři místa POHÁRY, nebo 4× finanční odměna

…přejeme všem hráčům pevnou ruku… …ať vám to lítá…

Informace o turnaji získáte na tel. 0602/30 70 89

Vratislav Maslák vítězem Open Cupu

V sobotu 17. 6. se v restauraci U Chovatelů usku-
tečnilo slavnostní vyhlášení výsledků Sušické ligy 
družstev. V Sušické lize družstev se z prvenství ra-
dovali hráči družstva restaurace U Chovatelů, na 
druhém místě skončilo družstvo Triad Trade, v. o. s., 
a bronzovou příčku obsadilo Bistro Vojtěška.
Součástí vyhlášení byl i turnaj jednotlivců „O mis-
tra Sušice“. Mistrem Sušice se stal Lukáš Babka 
z týmu Triad Trade, v. o. s., druhý byl Jiří Beníšek 
z Bistra Vojtěška a třetí příčku obsadil František 
Hadač z Triad Trade, v. o. s.
Sušická liga družstev
družstvo body zápasy legy
1. Restaurace U Chovatelů 30 77:55 170:130
2. Triad Trade, v. o. s. 28 82:50 175:128
3. Bistro Vojtěška 28 77:55 185:132
4. PDA – Rákosí 23 67:54 146:118
5. The Pizza Bar 20 52:58 115:131
6. Stadion 15 38:83 84:176
7. Tradiční kloub 12 36:74 94:154

O Mistra Sušice v elektronických šipkách
jméno družstvo
1. Babka Lukáš Triad Trade, v. o. s.
2. Beníšek Jiří Bistro Vojtěška
3. Hadač František Triad Trade, v. o. s.
4. Vachoušek Jan PDA – Rákosí
5. – 6. Krejčí Pavel PDA – Rákosí
5. – 6. Flégl Jan Triad Trade, v. o. s.
7. – 8. Rydval Michal Bistro Vojtěška
7. – 8. Keliš Karel Restaurace U Chovatelů
9. – 12. Chudý Josef Bistro Vojtěška
9. – 12. Sperl Jaromír Restaurace U Chovatelů
9. – 12. Hubený Aleš Restaurace U Chovatelů
9. – 12. Korec Mir. Bistro Vojtěška
13. – 16. Blaschko R. Restaurace U Chovatelů
13. – 16. Pavlovič Jiří PDA – Rákosí
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Oblastní kulturní přehled od 14. července do 25. srpna 2000

jako pravidelný čtrnáctideník vydává Měst-
ské kulturní středisko v Sušici. Redakce 
si vyhrazuje právo vybrat k otištění pří-
spěvky pisatelů podle potřeb SN. Pří-
spěvky představují názory a postoje pisatelů. 

Adresa redakce: MKS, T. G. M. 120/I, 342 01 Sušice, tel. 52 66 82. Internet 
www.susicenet.cz/mkssu, e-mail: mkssu@susicenet.cz. Odpovědná redaktorka PhDr. 
Ludmila Szvitková. Grafická úprava – Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Kla-
tovy. Cena 5,80 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92.

SUŠICE
sobota 15. července  ve 1400 hod. – Santos
Šumava Rocks 2́000 – memoriál Radka Holého

do 16. července – Husův sál Sokolovny
Výstava loutek

neděle 20. srpna v 1930 hod. – Sokolovna
Koncert orchestru Moravanka

vždy v sobotu od 1030 hod. – sušické náměstí
Promenádní koncerty dechovky Solovačka
15. července, 5. a 19. srpna, 9. září

Trhy na sušickém náměstí:
Každé úterý od 800 do 1800 hodin.

Výroční trhy v roce 2000:
Pouťové – sobota a neděle 2. a 3. září
Vánoční – sobota 16. prosince

19. 8. 2000 Květinový den Sušice
Letní kytice, nové trendy, svatební kytice nevěsty, 
přízdoba vozu. Podrobné informace a přihlášky na 
adrese: Hana Šebestová, Hrádek u Sušice 95, nebo 
na tel. 0187/50 85 11.

Muzeum Sušice
úterý – sobota 900 – 1200 a 1245 – 1700 hod.
neděle 900 – 1200 hod.
Tel., fax 0187/52 88 50.
Výstavy červenec – srpen 2000:
hradby (nahoře)
Muzeum na přelomu tisíciletí
Výstava ke 120. výročí založení Muzea v Sušici, 
stručná historie sběratelství od pravěku k dnešku.

arkády
Minulost a současnost Rytířského řádu
sv. Lazara Jeruzalémského
Výstava věnovaná vojenskému a špitálnímu řádu, 
která se koná pod záštitou velkopřevora řádu dr. 
Radslava hraběte Kinského. Potrvá do konce srpna.

dolní mazhaus
Schránky vůní
Výstava flakónů ze sbírek Muzea Šumavy a Muzea 
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (zapůjčeno 
z Jablonce).

Tělovýchova, sport, relaxace
Šipky
Každý čtvrtek od 1830 hodin v restauraci „U Cho-
vatelů“ se hraje: 301 Double out, každý turnaj je 
započítáván do republikového žebříčku „Bohemia 
Dart Cup“.

Relax klub – posilovna
Františka Procházky 119, tel. 52 32 75
zacvičit v posilovně si můžete:
pondělí – pátek 1000 – 1200 a 1300 – 2100 hod.
neděle 1700 – 2100 hod.
Za hodinu zaplatíte 23 Kč
předplatné měsíčně 250 Kč
 čtvrtletně 560 Kč
V době provozu posilovny lze využít solárium – 
pět minut 15 Kč. Možnost pronájmu sportovní haly 
dle dohody.

Julius Urbanics – masáže
objednávky tel. 52 04 63, 0603 80 28 40

Informace
Městská knihovna, tel. 52 65 31
oddělení pro dospělé včetně oddělení naučné litera-
tury, časopisy
pondělí, středa, pátek 800 – 1200 a 1300 – 1700 hod.
oddělení pro děti
pondělí, středa, pátek 1300 – 1700 hod.
v období prázdnin 800 – 1200 a 1300 – 1700 hod.
Kopírování materiálů, které se půjčují prezenčně!
Městské kulturní středisko – Sokolovna
předprodej vstupenek na kulturní akce, tel. 52 86 86
pondělí – čtvrtek 830 – 1200 a 1300 – 1500 hod.
redakce SN – tel. a fax 52 66 82
Pokladna kina otevřena od 1830 hod., tel. 52 33 60.

HARTMANICE
Muzea, výstavy

Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě
otevřeno denně 900 – 1700 hod.
Pavel Korčák – Výstava obrazů a kreseb se šumav-
skými motivy.  Potrvá do 31. července 2000.

Stálá expozice věnovaná židovské komunitě regi-
onu. Informační středisko NP Šumava se nachází  
ve stejné budově (do všech prostor bezbarierový 
přístup). Tel. 0187/59 34 12.

KAŠPERSKÉ HORY
Muzeum Šumavy

úterý – sobota 900 – 1200 a 1245 – 1700 hod.
neděle 900 – 1200 hod.
Tel. 0187/58 25 05, 58 22 26.

Galerie Muzea
Otevřeno denně kromě pondělí, tel. 0187/58 25 30.
Zahrada mariánská – expozice o mariánském 
kultu ve výtvarném umění, potrvá do října 2000.
Výstavní síň – Sokolnictví + Dravci ČR, potrvá 
do října 2000.
Muzeum 1. patro – Plazi ČR, potrvá do října 2000.

Muzeum hraček
a muzeum historických motocyklů

denně 900 – 1200 a 1230 – 1700 hod.
Otevírací doba do 30. září 2000, tel. 0187/92 22 55. 
Internet: http://www.retour.cz

Letní hudební festival
sobota 15. července ve 2000 hod. – kostel sv. Markéty
Pocta sv. Markétě
Tradiční koncert k svátku patronky kostela.
pátek 21. července ve 2000 hod. – zasedací síň radnice
Pěvecký koncert
Studenti Hochschule für Musik, Theater z Lipska 
a Konzervatoře v Plzni ze tříd prof. J. Kovaříkové 
a L. Kotnauerové.
sobota 22. července ve 2000 hod. – kostel sv. Markéty
Johann Sebastian Bach
Koncert k 250. výročí úmrtí velikána světové hudby.
pátek 28. července ve 2000 hod. – kostel sv. Mikuláše
Ars Cameralis
Hudba středověku a renesance.
pátek 28. července v 1500 hod. – v a před kostelem 
sv. Markéty
Pěvecký sbor Tulipán z Amsterdamu

Duchovní hudba
v rámci pouti P. Marie Sněžné

pátek 4. srpna ve 2000 hod. – kostel sv. Markéty
Varhanní koncert Roberta Huga

sobota 5. srpna v 1700 hod. – před kostelem P. Ma-
rie Sněžné
Nová křesťanská píseň

sobota 5. srpna ve 2000 hod. – kostel sv. Mikuláše
Capella Regia Musicalis z Prahy

neděle 6. srpna v 900 hod. –  poutní kostel P. Marie 
Sněžné
Eibnschläger Sänger Grafenau, Laetitia Praha
a chrámoví zpěváci a hudebníci z Klatov

neděle 6. srpna v 1100 hod. – kostel sv. Markéty
Capella Regia Musicalis Praha

sobota 12. srpna ve 2000 hod. – kostel sv. Markéty
Stabat Mater – Giovanni Battista Pergolesi

sobota 19. srpna ve 2000 hod. – kostel sv. Mikuláše
Schola Gregoriana Pragensis

sobota 26. srpna ve 2000 hod. – kostel sv. Bartolo-
měje (Rejštejn) k pouti sv. Bartoloměje
Koncert duchovní hudby 18. – 20. století

PRÁŠILY
Turistická chata KČT – ubytování. Tel. 0187/58 90 31.

11. a 12. srpna ve 2000 hod. – chata „U Jakuba“
Marie Kubátová a syn (zpěv a kytara)
Písně trpících národů – staré písně židovské, ruské 
aj. Vstupné 80 Kč. (kontakt na tel. 52 61 47)

ŽELEZNÁ RUDA
Muzeum Šumavy

úterý – sobota 900 – 1200 a 1245 – 1700 hod.
neděle 900 – 1200 hod.
Sklo, hamernictví, lidový malovaný nábytek.
Tel. 0186/69 73 19.

HORAŽĎOVICE
Kino Otava

14. – 15. 7. (pátek 2000, sobota 1730 a 2000 hod.)
Trhák pana Bowfingera
Budou lhát, šidit a krást, ale mile. V hlavních ro-
lích bláznivé komedie Eddie Murphy a Steve Mar-
tin. Přístupný. USA, titulky.

19. – 20. 7. (oba dny ve 2000 hod.)
Ruce pryč
Příběh devatenáctiletého chuligána Jimmyho. Od 
15 let. Austrálie, titulky.

21. – 22. 7. (oba dny ve 2000 hod.)
Talentovaný pan Ripley
Být mladý a bohatý a naplno si užívat života. To je 
život! Od 15 let. USA, titulky.

Týden českého filmu
24. – 25. 7. (oba dny ve 2000 hod.)
Eliška má ráda divočinu
Neklidné rozmarné léto na přelomu tisíciletí. Letní 
smyslná komedie pro mlsné diváky. Přístupný.

26. – 27. 7. (oba dny v 1730 hod.)
Princezna ze mlejna II.
Repríza druhého dílu úspěšné české pohádky.

26. – 27. 7. (oba dny ve 2000 hod.)
Početí mého mladšího bratra
Dobří lidé nemohou dělat špatné věci. Přístupný.

28. – 29. 7. (oba dny ve 2000 hod.)
Musíme si pomáhat
Okupační hořká komedie. Příběh hrdiny proti své 
vůli. Přístupný.

Filmy kina Otava v srpnu 2000:
 2. – 3. 8. Jeden svět nestačí (akční)
 4. – 5. 8. Šimpanz Mookie (rodinná komedie)
 9. – 10. 8. Mise na Mars (sci-fi)
 11. – 12. 8. Počítání mrtvých (tragikomedie)
 16. – 17. 8. Východ – Západ (drama)
 18. – 19. 8. Zelená míle (drama)
 23. – 24. 8. Možná (sci-fi)
 25. – 26. 8. Americká krása (komedie)
 30. – 31. 8. Patriot (válečné drama)

Nově otevřena sázková kancelář TIPSPORT
pondělí 1300 – 1700 hod.
úterý – pátek 900 – 1200 a 1300 – 1700 hod.
sobota 900 – 1200 hod.
Předprodej vstupenek – půjčovna videokazet
pondělí – pátek 900 – 1200 a 1300 – 1900 hod.
sobota 900 – 1200 a 1700 – 1900 hod.
Výhodné půjčovné na víkend!

Společenská zábava
24. července – 26. července – Kulturní dům
Prodejní trhy
29. července ve 2000 hod. – Kulturní dům
1. Letní slavnost
aneb Horažďovice mají jmeniny. K tanci i posle-
chu hraje horažďovický Experiment, vystoupí pě-
vecký spolek Prácheň, předtančení a další program 
večera. Hosté ze švýcarského Heimbergu,
30. července v 1500 hod. – Kulturní dům
Posezení s písničkou
Opět oblíbený Honza Vondrášek
srpen:
2. – 4. srpna – Kulturní dům
Prodejní trhy
15. – 17. srpna – Kulturní dům
Velký výprodej textilu
19. srpna – Kulturní dům
Tradiční pouťová zábava
K tanci i poslechu hraje Fortuna.
27. srpna – Kulturní dům
Posezení s písničkou
Hraje Honza Vondrášek.

Informační centrum Prácheň
Horažďovice, tel. 0187/51 14 50.

KLATOVY
Katakomby

červenec – září
denně mimo pondělí 900 – 1200 a 1300 – 1700 hod.

Galerie U bílého jednorožce
denně 900 – 1200 a 1300 – 1700 hod.
Tel. 0186/220 49, e-mail klatovy@galerie-klatovy.cz.
Výstava
Vladimír Škoda a hosté
Společně s Vladimírem Škodou vystavují absolventi 
třech francouzských univerzit. Projekt finančně pod-
pořil Francouzský institut v Praze. Potrvá do 6. září.

Galerie Klenová
Janovice n. Úhlavou, tel. 0186/69 22 08
denně 900 – 1700 hod.

Zámek
Jindřich Zeithammel – potrvá do 30. 7. 2000 

Vila manželů Kotrbových
sobota 15. července v 1500 hod.
Architekt Ladislav Lábus – zahájení výstavy
Potrvá do 20. 8. 2000.

Sýpka
do 19. 7. 2000
4. ročník Mezinárodní letní akademie na Klenové
Mapování prostoru
středa 19. července v 1700 hod.
Slavnostní zahájení výstavy z pracovního setkání 
malířů, sochařů a fotografů z Evropy, USA a Ka-
nady „Mapování prostoru“, potrvá do 31. srpna 
2000. Akce se uskuteční pod záštitou přednosty 
Okresního úřadu v Klatovech a starosty města Kla-
tov, za podpory Pro Helvetia Ost West Praha.

Hrad
Olaf Hanel – dále od hradu dále…
Potrvá do 31. prosince 2000.

Knihovna na Klenové
pondělí – pátek 900 – 1600 hod.

Informace
Stálá divadelní scéna – divadlo – 0186/212 61

KULTURNÍ PAMÁTKY
Hrad Rabí
tel., fax 0187/59 62 35, e-mail: rabí@top.cz
konírna
Učme se porozumět druhému
Výstava pedagoga a výtvarníka Rudiho Lorenze 
z Brna, plastické obrazy z přírodního materiálu.
22. – 23. července
Středověk na hradě – SHŠ berounští měšťané – 
již tradiční středověký víkend, středověké tržiště, ře-
mesla, divadlo, šerm, ukázky dobývacích technik aj.
30. července
Kuráž – příběh z období třicetileté války v pro-
vedení divadelního souboru TYJÁTR NA KÁŘE 
(herci z dovadla Pod Palmovkou)
11. srpna
Koncert souboru Českomoravská hudební spo-
lečnost
12. srpna
Film na hradě – promítání na nádvoří hradu (letní 
kino)

Hrad Velhartice
tel. 0187/58 33 15
út – ne 900 – 1700 hodin
červenec, srpen 900 – 1800 hodin

Hrad Kašperk
tel. 0187/58 23 24
červen – srpen
út – ne 900 – 1800 hodin
září – říjen
út – ne 900 – 1700 hodin


