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A všude hrála česká státní hymna. Hymna se
často považuje za jeden z nejvyšších, ne-li za
nejvyšší státní symbol.
Ne každý ji však umí uctít, jak se patří. I ti
v čelních řadách často stojí všelijak pokrouceně
se založenýma rukama. A tak si dovolujeme jen
maličkou osvětu:
Proč při hraní hymny stojíme?
Povstáním během hraní hymny vzdáváme
tomuto státnímu symbolu čest. Tím, že stojíme,
v klidu a s rukama podél těla, popř. pravou
rukou na srdci, dáváme všem najevo, že máme
naši zemi rádi a že si ji vážíme.
Národním stromem České republiky je lípa
Srdčitá (Tilia Cordata).

Dvanáctý ročník Spanilé jízdy dachlů Dolním Chodskem, snímek je z Mrákova. Recesistická akce
vznikla z nápadu několika kamarádů, mezi kterými byl i Vlastík Dřímal, a tak je to i vzpomínka na
něho.
H. Duffková

Oslavy 70. výročí osvobození západních Čech americkou armádou provázely konvoje US Army.
Kdyni navštívil navíc také kapitán Zachary Taron a major Adam Knox.
(sh)
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Mladá výtvarnice zviditelnila Klatovy,
Loučim i Kdyni. Hlavní cenu ve výtvarné
a vědomostní soutěži ke Dnům Frankofonie
převzala studentka Gymnázia Jaroslava
Vrchlického v Klatovech, Barbora Kacerovská
z Loučimi. Více na str. 11
(zh)

Partnerství tří států se prohloubilo ve Kdyni

Právě do Kdyně přijelo sto třicet zahraničních občanů nejen z radnice, ale také z řad
hasičů a sportovců z bavorského Parsberku
a francouzského Vic Le Comte v pátek 15. května.
Zatímco spolupráce mezi Francií a Německem trvá již tři desetiletí, Kdyně do ní
vstoupila teprve před třemi roky. Zahraniční
spolupráce by měla spočívat ve výměnných
pobytech mládeže s určitým zájmem.
Například společné koncerty mládežnických
dechovek, závody v plavání, v hasičském sportu, festivaly, tábory, výstavy a propagace.
Cílem je přenést dosavadní kontakty na mladé
lidi, a tak v nich pokračovat. Bavorští pedagogové přijeli s konkrétní pozvánkou pro deset
zhruba patnáctiletých dětí, které by pozvali na
letní vodácký tábor v okolí Norimberku.
Početná delegace se ráno rozdělila do skupin
a v doprovodu průvodců si prohlédla Klatovy
a Domažlice. Takzvaný Komitét (radu) pak na
Starosta Parsberku Josef Bauer (vpravo) s kdyňským místostarostou Vladislavem Vilímcem.
klatovské radnici přijal starosta Rudolf Salvetr.
Protože se vše tlumočilo do francouzštiny i němčiny, byla organizace náročnější. Slavnostní večer hostilo město Kdyně. Po úvodních zdravicích sál
nadchlo koncertní vystoupení bratří Vilímců. Hosté si přivezli německo-českou instrumentální kapelu, která byla neočekávaným dárkem a příjemným
překvapením. Sokolovnou zněla řeč česká, francouzská, německá, anglická i posunková. Každý něco povídal, lidé se smáli, poznávali se a objímali.
Připomínkou 70. výročí od konce války se stala bavorská jeptiška, která ve Kdyni oslavila sedmdesáté narozeniny. Při té příležitosti vyprávěla, že
v momentě jejího narození se tatínek právě vrátil z války. Ve Francii je zvykem hostit i ubytovat návštěvu přímo v rodinách, což se ale organizátorům
při takovémto množství lidí nepodařilo. Nocovali tedy všichni v bavorském Parsberku, kde se na tamním hradu druhý den konal středověký rockový
festival.
Sylva Heidlerová

V Nové Vsi o Šinkanzenu

Přednáška manželů Luďka a Petry Hynčíkových s tajuplným názvem „Šinkansenem zemí vycházejícího slunce“
byla o Japonsku, jehož část projeli manželé Hynčíkovi
japonským rychlovlakem šinkansenem. Dozvěděli jsme se
spoustu zajimavostí o hlavním městě Tokiu, bývalém hlavním městě Kjotu, Hirošimě a Osace.
Věřili byste například tomu, že japonské brnění samurajů bylo původně z textilu za minimálního použití kovu
a kůže? Nebo že Japonci nenosí před ústy šátek proti
smogu, ale kvůli tomu, aby svými bacily nenakazili přátele
a spolupracující? Tak jsou ohleduplní. Tedy alespoň pro nás
to byla naprostá novinka. Dokonce nám pan Luděk ukázal
kopii pravého samurajského meče, samozřejmě odlévaného, ne kovaného, který mu při návratu na letišti způsobil
nemalé nepříjemnosti. Pohodová a přátelská atmosféra
přednášky byla podpořena i tím, že nám po celou dobu byl
podáván pravý japonský čaj, který pro nás vařila paní Petra.
Manželé Hynčíkovi jsou skvělí vypravěči, každou přednášku doplní spoustou krásných fotografií a vždy nějakým
gastronomickým překvapením. Těšíme se na další přednášku, která bude určitě stejně zajímavá a zábavná, jako ty
předcházející.
Dana Sajlerová
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Život naplněný
vírou a hudbou

Pozoruhodný koncert ve Kdyni

Hobojista Viléma Veverka obklopen různorodým kdyňským publikem.

(sh)

V rámci třetího koncertu sezóny Klubu přátel hudby proběhl 14. května pozoruhodný koncert
houslistky Gabriely Demeterové, Viléma Veverky a komorního orchestru Ensemble 18+.
Pokud slýcháme někdy stesky nad zájmem posluchačů o klasickou hudbu, tentokrát bylo vše
jinak. Gabriela Demeterová táhne publikum, které muselo být z vyznění večera mimořádně spokojeno. Velký sál sokolovny byl velmi důstojně zaplněn a prostorem se linuly tóny barokních skladatelů italských mistrů i Johanna Sebastiana Bacha. Konkurence byla těžká. Vrcholící hokejové mistrovství a čtvrtfinálový zápas našeho týmu představoval velkou výzvu. Hudba v tomto měření sil
obstála se ctí a posluchači si určitě odnášeli pocit, že nevolili špatně.
I při respektu před houslovým uměním Gabriely Demeterové byli mnozí posluchači uchváceni
uměleckým výkonem i sympatickým vystupováním hobojisty Viléma Veverky. V Bachových koncertech doslova exceloval. Výbornou pověst, která ho předcházela, bezezbytku splnil. Určitě jsme ve
Kdyni zatím neslyšeli tak vynikajícího mistra tohoto kultivovaně znějícího nástroje. Klasicistní
orchestr byl vyrovnaným partnerem obou sólistů. Již na zkoušce bylo jasné, s jakou profesní zodpovědností se na kdyňský koncert umělci připravují.
Rád jsem od účinkujících slyšel, jak velkou inspirací se pro ně stalo kdyňské publikum, čemuž
napomohly i výborné akustické podmínky prostoru historické sokolovny. Vilém Veverka i Gabriela
Demeterová hráli již na mnohých evropských pódiích a mají určitě možnost srovnávat.
V ten večer byli v sokolovně přítomni samozřejmě hudební ctitelé z celého Domažlicka i bavorských měst. Posluchači dokázali, že hudba ve Kdyni má svou velkou tradici, živou přítomnost
i velký příslib do budoucna. Návštěvníci a posluchači koncertů si zaslouží prvotřídní výkony
a dokáží je také náležitě ocenit.
14. května se Kdyně určitě zapsala do paměti vzácných umělců. Lepší propagaci Kdyňska lze jen
stěží vymyslet.
Ing. Vladislav Vilímec, místostarosta města Kdyně

čtěte: www.kdynsko.cz

Oslavy 70 let od konce války v Kolovči.

(m)
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Odešel vzácný člověk Jaromír Tesař.
Jaromíra Tesaře musel mít snad každý rád.
Do Kdyně přišel z Moravy a zároveň s sebou
přinesl dobrosrdečnost, nekonfliktnost a otevřené srdce. Jaromír Tesař dlouhá léta pracoval
v Elitexu Kdyně, ale jeho srdce žilo vírou
a hudbou. Po celá léta byl varhaníkem v kostele sv. Mikuláše ve Kdyni i v jiných farnostech.
Témbr jeho hlasu zněl velmi příjemně,
stejně tak, jakým Jaromír býval společníkem.
Jaromír Tesař ovládal mnohé nástroje. Nestal
se sice profesionálním hudebníkem, ale jeho
muzikální cítění bylo mimořádné. Zvládal církevní hudbu stejně mistrovsky jako hudbu
taneční nebo klasickou. Obdivuhodně hrával
na sopran saxofon i žesťové nástroje. Po listopadové revoluci se výrazně profiloval i v komunální politice.
Za KDU-ČSL byl celých šestnáct let členem
Rady města Kdyně. Předtím i poslancem na
okresní úrovni. Velmi intenzivně se zajímal
také o historii konce 2. světové války. Až do
roku 1989 vyučoval externě hudbu na Základní
umělecké škole ve Kdyni. V sedmdesátých
a osmdesátých letech založil společně s mou
matkou a dalšími kolegy kvinteto hudební
školy, které absolvovalo desítky koncertů.
Uspělo i na národních přehlídkách coby příklad
netradičního pojetí známých skladeb klasické
hudby. Některé z těchto skladeb byly kvintetem natočeny i pro tehdejší Československý
rozhlas. V posledních letech sice jeho zdraví
bylo již vážně nalomeno, ale nepřestával hrát.
Před necelými dvěma týdny na kdyňské radnici to bylo ještě naposledy při svatebním obřadu. K hudbě vedl i své děti a měl velkou radost
z hudebního talentu své dcery.
Na Jaromíra Tesaře budeme hodně vzpomínat. Když jsem ho poprvé uviděl, někdy na
konci šedesátých let, hned se pro mě stal sympaťákem. Takovým věčně mladým sympaťákem zůstal po celý svůj život.
Vladislav Vilímec

Rekordní účast traktorů, veteránů i návštěvníků

V sobotu 16. května se již od ranních hodin sjížděli na jinak
poklidnou náves naleštěné stroje účastníků 4. setkání starých
traktorů a veteránů v Brnířově.
Do oběda přijelo celkem přes 200 exponátů a přes 2 700 spokojených návštěvníků, což překonalo i veškeré představy organizátorů.
Když si dnes vzpomenu, jak jsme spolu s Pepíkem Husníkem při
organizování prvního srazu počítali s účastí alespoň 30 exponátů,
ani nevěřím letošní účasti. Mimo již v Brnířově známých značek
jako Fordson, Lanz Buldog, John Deere, Fendt, přijel i opravdový
unikát SVOBODA DK5 v provedení tříkolka.
Na hrázi rybníka byla opět ukázka staré zemědělské techniky, přibylo několik zajímavých exponátů, což návštěvníci zvlášť ocenili.
Několikrát za den proběhlo i mašinování obilí na dvou starých
mlátičkách, o což byl také velký zájem. Ve 14 hodin vyjela spanilá
jízda veteránů a následně dlouho očekávaná jízda traktorů. Na závěr
byly odměněny nejstarší exponáty:
Moto: ČZ98 r. v. 1933 – p. J. Veselák, auto: AERO 665 r. v. 1933
– p. V. Mandák, traktor: Fordson r. v. 1924 – P. Šindelář a nejvzdálenější účastníci: p. Jaroš – Jihlava (250 km) TRAKTOR KLUB
SKALNÁ (130 km), p. Fleischmann – Neuburg (75 km – po ose)
Na závěr bych chtěl poděkovat všem pořadatelům za pomoc při
přípravě, průběhu i úklidu všech strojů a i celé návsi.
Za organizační výbor Mirek Beneš

Čtvrté setkání traktorů a veteránů na návsi v Brnířově.

Občané z Černíkova,
Úsilova a Mezholez
se scházejí rádi

Koncert žáků v kdyňské sokolovně

Opět po roce hostila kdyňská sokolovna všechny posluchače a účinkující velkého koncertu žáků ze Základní umělecké školy ve Kdyni. Diváci, kteří se rozhodli ve středu 15. dubna
v podvečer tento koncert navštívit, určitě nelitovali.
Bylo opravdu co poslouchat a program byl velmi pestrý.
Koncert zahájil vokálně instrumentální soubor pod vedením učitelky Z. Augustové. Poté
vystoupili sólisté, kteří zahráli na kytaru, flétny, trubku, tenor, klavír, akordeon, následoval
zpěv a nechyběli ani zástupci literárně-dramatického oboru. Před přestávkou se ještě předvedl instrumentální soubor pod vedením učitelky M. Tumpachové, který vznikl speciálně pro
tento koncert. V jejich podání si poslechli diváci také známou skladbu Halelujah od
L. Kohena, kterou zde výborně zazpíval Michal Švec. Následovala krátká přestávka a po ní
nastoupil na jeviště dechový soubor ze ZUŠ Kdyně pod vedením učitele J. Tikala. Ti zahráli
posluchačům několik lidových písní a svoje vystoupení zakončili skladbou My heart will go
on od J.Hornera. Závěr koncertu patřil dechovému souboru ZŠ ze Švihova pod taktovkou
J. Babky. Tento velký soubor byl pro letošní rok hostem tohoto výjimečného koncertu. I on
potěšil posluchače pěknými lidovými písněmi a známými skladbami současné populární
hudby.
Velký potlesk z řad rodičů, prarodičů, ale i přátel pěkné muziky patřil všem účinkujícím
i jejich učitelům za krásná vystoupení a za vynikající práci a výsledky.
Matějkovi, Loučim

Každým rokem se v jarních měsících koná
přátelské setkání seniorů. V pořádání této tradiční akce se obce střídají a tento rok setkání
připravili naši zastupitelé.
O tom, že se akce vydařila, svědčí poděkování
od paní Miloslavy Kalašové: „Důchodci mají
omezenou možnost setkávání se svými vrstevníky, a proto moc děkuji našim obecním zastupitelům za to, že na nás myslí. V sobotu
9. května se v kulturním domě v Černíkově
konalo setkání důchodců ze tří obcí našeho
koutečku Kdyňska – z Černíkova, Úsilova
a Mezholez.
Minutou ticha jsme všichni uctili památku
těch, kteří už nejsou mezi námi.
Pak nás potěšila svým vyprávěním a historkami
vždy rozesmátá herečka Uršula Kluková
a nakonec naše srdíčka zahřála hudba Domažličanka. Bylo to krásné a máme na co vzpomínat.“
Jana Sedláčková, OÚ Černíkov
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Bleskový šachový turnaj

XXXIII. ročník bleskového šachového turnaje
O pohár města Kdyně. Na
startu se sešla velmi silná
konkurence. Hrálo se systémem každý s každým na
jednadvacet kol, takže
hráče čekalo pět hodin
náročných šachových bojů.
Nejlépe odstartoval domácí hráč Jiří Tochor, který
po osmi kolech vedl společně s jedním z favoritů
Martinem Vašíčkem z Domažlic se ziskem 7,5 bodu.
Loňský vítěz, domácí hráč
Zdeněk Tochor, měl tentokrát velmi špatný start
a po prvních čtyřech
kolech měl pouze hubených 1,5 bodu. Pak ho ale nastartovala výhra se Stanislavem Kubou a sérií šestnácti výher v řadě
se vyhoupl na čelní pozice a čekal, jak si povede výborně hrající Martin Vašíček. Jak čas plynul,
pozvolna se dostavila únava, s ní přišly i chyby a začal se, jak se říká „lámat chleba“.
Martin Vašíček pod tlakem ale nezaváhal a svůj náskok těsně uhájil, když v posledním kole porazil dalšího ze silných hráčů, klatovského Karla Nováčka. Za vedoucí dvojici se pak zařadil další
domácí hráč Stanislav Kuba, tradičně výborný, bleskový hráč, který se ale bohužel letos nevyvaroval chyb, které ho stály lepší umístění. Opět se potvrdilo, že domácím hráčům se na turnaji
O pohár města Kdyně už tradičně daří a to, že za posledních šestnáct let byl na stupních vítězů vždy
alespoň jeden zástupce domácích, není náhoda.
Pavla Tochorová

Vysoká škola
v Domažlicích
přijímá přihlášky
pro rok
2015/2016

Správní institut, s. r. o., Jablonec nad Nisou
zprostředkovává v Domažlicích vysokoškolské vzdělání podle zahraniční akreditace již
druhým rokem a veškerá výuka i zkoušky
probíhají o víkendech v Domažlicích v prostorách školy VOŠ, OA a SZŠ na Chodském
náměstí.
Nyní probíhá nábor studentů, kteří zahájí
své studium v zimním semestru akademického roku 2015/2016. Nabízíme ke studiu
populární a praktický studijní obor Ekonomika – řízení lidských zdrojů v kombinovaném bakalářském a magisterském studijním programu.
Všechny vaše dotazy rádi zodpovíme na
adrese: info@spravniinstitut.cz.
Přihlášky lze podávat i on-line na stránkách www.spravniinstitut.cz, zaslat písemně
nebo osobně přinést na adresu: MAS Český
les, z. s., studijní oddělení, Hradská 52, 344
01 Domažlice, do 31. července 2015. (red)

Zdrávi došli po osmadvacáté do Lomečku

Za krásného počasí se v Chodské Lhotě
konal již 28. ročník turistického pochodu
Chodská Bůta. Na startu zapisovatelky zapsaly 646 pěších, 108 cyklistů a dalších zhruba
50 přišlo přímo do Lomečku. Připočtu – li
zhruba 40 pořadatelů, je to přibližně 850 lidí
pohromadě, a to je moc dobrá účast! Do Prčic
šlo letos 22 tisíc lidí, ale Prčicím konkurovat
nechceme. My spoleháme na věrné účastníky.
Krom toho bylo na startu k vidění několik
jezců na koních nebo krásného veterána Petra
Šindeláře.
Nejstarší účastnicí byla paní Marie Štilerová z Plzně (1939), nejstarším mužem byl
Václav Šváb rovněž z Plzně (1933). Oba obdrželi keramickou botičku, kterou jim předal
předseda spolku zahrádkářů Miroslav Bayer.
Za dlouholetou práci pro zahrádkáře a u příležitosti jejich životních jubileí dostali keramickou botičku Alena Pechová, Brigitta
Barešová a Václav Halada. Všem všechno
nejlepší k jejich narozeninám a za jejich práci
jedno velké díky. Poděkování si zaslouží
i celý pořadatelský tým, do kterého letos
patřili také žáci a žákyně 9. B Masarykovy
školy ve Kdyni, kteří zabezpečovali kontrolní stanoviště. Musím říci, že chlapci a děvčata se tohotu úkolu ujali příkladně a zodpovědně. „Okusili jsme si, jaké je to, když
celá třída táhne za jeden provaz, říká jedna
z děvčat, škoda, že ne všichni pochopili, oč
nám jde. Celá třída má od zahrádkářů slíbený
areál na oslavu konce školního roku a byl

bych pro to, aby se dětem od zahrádkářů dostalo rovněž nějakého bonusu. Dobrá práce
zaslouží ocenění. Mladí lidé se zapojují i do
pořadatelské párty, a to je moc dobře a pro
Bůtu naděje do budoucna. Zapomenout nejde
ani na hudební doprovod celé akce, o který se
tentokráte postarala kapela F. R. C.
I dobrá kapela k Bůtě neodmyslitelně patří.
Chodská Lhota opět třetí májovou sobotu ožila
návštěvníky, a to je důkaz toho, že Chodskou
Bůtou žije celá vesnice. Jak velmi trefně
a s úsměvem na tváři poznamenal Václav
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Řežábek z Klubu českých turistů Přeštice,
před každým barákem tři auta, to bude asi
bohatá vesnice. A já pouze dodávám – co se
Chodské Bůty týče – určitě je! Úžasné je, že
na Bůtu se sjedou všichni „domorodci“
a jejich rodiny, Bůta je ve Lhotě druhá pouť.
Stálé účastníky máme v okolních vesnicích,
ale Bůťáci jsou rozesiti po celé republice.
Všem za jejich účast jménem pořadatelů
děkuji a za rok 21. 5. 2016 na shledanou.
Zdrávi došli!
Milan Zajíc

Mladí rybáři opět zvítězili

Vítězné družstvo Kdyně.

Venkovní sezónu začali mladí rybáři
z MO Kdyně 25. dubna, kdy pořádala místní organizace Českého rybářského svazu
Kdyně, s pověřením Západočeského územního svazu ČRS, územní přebor mládeže
v rybolovné technice – casting sportu.
Závodů se zúčastnilo celkem 38 mladých
rybářů a rybářek z pěti organizací.
Přeborníkem Západočeského územního
svazu v kategorii družstev se stalo družstvo Kdyně „A“ ve složení K. Patková,
D. Nejdl, J. Iha a T. Tlustý s celkovým ziskem 1163,25 bodu a na třetím místě se
umístilo družstvo Kdyně „B“. Jakub Mathauser z Kdyně „B“ vyhrál kategorii dorostu v nejlepším výkonu dne 404,05 bodů.
První místo v kategorii starší žáci získal
Tomáš Tlustý ze Kdyně výkonem 262,52
bodu a v kategorii starší žákyně získala
první místo Daniela Píšková z družstva
Bělá n. R. ziskem 275,92 bodu. Kategorii
mladší žáci vyhrál David Nejdl z družstva
Kdyně „A“ výkonem 257,56 bodu.
Dalším závodem pro mladé kdyňské
rybáře bylo místní kolo Zlaté udice, které
se konalo dne 2. května a zúčastnilo se ho
pouze 13 mladých rybářů. Závodníci měli
sraz na rybníčku u Bílky v 06:45 hodin,
poté proběhlo losování a v 7.30 začala
samotná soutěž disciplínou „lov ryb
udicí“. V této disciplíně mezi žáky vyhrál
Stanislav Schleiss s 152 cm nachytaných
ryb. Mezi dorostenci vyhrála Kateřina
Patková, která dokázala nachytat 477 cm
ryb. Po ukončení disciplíny se závodníci
přesunuli na hřiště Sokola Kdyně, kde
proběhly zbývající dvě disciplíny, a to
rybolovná technika a rybářské znalosti.
Mezi žáky vyhrál disciplínu rybářské znalosti David Nejdl (100 bodů) a mezi doro-

stenci byl první Jaroslav Iha, který získal
maximální počet bodů (120). V disciplíně
rybolovná technika byl nejlepší mezi žáky
Tomáš Tlustý výkonem 175 bodů a kategorii juniorů vyhrál Jakub Mathauser výkonem 236,5 bodu. Celkovým vítězem v kategorii žáků se stal David Nejdl se součtem
pořadí 5 z jednotlivých disciplín a mezi
juniory vyhrál Jakub Mathauser, rovněž se
součtem pořadí 5 z jednotlivých disciplín.
Třetím závodem mladých rybářů bylo
okresní kolo Zlaté udice. Naši organizaci
reprezentovali v kategorii žáci David Nejdl,
Tomáš Tlustý, Filip Benzl a Standa Schleiss,

v žákyních Anna Tomanová a v dorostu
Jaroslav Iha. Soutěž probíhala na rybníku
Bílka u Kouta na Šumavě.
V disciplíně RZ byl absolutně nejlepší
Jaroslav Iha ze Kdyně, který získal největší možný počet bodů (120). V dívkách
byla v RZ první Daniela Píšková (103
bodů) a v žácích zvítězil Tomáš Tlustý ze
Kdyně (98 bodů). V RZ bylo nejlepší
domácí družstvo Kdyně.
Poslední disciplínou závodu byla rybolovná technika, tzv. „casting“, kde se
závodníci snažili pomocí prutu a navijáku
s vlascem dostat 7,5 gramové závaží –
kapku přesně na určený cíl (zátěž skish
a arenberg) nebo co nejdále s ní dohodit
(zátěž dálka jednoruč). Mezi žáky vyhrál
disciplínu RT Tomáš Tlustý ze Kdyně
výkonem 202,1 bodu, dívky vyhrála
Daniela Píšková ziskem 145,3 bodu
a juniory vyhrál Jaroslav Iha s 232 body.
Družstva v disciplíně RT vyhrála domácí
Kdyně.
Celkovým vítězem okresního kola Zlaté
udice se mezi žáky stal Tomáš Tlustý
z družstva Kdyně, mezi děvčaty zvítězila
Daniela Píšková z Bělé nad Radbuzou
a juniory vyhrál Jaroslav Iha ze Kdyně. Na
druhém místě mezi žáky skončil David
Nejdl, čtvrtý byl Filip Benzl a na pátém
místě se umístnil Standa Schleiss. Naše
dívka Anna Tomanová byla celkově druhá.
Celkově jsme v soutěži družstev obsadili
první místo před družstvem Horšovského
Týna a na třetím místě skončilo družstvo
Bělé nad Radbuzou.
JzP

Májový slet čarodějnic

Ve Kdyni a pod patronátem Pionýrské skupiny Safír.
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Pavla Tochorová

Jan Hus

co jsme se o něm neučili

Pronájem pohostinství

Obec Mrákov pronajme od 1. 9. 2015 pohostinství Sauna
v Mrákově u koupaliště. Bližší informace na tel. 379 788 235
nebo u starosty obce tel. 602 936 461.

Eva a Vašek
v Kolovči

V Kolovči se konal koncert pěvecké a zároveň manželské dvojice Ševčíkových EVA
a VAŠEK. V písních i ve videoprojekci
seznámili s Kanadou, Mexikem, Austrálií,
Chorvatskem, Švédskem, Japonskem atd., ale
nejvíce se svou rodnou Moravou a dcerkou
Evičkou, která je všude doprovází. Z pěti vítězů soutěže o vstupenku v Domažlickém
deníku se dostavili čtyři, kteří dostali i kytičku.
Tu obdržela i nejstarší divačka a nejvzdálenější
účastník, který přijel ze vzdálenosti 130 km.
Do kolovečské kroniky zapsali: „Rádi jsme
k vám přijeli. Děkujem za krásné chvíle. Byli
jsme tu poprvé a rádi se opět vrátíme. Eva
a Vašek.“ Na snímku s místostarostkou Janou
Peclovou (uprostřed).
(ou)

Ovoce může být i hořké a kyselé

Ovoce ve škole ve Všerubech.

Žáci všerubské školy jsou již několik let zapojeni do projektu Ovoce do škol a letos využili
možnost získat ovocný ochutnávkový koš. Protože jeho součástí byly i méně známé exotické
druhy ovoce, roztřídily je paní učitelky na misky a talíře a v průběhu ochutnávky ukazovaly dětem,
jak se správně zpracovávají. Každý z dvaceti devíti žáků ochutnal od každého druhu kousek a společně ohodnotil, které ovoce jim chutnalo nejvíc a které by si naopak jako samostatnou svačinu
nedal. Nejlépe ohodnotili mango, ananas, kumquat a mochyni, kyselé či hořké jim připadaly grep
a limetka. Jsme rádi, že se tímto způsobem děti seznámí i s méně známými druhy a jak samy prohlásily, při nákupu se po nich v obchodě určitě poohlédnou.
Renata Reifová
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V sále Muzea příhraničí ve Kdyni proběhla
odborně laděná přednáška Jan Hus – co jsme
se o něm neučili s podtitulem Jan Hus a jeho
učení. Početným posluchačům přednesl přednášku na toto téma Mgr. Luděk Krčmář, vedoucí oddělení novějších dějin Západočeského
muzea v Plzni, který je zároveň vystudovaným
husitským teologem na HTF UK v Praze.
Již dlouhou řadu let přetrvávají názory na
Mistra Jana Husa v intencích národního obrození, socialistické i současné školní výuky, současné proticírkevní nálady nebo naopak nekritické glorifikace bez hlubšího poznání.
Smyslem přednášky bylo Mistra Jana představit v obrazu současného evropského bádání
a z prvotního předpokladu, že Jan Hus byl především teolog a ze systému jeho teologie se
vyvíjely další jeho soudy. Nejkrajnějším případem Husova nepochopení a dezinformací je
totiž lhostejnost k aspektům víry Jana Husa
a redukce víry na pouhé etické problémy. Tomu
se snažila přednáška zamezit.
Jan Hus byl představen především jako teologický následník Jana Viklefa a jeho teologií
odkazující na Písmo. Závažným problémem
bylo pro oba teology ve své době především
učení o predestinaci, kterým se Jan Hus snaží
najít východisko z krize tehdejší církve. Jenže
tím se dostává mimo církevní věrouku.
Daleko větším problémem je však jeho pojetí učení o transsubciaci, které jej vede mílovými
kroky k jeho hořkému konci před koncilem.
Naopak přednáška zdůraznila i dosud pouze
v zahraničí probádaný směr pohledu na Jana
Husa a jeho mariánský kult. Pro řadu posluchačů bylo překvapivé, že Jan Hus byl významným šiřitelem upřímné víry v Pannu Marii a její
panenství. Tím získává jeho odkaz v současnosti i ekumenický rozměr. Téměř jako jeho lidový,
ničím nepodložený folklór, bylo presentováno
jeho autorství přijímání pod obojí způsobou.
Pro odlehčení soustředěného naslouchání
posluchačů byla součástí přednášky i malá
výprava s fotografickou dokumentací po husovských památkách v Kostnici.
Dále se posluchači dozvěděli rozdíl mezi
Husovou reformou katolické církve a pozdější
reformací, která někdy i v teologických kruzích
protestantizmu splývá. Byla podána i informace o vzniku a činnosti mezinárodní komise pro
studium Mistra Jana Husa, kde popud k jejímu
založení podal papež Jan Pavel II. Nejvíce
ohlasu sklidila závěrečná část přednášky, která
se zabývala složitou otázkou, zda byl Hus heretikem či nikoliv. Dá se shrnout do jedné věty:
„V osobě Jana Husa stál před koncilem
pochybně exkomunikovaný; před pochybným
koncilem, svolaným pochybně legitimním papežem.“ Tragičnost Husova příběhu, bezvýznamné epizody několikaletého koncilu v Kostnici,
dokresluje i přes jeho teologické odchýlení se
od tehdejší věrouky fakt, že Husovým zpovědníkem před smrtí byl jeho úhlavní teologický
nepřítel z Prahy Štěpán Páleč, který mu dal
rozhřešení bez podmínek!
(LK)

Stolní tenisté
ve Lhotě

Již tradičně se sešli v Chodské Lhotě stolní
tenisti, letos na 25. ročníku Velikonočního turnaje. Zahrát si krom domácích přijeli také hráči Jiskry a Sokola Domažlice, Drahotína,
Hostouně a Milavčí. Z Jihlavy přijel Pavel Ruta
a posedět přišli i další pozvaní.
Celý turnaj zahájil prezident lhoteckého
oddílu Martin Schwarz, který všechny přivítal
a popřál mnoho sportovních úspěchů. Celkem
21 hráčů bylo rozděleno do dvou skupin a hrálo
se systémem každý s každým a dva vítězné
sety.
Vítězem žákovské kategorie se stala Zdeňka
Marešová před Jakubem Záleským a Markem
Kastnerem.
V okresním přeboru zvítězil domácí Jiří
Bláha, před oddílovým kolegou Vladimírem
Staňkem a Zdeňkou Marešovou. Čtvrtý byl
Jaroslav Kuneš z domažlické Jiskry. V hlavní
kategorii zvítězil Jan Michal z Drahotína před
domažlickými Sokoly Jaroslavem Benešem
a Janem Látkou. Čtvrtý byl obhájce loňského
vítězství Josef Němec ze Sokola Milavče.
Milan Zajíc

Zpěv Barbory
Balounové

Bylo odpoledne, když zazvonil telefon
a hlas na druhé straně se zeptal: ,,Nepůjdeš
na koncert?“, a já: Kdy, kde a kam? Když
jsem se dozvěděla, že zpívá Barunka Balounů,
tak nebylo o čem přemýšlet. Synagoga byla
do posledního místečka obsazená a kolik lidí
stálo, tak to se nedalo spočítat.
Pěvecký recitál, který začal proslovem
zdejšího kněze pana Kratochvíla, byl zahájen v 19 hodin .
Výtěžek z koncertu je věnován na opravu
varhan v kdyňském kostele. Skvělý nápad.
A začal hlavní program. Barunku velmi
něžně doprovázela na klavír ředitelka hudební školy paní Milada Nejdlová, bylo to
velmi procítěné, vyvážené a výsledek?
Zážitek, na který se nezapomíná. Barunka
zářila v růžových šatičkách, které k jejímu
mládí patří, zpívala od Mozarta přes
Dvořáka až po Smetanu nádherné árie, které
v prostorách zdejší Synagogy vyzněly tak,
jak vyznět měly .
Celý recitál byl odměněn bouřlivým
potleskem, předáním květin a přídavkem od
Barunky a to Smetanovou ukolébavkou
z opery Hubička.
,,Hajej můj andílku",
Hlavička, ve které se tenhle nápad zrodil,
by potřebovala ozdobit korunkou z čistého
křišťálu, protože dělat něco pro lidi a nic za
to nechtít, naopak rozdávat, tak to si opravdu zaslouží obrovské díky.
Božena Svobodová

Žákovský ples v Kolovči

Oslava 60. výročí otevření Základní školy v Kolovči, která se uskutečnila ve dnech 24. – 25. dubna
v Kolovči. Její součástí byl také žákovský ples v kulturním domu v Kolovči.
Václav Pergl

Obec Tlumačov nabízí do pronájmu pohostinství
od 1. července 2015. Možnost využití sálu.
Informace u starosty na tel. 606 641 911

Mrákov mládne, ale ctí stáří

Obec Mrákov a Sbor pro občanské záležitosti v Mrákově uspořádaly v sobotu 18. dubna
2015 velmi zdařilé setkání seniorů.
Tato akce se konala v sále kulturního domu
ve Starém Klíčově a na setkání seniorů byly
pozvané ženy narozené v roce 1954 a starší
a muži narození v roce 1951 a starší. Účast byla
překvapivě vysoká, sešlo se 132 seniorů.
Setkání zahájil pan Josef Janeček, starosta
obce, který také přítomné krátce seznámil
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s děním v obci. Pro seniory byl připraven kulturní program a občerstvení.
Nejdříve své vystoupení předvedly děti
Chodského souboru Mráček a potom vystoupily děti ze ZŠ Mrákov. K tanci i poslechu hrála
místní kapela Taky taky pod vedením Jana
Randy. Jsme rádi, že se setkání líbilo a senioři
se mohou těšit na další setkání v roce 2016.
Obec Mrákov

O velikonoční pouti byl Loučim v obrazech

Dvoudenní výstavu na téma Loučim v obrazech uspořádal místní Sokol, jež program velikonoční poutě zajišťuje každoročně, pokaždé
jinak a pokaždé zajímavě.
Pro tento rok se pod vedením starostky
Sokola Vladimíry Kacerovské rozhodli oslovit
nejen místní vlastníky obrazů s motivem
Loučimi, vypůjčit si je a vystavit v prvním
patře obecního úřadu (a bývalé školy). O spolupořadatelství byla požádána také Česká spořitelna, pobočka Domažlice, která zapůjčila
nejvzácnější exponát, obraz Františka Michla,
dalším pořadatelem bylo i Muzeum Chodska,
potažmo jeho Galerie bratří Špillarů, jejíž
vedoucí a výtvarník Václav Sika se aktivně
zúčastnil přípravy a instalace výstavy. Více než
75 diváků si tak mohlo prohlédnout obrazy
Františka Michla, Rudolfa Jankovce, Václava
Königa, Přemysla Rašky, který jediný namaloval Loučimskou Madonu, unikát pana Jiřího
Wintera (Neprakty) a v neposlední řadě i již
zesnulého, místního Kamila Honky. Vystaveno
bylo 36 obrazů od 22 autorů.
Václav Sika pak seznámil přítomné se životem a dílem akademického malíře Františka
Michla, jenž své dílo zasvětil svému rodnému
Chodsku a vzpomenul také Václava Königa
nebo Rudolfa Jankovce.

Na vernisáž přišlo 75 nejen místních obyvatel.

Svůj obdiv nad krajinou a Loučimí vyjádřil místní rodák Jan Křížek vlastní poezií, jeho dvě
básně přečetla V. Kacerovská. Na akordeon zahrála také Hana Matějková.
Obdiv nad akcí vyjádřil také ředitel Muzea Chodska Josef Nejdl: „Loučim, to je jedna z mála
obcí, která žije přirozeným životem. Překvapilo mě, kolik se tady sešlo obrazů, je fakt, že Loučim
je jedna z nejfotogeničtějších vesnic, toto prostředí je vděčné, ať se na ně díváte odkudkoliv…“
Text a foto Z. Huspek

V Pocinovicích vzpomínali i zástupci US Army

Společné foto zastupitelů Pocinovic a jejich hostů.

Téměř 60 lidí se 5. května sešlo u pamětní
desky u Základní školy v Pocinovicích, aby si
spolu se zástupci americké armády připomněli
70. výročí osvobození obce. Starostka obce
Marie Homolková ve svém projevu kromě
událostí z konce války připomněla také
Bedřicha Kalivodu, který byl starostou obce
a řídicím učitelem a 22. června 1942 byl po
zatčení gestapem odvezen do Klatov a mezi
28. červnem a 2. červencem byl v Lubském
lese u Klatov popraven. Jeho pamětní deska je
též umístěna na budově školy.

„Vzpomínkové oslavy, které jste připravili,
jsou důležité pro nás všechny bez ohledu na
věk a připomínají velké oběti, které lidi ve
válce přinesli,“ řekl major US Army Adam
Knox, jehož angličtinu tlumočil do českého
jazyka další člen americké delegace, kapitán
Zachary Taron. Několik slov řekl také poslanec
PČR Vladislav Vilímec. Došlo k položení
věnců a kytic nejen od řečníků, ale i od zástupce Konfederace politických vězňů č. 10 Domažlice Otakara Tulačky spolu s Josefem
Taušem. Nakonec se všichni podepsali do míst9

ní kroniky. O hudební doprovod se postaral
pěvecký sbor místní školy. Po skončení aktu na
návsi se necelá dvacítka místních v čele se starostkou a zastupiteli obce vydala na hřbitov,
aby i tam položila věnec, tentokrát k hrobu
neznámé oběti transportu smrti z dubna roku
1945.
K této události řekl Václav Ponocný starší:
„To byl vlakový transport, jeden den stál
v Pocinovicích na nádraží a potom jel na
Klatovy. Mnoho vězňů se snažilo zachránit
a vyskakovali z vagónů za jízdy a tenhle člověk
vyskočil mezi Pocinovicemi a Úborskem zrovna v místě, kdy byl můstek se zábradlím a on
padl zrovna na to zábradlí a zabil se. To
vyprávěla moje maminka, která ho tam našla,
my jsme tam měli pole. Ty uprchlé vězně tady
schovávali lidi v okolí…“
Sympatický počin pocinovských tak uzavřel
vzpomínkové odpoledne.
Text a foto Z. Huspek

Plastická mapa
Českého lesa

k dostání
v Turistickém
informačním centru
Kdyně

Co se děje v infocentru

Na kole z Čech do Bavor vyjeli z Hájovny

Na kole z Čech do Bavor se každoročně vydávají zástupy věrných a nadšených cyklistů a v posledních letech se k nim přidávají
i zapálení turisté s holemi praktikující chůzi Nordic Walking. Ani letos tomu tedy nebylo jinak a akce se zúčastnilo necelých 100 sportovců, mezi kterými bylo více než třicet německých sousedů, kteří se akce pravidelně a rádi zúčastňují. Cyklotrasa byla dlouhá 48 a 21
km a méně zdatní či méně odvážní cyklisté se mohli vydat po druhé trase. Turisté s holemi se vydali po nejkratší trase o délce 11 km.
Poté, co byly všechny trasy úspěšně
zdolány, se všichni účastníci sešli v cíli
letošního ročníku, který byl na koupališti na Hájovně, kde si vyhladovělí
sportovci po dobrém výkonu mohli dát
něco dobrého k jídlu i k pití. Ani letos
samozřejmě nechyběl kulturní program, o který se postarala kapela F.R.C
z Klatov. Nálada byla více než dobrá,
což můžeme přisuzovat dobře zvládnuté organizaci, pěkným trasám i pohodové kapele, ale velký díl na dobré
atmosféře letošního ročníku mělo i počasí, které bylo pro sportovní výkony
účastníků zcela ideální. Turistická
sezóna na Kdyňsku, kterou tato akce
každoročně zahajuje, byla tedy již otevřena, nezbývá než si ji pořádně užít
a těšit se na další ročník Na kole z
Čech do Bavor.
Ivana Dubská

Turistické informační centrum je od května do září otevřeno
od 9. 00 do 17. 00 hod., o víkendech a svátcích od 9.00 – 12.00 hod.
infocentrum@kdyne.cz, tel. 379 413 555

Židovské památky

a synagoga ve Kdyni

Během zimní sezóny se v Turistickém informačním centru ve Kdyni již tradičně konají nejrůznější cestopisné přednášky, které si našly okruh svých věrných a nadšených posluchačů. V závěru nás paní Jaroslava Wollerová svým poutavým povídáním zavedla do vzdálené země na
Arabském poloostrově. Prostřednictvím fotek a vlastních zážitků nám přiblížila život utajeného
Orientu Ománu, který leží na největším poloostrově na světě. Od listopadu pro vás připravujeme
další náměty, a tak se máte na co těšit!

Ve čtvrtek 26. března v půl páté odpoledne se sál Turistického informačního centra
ve Kdyni zaplnil občany Kdyně a okolí. Lidé
různého věku si přišli vyslechnout přednášku PhDr. Ing. Václava Chvátala z Muzea
Českého lesa v Tachově, odborníka na
židovskou historii.

Přednáška o Janu Husovi tak, jak jsme se to neučili.

Příjemný večer ukončila živá diskuze.
Přednáška byla velmi poutavá a věříme, že
přinesla posluchačům řadu zajímavých
informací o židovské historii, která je neodmyslitelně spjata s Kdyní a jejím okolím.
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Přednášku pořádalo město Kdyně ve spolupráci se společností AgAkcent, s. r. o.
Návštěvníci akce se dozvěděli, jaký je rozdíl
mezi chrámem, synagogou a modlitebnou
a jaké je jejich vnitřní uspořádání a vybavení. Po úvodní „teoretické“ části následovalo
představení synagog a modliteben v okolí
Kdyně, doprovázené, stejně jako celá přednáška, promítáním fotografií. Všechny
přítomné jistě potěšilo, že se synagoga ve
Kdyni díky svému stavu řadí mezi unikáty.

Hlavní hasičská událost roku

Členové Sboru dobrovolných hasičů Loučim.

Na louce u rybníka a krásného sportovního areálu na konci obce Libkov nastoupila družstva okrsku č. 10 Pocinovice, aby absolvovala každoroční soutěž v požárním sportu. Jako první představilo pět družstev štafety na 4x60 metrů a hned tato disciplína přinesla první překvapení – po dvou
pokusech se na prvním místě s velmi vyrovnaným časem umístili Loučimští, když za sebou nechali štafety Chodské Lhoty, Pocinovic, Libkova a Dobříkova. Mimo soutěž si štafetu vyzkoušelo
dívčí družstvo Pocinovic a pak už začala hlavní akce – požární útok se stříkáním na terč. Přestože
se oblohou táhly od západu pěkně černé mraky, voda tekla zatím pořád jen z proudnic. To potěšilo
především diváky, kterých v jednu chvíli sledovalo klání téměř 200. Ukázku stříkání na terč předvedly i děti předškolního věku, které pilně cvičí v Pocinovicích pod vedením Václava Ponocného
staršího. Jejich zásah, kdy do miniproudnic skutečně tekla voda, vzbudil úsměvy a lze jen doufat,
že alespoň některé časem uvidíme mezi mladými dobrovolnými hasiči.
Dospělí soutěžili v kategorii do a nad 35 let a po skončení první části se zrodilo další překvapení – první místo vybojovali opět hasiči z Loučimi. Druhé místo obsadili hasiči Pocinovic, třetí
Chodské Lhoty, čtvrté Dobříkova (hojně posíleni členy SDH Hluboká), domácí zůstali poslední.
V mužích nad 35 let si Loučim s Pocinovicemi pořadí prohodily, třetí skončila Chodská Lhota,
čtvrtý byl Dobříkov a páté místo si v poklidu vybojovali hasiči Smržovic. Na závěr předvedly
požární útok dívky i ženy Pocinovic, svoji disciplínu si zkusily i žákyně z Chodské Lhoty a diplomy a poháry se už předávaly ve velkém stanu. Z mraků se totiž spustil vydatný déšť. Uprostřed
svěží zeleně na dohled rozhledny na Markétě tak proběhla hlavní hasičská událost roku.
Text a foto Zdeněk Huspek

Střípky z kdyňské farní kroniky

V dnešním dílu nahlédneme do stránek farní
kroniky a podíváme se tentokrát na události,
zaznamenané sloužícím farářem, které zavinil
tzv. „červený kohout“. Zmíníme se o roce
1911, který byl mimořádně chudý na dešťové
srážky, a tím bylo riziko ohně vysoké. Dříve
byly chalupy postaveny převážně z dřevěného
materiálu, a tím oheň, když „přeskočil“, snadno
zapálil i vedlejší dům:
Dne 31. srpna 1911 v noci po 1. hod. povstal
oheň na náměstí u kupce „Schindlera“ a za
tiché noci v brzku úplně strávil dvě usedlosti:
pekařský a hospodářský závod „Žákavců“,
kupce „Schindlera“ a hospodářské stavení žida
„Schwarzkopfa“. Vznik požáru není vysvětlen.
Dne 2. září 1911 po 6. hodině večerní vypukl
oheň u „Augsteinů“ (vedle minulého spáleniště) a v krátkosti strávil celý dům i hospodářská
stavení. Vznik požáru není vysvětlen.
V témže měsíci hořelo u kupce Vincence
Baumana, ale oheň v zárodku uhašen.
Rok 1911 byl suchý, velká horka, hlavně
celý červenec, srpen a polovice září, vykazoval
teploměr mnohdy až 35° Reaumura a jen asi

čtyřikrát v době té sprchlo. Sena krásná, obilí
hojné, ale lehké – otavy vůbec žádné, bramborů velmi málo, malé skoro žádné a myší velká
spousta, proti nimž se užívalo zákonitých otravin! Drahota ve všem stoupla! Ovoce málo.
Dne 10. prosince 1911, v neděli v den pouti
sv. Mikulášské vypukl v 11 a půl h. v noci
v Herštýnské ulici (u „Bečváře“) oheň a strávil
v krátku čtyry domky (Forster – Skokan –
Bečvář – Kubec). Příčina požáru opět nevysvětlena. Dne 20. 9. 1917 vypukl oheň v Hluboké blízko školy (proti rybníčku) a strávil dvě
chalupy. Oheň prý byl založen.
Dne 26. 8. 1925 v noci ve 2 h. vypukl oheň
ve Farní ulici v domě Ticháčka, který bleskem
povstal a strávil stodolu i se zásobami.
Rudolf Šlajer

Chuť a vůně domova,
je název knihy, sbírky
receptů, z našeho regionu
Získáte ji v TIC Kdyně!
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Proslavila Klatovy,
Loučim i Kdyni

Náměstek ministra zahraničních věcí Petr
Drulák předal v Černínském paláci ceny žákům
a studentům, kteří uspěli ve výtvarné a vědomostní soutěži ke Dnům Frankofonie. Ocenění
spolu s ním předali lucemburská velvyslankyně
Michele Pranchere-Tomassini a francouzský
velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian. Hlavní
cenu převzala z rukou velvyslankyně
Lucemburského velkovévodství studentka
Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech
Barbora Kacerovská. Žákyně ZUŠ Kdyně a v
neposlední řadě také obyvatelka Loučimi.
Soutěž je složena z vědomostního kvízu na
webové stránce ministerstva a byla to znalost
reálií o frankofonních zemích jako kultura,
sport, historie.
Bářin vítězný obraz vznikl za pomoci učitele
kdyňské ZUŠ Přemysla Rašky. „Ke stromu,
který už byl hotový, jsme podle zadání doplnili figury,“ popsal Raška vznik obrazu.
„Malovala pochopitelně Bára, která na výtvarku chodí už čtvrtým rokem a pracuje hodně
samostatně.“
Zúčastnit se takovéto soutěže a odnést si
hlavní cenu z 258 studentů ze 30 středních škol
není jen namalovat obraz, ale také znalost francouzštiny a tu si Bára mohla vyzkoušet při
několika dovolených v Provence.
Text a foto Z. Huspek

Česko-bavorský
týden

Ve středu 1. července uplyne přesně 25 let od
okamžiku, kdy se zvedla závora a otevřel se
hraniční přechod Eschlkam/Všeruby. Železná
opona se ocitla na smetišti dějin.
Zástupci partnerských obcí Echlkam, Kdyně
a Všeruby se rozhodli, že si 25. výročí otevření
hranic připomenou společnou akcí právě
1. července ve Všerubech.
Od 18 hodin bude v kostele sv. archanděla
Michaela ve Všerubech sloužena Děkovná mše
za přítomnosti plzeňského biskupa Františka
Radkovského, mrákovského faráře Przemyslava Ciupaka a pana faráře Engelberta Riese
z Eschlkamu za hudebního doprovodu chodské
dudácké kapely Bulácí a německé kapely
Owai-owai.
Ve 20 hodin budou v kulturním domě ve
Všerubech slavnostně zahájené Česko-bavorské týdny, které v letošním roce proběhnou již
po dvacáté. Celý měsíc červenec bude plný kulturních a sportovních aktivit na obou stranách
hranice. Program bude pokračovat českobavorským setkáním muzikantů jako hudební
most k Evropskému hlavnímu městu kultury
Plzeň 2015. Během večera se představí 4 kapely mladých lidí. Z Čech přijali pozvání Bulácí
z Mrákova a Šejnovjanka ze Starého Klíčova a
z Německa kapely Owai-owai a Viersamma.
Srdečně zveme širokou veřejnost k účasti na
slavnostní akci.
(Kdyně,Všeruby, Eschlkam)

Cihelna fest

vypukne v Kolovči

V krásném prostředí areálu staré cihelny, pod
širým nebem se bude konat první ročník
CIHELNA FESTU! Festivalu pro celou rodinu.
Ve dnech 31. 7. až 2. 8. jsme pro vás připravili
pestrý víkend svátku piva a ochutnávek produktů pivovarů Lobkowicz, hudebních produkcí, tanečních večerů s tombolou, dobrého jídla
a také programem pro vaše děti.
A nejen pro Vaše! Oslovili jsme Dětský
domov v Horšovském Týně ke vzájemné
spolupráci zvláště na burze užitečných
a krásných věcí.

Chcete-li pomoci, přineste každý z domova
něco hezkého, co už nepotřebujete, kromě
oblečení, kdykoliv od pátku od 17.00 hodin, do
areálu staré cihelny v Kolovči a výtěžek z prodeje odevzdáme na závěr akce právě dětskému
domovu, jehož děti se zapojí do pořadatelské
služby a možná nás překvapí i svým vlastním
programem. Pořadatelé předem děkují.
Z bohatého hudebního programu se můžete
těšit na oblíbenou kapelu Hašlerka nebo trio
Ivana Hlase, zatančíte si na candrbále
Helemese Kyjov, uvidíte Strašlivou podívanou, Jiskru 58, Karla Gotta Cover Band,
TWO Voices, DJ Káču a další.
Neděle bude celá věnovaná těm nejmladším,
mladším i mladým. Děti se mohou těšit na karneval masek s dětským programem, uvidí
pohádku z repertoáru divadelního souboru
z Horšovského Týna, pohádky Mini Divadla
a historické šermířské divadlo Lorika Plzeň.
Tak na shledanou v Kolovči!

Zdolání pevnosti Boy ard

Pravá pevnost Boyard se nachází u západního pobřeží Francie. Ta naše se nacházela na Zelené
Lhotě u Nýrska, kam naši soutěžící dorazili v páteční podvečer autobusem. Pevnost byla velká a
tajuplná… Celý večer byl věnován seznamování a jednoduchým týmovým hrám, při nichž se všichni navzájem více poznali, aby si druhý den mohli sestavit to nejlépe spolupracující družstvo.
Soutěžící se rozdělili do šesti skupinek po čtyřech až pěti. Aby získali „boyardy“ – stříbrné peníze,
museli nejdříve získat sedm klíčů pro otevření brány k pokladu. Po úspěšném lovu sedmi klíčů
pokračovali v hledání indicií, aby jim pomohly napovědět konečné heslo k pokladnici.
Všechny disciplíny byly poblíž pevnosti, vždy vyznačené na mapě. Některé úkoly nebyly jednoduché
ani příjemné. Otec Fura neměl slitování a řádně si ostych a rozpačitost soutěžících užíval. Jako příklad můžeme uvést hledání ztraceného klíče v bahně, hádání hádanek s bosýma nohama mezi živými
červy i nezapomenutelné napodobeniny interaktivních místností.
V neděli čekalo soutěžící splnění poslední části, která je dovedla k cíli. Byl to souboj
s mistry! Zde soutěžící získávali nebo ztráceli čas pro získání peněz. Šlo tedy o přesnost, trpělivost
a sílu. Mistři byli velice dobří a bylo velmi těžké je porazit. Skupiny však táhly za jeden provaz.
Podporovaly se a navzájem si radily.
Proto se jim podařilo některé mistry přelstít a vyhrát nad nimi.
Všechny skupiny uhodly heslo, získaly boyardy a k tomu sladkou odměnu. Otec Fura všem poděkoval za účast a snahu, kterou museli za celý víkend vynaložit. Víkend byl velice zdařilý a myslím
si, že PEVNOST BOYARD jsme nedělali naposledy.
(redakčně kráceno)
Za Pionýrskou
skupinu Kolo
Koloveč
Štěpánka
Kalčíková

Ve Lhotě začali uklízet Česko u sebe

Dobrovolní hasiči z Chodské Lhoty se aktivně zapojili do celostátní akce: Ukliďme Česko,
jejímž cílem je nejen uklidit naše okolí či obce, ale i medializovat problematiku černých skládek
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a podobně. Veřejně se k této akci hlásíme
a podporujeme ji činy, prohlásil starosta
sboru Josef Stuiber.
Na brigádu přišlo 13 členů sboru, kteří
posbírali dva valníky šrotu a pustili se do
úklidu kolem hasičské zbrojnice. Za volant
traktoru usedl sám šéf Pošumavského zemědělství Antonín Černý, který je jedním z členů
sboru a pro tuto akci poskytl mechanizaci.
Jak sám s úsměvem dodává: „pro pořádek já
jsem, tomu rozumím!“ Do akce se zapojila
také firma DOMO Josefa Tvardíka, která
pomohla s elektro odpadem.
Po brigádě byla v plánu dne členská schůze. Plány máme jasné, záleží však na tom, jak
uspějeme například s dotací na realizaci
našeho záměru v bioodpadech. Dalším tématem byly webové stránky obce a prezentace
sboru. Vyplynulo, že obec považuje stránky
za dostatečné a pro potřeby sboru zřídí
samostatnou složku, které se ujme jednatel
sboru. Pak hasiči poseděli u soudku „kozlíka
lékařského“.
Milan Zajíc

Kapitulace se podepsala v e V š er ub e c h

Odhalení památníku kapitulace německých vojsk ve Všerubech. Zleva starosta Václav Bernard.

Ve Všerubech proběhlo v pondělí 4. května 2015 slavnostní odhalení památníku připomínající důležitou historickou událost,
která se odehrála před 70 lety v domě č. p. 1.
V tomto domě přijal 4. května 1945 v 16
hodin velitel 90. pěší divize brigádní generál
Herbert L. Earnest kapitulaci 11. pancéřové
divize generálporučíka Wenda von Wietersheima s velitelem generálmajorem H. F.
Treuschem von Buttlar – Brandenfelsem.

Jak je uvedeno v knize Zdeňka Procházky
„Všeruby a Všerubsko (1570 – 2014)“, již od
konce dubna 1945 probíhaly poměrně tuhé boje
mezi americkou armádou, která obsadila okolí
Furth im Wald, a zbytky německé armády rozmístěné v lesích při československé hranici.
Dne 27. dubna narazil průzkum 90. US pěší
divize u Všerub na těžkou palbu nepřátel a byl
nucen se vrátit. Stejně dopadl i pokus překonat
hranici prostoru Maxova. Následně byl podnik-

nut útok na německé tanky soustředěné v prostoru Všerub. Americkými houfnicemi byly
zničeny 3 nepřátelské tanky a rozprášena
pěchota. Při vojenských operacích v okolí
Všerub rovněž zasahovaly americké stíhací
bombardéry, které zničily 20 nepřátelských
vozidel. Dne 29. dubna zajali Američané
z roty F ve Všerubech 150 německých vojáků
s velitelem a 20 motorovými vozidly. 90. pěší
divize byla jedinou americkou pěší divizí,
která se v našem regionu dostala do rozsáhlejších bojů s nepřítelem. Dne 4. května přivezl
štábní mercedes do Všerub obsazených
Američany velitele 11. německé pancéřové
divize, aby zde podepsal kapitulaci. V 16
hodin se pak generál Wend von Wietersheim
vzdal veliteli 90. US pěší divize Herbertu L.
Earnestovi. Američanům se tehdy vzdalo
9050 po zuby ozbrojených německých
vojáků.
Slavnostní akt proběhl před domem č. p. 1
ve Všerubech od 15.30 hod. za hudebního
doprovodu dechové hudby Horalka a za účasti Klubu 3. armády. Přesně v 16 hodin byl
slavnostně odhalen památník, zazněly státní
hymny, proslovy, byly položeny květiny
a následně si návštěvníci prohlédli dobovou
vojenskou techniku.
V rámci oslav 70. výročí osvobození
Kdyně, které proběhly 5. května, navštívili
nově odhalený památník zástupci amerického velvyslanectví v Praze pan major Adam
Knox a kapitán Zachary Taron, kteří položením květiny uctili památku historické události.
Městys Všeruby

Májová pouť věřících do Neukirchenu

Pouť k Panně Marii Loučimské do bavorského poutního
místa Neukirchen b. Hl. Blut se stala po znovuobnovení po
pádu železné opony významnou a hojně navštěvovanou.
Nejinak tomu bylo i letos o státním svátku v pátek 1. května. Z Domažlicka a Klatovska se sešlo asi dvě stě poutníků,
aby se pomodlili a zúčastnili slavnostní bohoslužby.
Věřící pomalu zaplňovali kostelní lavice a dopolední program pouti mohl začít modlitbou svatého Růžence.
Za zpěvu písně Tisíckráte pozdravujeme Tebe bohoslužba
začala. Hlavním celebrantem mše svaté byl kdyňský vikář
Msgre. Miroslav Kratochvíl. Další kněží, kteří byli přítomni
bohoslužbě, byli z domažlického vikariátu pan farář z
Mrákova Przemyslaw Ciupak, pan farář z Milaveč František
Kaplánek a z klatovského vikariátu pan vikář Jaroslav Hůlle,
kaplan Ivan Pavlíček a Msgre. Vladislav Sysel, který byl hlavním hybatelem obnovení této pouti po pádu železné opony.
Mši svaté byl také přítomen dřívější starosta z Nových
Kostelů pan Egid Hoffmann a také současný starosta pan
Markus Müller, oba s manželkou.
V úvodu bohoslužby vikář Kratochvíl obzvláště uvítal
zmíněného Msgre.Vladislava Sysla, který o den dříve, tedy
30. dubna, oslavil 93. narozeniny. V přímluvách vzpomínal
také na kněze a poutníky, kteří toto poutní místo rádi navštěvovali, ale už nás předešli na věčnost. Ti praví poutníci, kterých bylo asi třicet, se sešli ráno v obci Fleky a putovali do
Neukirchenu pěšky, ostatní přijeli autem. Na konci bohoslužby všichni zazpívali při májové pobožnosti Loretánské litanie a pan vikář pozval všechny přítomné na další pouť, která

Slavnostní bohoslužba v kostele v Neukirchen b. Hl. Blut.

se zde uskuteční opět za rok, v sobotu 7. května. Udělil všem závěrečné požehnání.
Pak se všichni odebrali ke kapli sv. Jana Nepomuckého, která stojí nedaleko kostel,
a tam se ještě krátce pomodlili.
Matějkovi, Loučim
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ČERVEN
 do 4. října v přízemí OÚ Všeruby
můžete navštívit dvě nové výstavy a stálou
část Expozice Všerubska s fotografiemi
z totality a otevření hranic. Jedna z nových
výstav je věnována připomenutí 70. výročí
konce 2. světové války. V té druhé se
návštěvníci seznámí s postavami ze šamotové hlíny, pálené v kaselské peci, které
vystihují náladu podzimní slavnosti
„Konopická“. Výstava je otevřená v pracovní době úřadu, v ostatní čas po předchozí
domluvě na tel.: 728 771 350 nebo na
e-mailu: podatena@vseruby.info.
 6. 6. Všepadly, dětský den na hřišti
v Únějovicích od 10 hod.
 7. 6. Brnířov, dětský den
 13. 6. Kdyně, folkové odpoledne, park
u Muzea příhraničí
 13. 6. Stanětice, hasičská okrsková
soutěž, začátek ve 12 hod.
 14. 6. Loučim, vzpomínková akce ke
150. výročí úmrtí básníka Rudolfa Mayera
a zároveň k 600. výročí upálení Mistra Jana
Husa
 20. 6. Sedlice, 3. traktoriáda, občerstvení zajištěno, zahraje skupina Hájenka,
pro rockové fanoušky od 17 hod zábava se
skupinou Kotě Band
 20. 6. Úboč, oslavy 120 let od založení
sboru dobrovolných hasičů, od 13. hod,
spojeno s okrskovou soutěží
 20. 6. Pocinovice, 7. ročník OPEN CUP,
turnaj v malé kopané, sportovní den o pohár
starosty obce, od 8. 30 hod, kontakt na
pořadatele:
svejda.mira@seznam.cz,
www.pocinovice.cz
 20. 6. Koloveč, rybářské závody pro
děti i dospělé, od 6 hod. na rybníku u Holce,
zve rybářský spolek Koloveč
 21. 6. Kdyně, 14. ročník cyklu koncertů Hudba v synagogách plzeňského regionu, od 18. 00 hod. v synagoze ve Kdyni
koncert s bratry Vilímcovými, kteří vystoupí i s představitelem nejmladší umělecké
generace, houslistou Liborem Vilímcem.
Společně zahrají Vilímcovi skladby od
Antonia Vivaldiho a Bohuslava Martinů,
houslista Miroslav pak s klavíristou Vladislavem zahrají k poctě Jana Kubelíka jeho
4. koncert B dur.
 25. 6. Kdyně, slavnostní předání vysvědčení žákům devátých ročníků, od 16
hod v kině
 25. 6. Kdyně, Šumava a jiné fotografie,
zahájení výstavy s vernisáží od 17 hod
v Muzeu příhraničí.
 27. 6. Kdyně, vyrábíme na prázdniny,
pořádá spolek Ouško
 27. 6. Kdyně, Rýzmberský guláš, pořádá
MKS Kdyně

 27. 6. Prapořiště, pouťová zábava, v sále
sokolovny, od 20 hod., zahraje Míla Šobr,
pořádá TJ Sokol Prapořiště

ČERVENEC:
 1. 7. Všeruby, 25. výročí otevření hraničního přechodu Všeruby/Eschlkam, 20 let
Bavorsko-českých týdnů, přeshraniční setkání muzikantů: od 18 hod. bohoslužba
v kostele sv. Archanděla Michela, od 20 hod.
zahájení v kulturním domě, od 20.30 hod.
setkání muzikantů, pořádají partnerské obce
Eschlkam, Všeruby, Kdyně
 4. 7. Kdyně, Císařské slavnosti, park
u muzea, tentokrát s Petrou Černockou
 18. 7. Libkov, 15. ročník Couvání traktorů s vlekem, spojený s výstavou historických
vozidel. Večer zábava na parketu na rybníce.
Hraje RELAX Klatovy
 25. 7. Všeruby, XVII. ročník Všerubského železného muže, tradičního triatlonu, prezentace od 11:30 na autobusové
zastávce, start ve 13:00 hod, pořádá Městys
Všeruby ve spolupráci s SDH Všerub
 26. 7. Všeruby – Tanaberg, Anenská
pouť, 14 hod. poutní mše svatá, 15 hod. koncert dechové hudby Hájenka
 31. 7. Koloveč, CIHELNA FEST – multižánrový festival pro všechny generace,
o víkendu od 31.7 do 2. 8. v přírodním areálu „Stará cihelna“ v Kolovči
SRPEN
 3. 8. Všeruby, Tanaberk, 14.00 hod
zpřístupnění kostela,16.00–18.30 hod recitály barokní hudby, od 17.30 hod povídání
historika Zdeňka Procházky, výstava obrazů
v rámci projektu „9 týdnů baroka“.
 8. 8. Koloveč, kolovečský trojboj přetahování lanem, pití piva na čas ve štafetě, hod
pivním sudem, od 14:00 hod v areálu Stará
cihelna v Kolovči, pouťová taneční zábava,
od 19:00 hod., hraje RELAXIS, 21:00 hod.
hraje Zvlášný škola
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KINO
Kdyně

ČERVEN
9.–10. 6. 20:00

Diplomacie
/Francie, SRN /
12.–13. 6 17:00 Paddington
/VB, Francie /
16.–17. 6. 20:00 1001 gramů
/Norsko, SRN, Francie/
19.–20. 6. 20:00 Holub seděl na větvi
a rozmýšlel o životě
/Šv, Nor, Fr, SRN /
23.–24. 6. 20:00 96 hodin: Zúčtování
/Francie /
26. 6.
20:00 Babovřesky 3 /ČR /
30. 6.
20:00 Fotograf /ČR /
ČERVENEC
1. 7.
20:00
7.– 8. 7. 20:00
10.–11. 7. 20:00
14.–15. 7. 20:00
17.–18. 7. 20:00

Fotograf /ČR/
Železné srdce /USA/
Ghoul /USA/
Sex v Paříži /FR/
Kůň na balkoně /RAK/

21. 7.–8. 8. 2015 DOVOLENÁ

 8. – 9. 8. Koloveč, kolovečská pouť
 9. 8. Koloveč, dechový koncert skupiny
Plzeňský Mls, od 14:00 hod před kulturním
domem pouťové atrakce, fotbalové zápasy
na hřišti TJ Slavoj Koloveč, chovatelská
výstava ve dvoře „Staré radnice“ v Kolovči
 15. 8. Mrákov, tradiční Hyjta od 15
hodin v areále TJ Sokol Mrákov, vystoupí
dětský soubor Mráček, chodský soubor
Mrákov a další hosté z blízkého i dalekého
okolí, vstup zdarma.

15

Začátek léta na Kdyňsku

Oslavy 70. výročí osvobození Kolovče americkou armádou doprovodila
prohlídka vojenské historické techniky členů Klubu 3. Armády a Old car
rangem Praha.

Pasování na Malého čtenáře proběhlo ve škole ve Všerubech.

(rr)

Družstvo mladých hasičů z Chodské Lhoty vybojovalo opět po roce titul
okresního vítěze. Na stadionu Jiskry Domažlice zazářilo i při závěrečném
kole hry Plamen, které se zúčastnilo 18. družstev mladých hasičů.
(mz)
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Slavnostní mše v Mrákově v kostele sv. Vavřince se konala na počest
patrona hasičů sv. Floriána. Hasiči využili této slavnosti i k předání
různých ocenění a pamětních listů.

17. jarního pochodu na trase Předslav – Chaloupky – letiště – Klatovy, který pořádala obec Černíkov s místní knihovnou, se zúčastnilo
40 zájemců. Počasí přálo, výlet se vydařil.
(OU)

V posledních letech se k cyklistům při vyjžďce Na kole z Čech do Bavor
přidávají i nadšení chodci.
(sh)

