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I Kdyňsko má své dobré dny!

Dvanáct členů SDH Loučim se zúčastnilo brigády na likvidaci klestu a náletových stromů v místech budoucí, a před mnoha lety též používané, cesty od
silnice ke smržovickým mostům kolem skály zvané "U Petříčka", kde by
v budoucnosti mohla vzniknout klasická cyklostezka.
Zdeněk Huspek

Akordeonisté ze Základní umělecké školy ve Kdyni si z republikového
kola ve hře na akordeon přivezli hned tři zlaté medaile.
Více str. 4

5. ročník Setkání starých traktorů a veteránů v Brnířově. Zatím nejúspěšnější. Vystavených strojů, které se lišily stářím, tvarem i velikostí, tu bylo na
250, lidí nad tři tisíce.
Foto Karel Fiala

Svůj den měli i sedmdesátníci. A to se projevilo při vřelém setkání bývalých spolužáků kolovečské školy. Společné foto v Kolovči pořídil
Petr Dolejš z iniciativy pana R. Gabriela, na snímku uprostřed.
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Seniorky z Prapořiště v sokolovně mládnou

Sokolovna v Prapořištích je celoročně hojně
využívaná ke sportovní i kulturní činnosti. Od
podzimu do jara zde probíhá pravidelné cviče-

Příměstský tábor
s Jitřenkou
Každý z nás se svým způsobem těší na letní
prázdniny.
Pionýrská skupina Jitřenka ze Kdyně si pro
děti připravila 3 letní tábory. Dva jsou během
července na táborové základně v Zelené Lhotě
u Nýrska a jeden je příměstský, tady u nás, ve
Kdyni. Tábor pořádáme od 1. do 5. srpna 2016
za cenu 1.300 Kč a je určený zejména těm dětem, které se ještě bojí vydat s námi na přespání mimo domov. Takový tábor spočívá v tom,
že si děti přes den užívají táborového programu ve městě, v přilehlých lesích nebo na lukách a na noc chodí spát do svých postýlek domů. Pro děti je připravený program od 8 do 17
hodin každý všední den, oběd, dopolední i odpolední svačina a pitný režim po celou dobu
akce. Volné přihlášky si můžete objednat u Ivany Mochurové na telefonu: 607 814 571.
Lenka Märzová, oddílová vedoucí

ní rozdělené podle
jednotlivých věkových kategorií. Ke
svým tréninkům ji
využívají stolní tenisté a v rámci výuky navštěvují sokolovnu i žáci
místní školy při
hodinách tělesné
výchovy. Nejpočetnější skupinu využívající sokolovnu
představují
jednoznačně ženy
ve věku 60–80 let.
Nejstaršími cvičenkami, které nesmějí na pravidelných
hodinách
chybět, je paní Jarmila Vencelová a paní Marie
Judáková ve věku neuvěřitelných 84 let. Již
úctyhodných 14 let se ženy scházejí pravidelně

dvakrát týdně na jednu hodinu cvičení. Počet
přihlášených cvičenek je 20 a v průměru se
jich schází 16. Pod vedením cvičitelek paní Kubové a paní Dufkové se po rozcvičce věnují
především rehabilitačnímu cvičení na podložkách a velkých míčích, které odpovídá jejich
věku a zdravotnímu stavu. Hodinu cvičení ženy pokaždé zakončí pochodováním a zpěvem.
Ženy seniorky jsou nejen aktivními cvičenkami, ale zúčastňují se i dalších akcí pořádaných
v Prapořištích jako jsou divadelní představení,
přednášky, vycházky, oslava Dne matek atd.
Každoročně seniorky pomáhají na podzim
před zahájením pravidelného cvičení s velkým
úklidem sokolovny, za což jim patří velký dík.
Za ta léta se z nich stala opravdu dobrá parta.
Již tradičně se ženy vždy začátkem listopadu
po zahájení cvičení sejdou v místní restauraci,
aby společně poseděly, popovídaly a zazpívaly
si. Ukončení cvičebního roku začátkem května
si ženy zase zpestří výletem vlakem do restaurace v Loučimi, na který se pokaždé velice těší.
Ivana Kramlová

Uctění svatého Floriána

V sobotu 7. května se zástupci SDH Loučim zúčastnili v Domažlicích průvodu k uctění
sv. Floriána.
Zdeněk Huspek

Skauti mají nové
matrace
Každoroční vyvrcholení celoroční práce
skautského střediska Prapořiště je letní tábor. Na loučce u Hracholuské přehrady táboří skautíci více než 40 let.
Letošní přípravy začaly dříve než obvykle.
Matrace do stanů se nám trhaly a bylo třeba
je nově potáhnout. Požádali jsme o pomoc
maminky dětí a jednu květnovou sobotu se
předsálí v praporské sokolovně proměnilo
v malou šicí dílnu. Společnými silami jsme
dali nový kabát více než 60 matracím.
Děkujeme všem, kteří si udělali čas a přišli pomoci.
Lenka Hudcová
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Koncerty Kruhu přátel
hudby jsou ve své polovině
Třetí sezóna koncertů Kruhu přátel hudby
dospěla do své poloviny. V červnu se koncerty
KPH nepořádají z důvodu jejich souběhu s tradičním koncertem v cyklu Hudba v synagogách Plzeňského regionu.
Tentokrát v neděli 19. června vystoupí proslulý violoncellista Jiří Hošek se svou dnes již
neméně známou dcerou Dominikou. Jiří Hošek je velkým propagátorem děl slavných violoncellistů minulosti Antonína Krafta a Davida
Poppera. Jejich společný koncert bude určitě
velkým zážitkem.
Ale zpět ke kruhu přátel hudby. Na některé
koncerty jezdí i posluchači z Bavorska. Velké
posluchačské oblibě se těší pravidelné koncerty Plzeňské filharmonie. A právem. Plzeňská
filharmonie patří mezi naše nejlepší orchestry.
My máme skvělou možnost poslouchat vynikající výkony Plzeňské filharmonie pravidelně i ve Kdyni. A posluchači tuto možnost využívají.
V květnu poprvé také Plzeňská filharmonie
mimo své domovské působiště uspořádala
v kdyňské sokolovně dva výchovné koncerty.
Soudě podle ohlasu to bylo velmi úspěšné setkání nejmladších posluchačů se zvukem a nástroji symfonického orchestru.

V letošní sezóně KPH Plzeňská filharmonie
vystoupí v říjnu na koncertě, kde mimo jiné
zazní i Dvořákův klavírní koncert v podání Jana Simona. Dvořákův klavírní koncert kvůli
své klavíristické náročnosti nemá až tolik
interpretů jako některé jiné romantické klavírní koncerty. V minulosti byl především spojován s tímto koncertem náš legendární Rudolf Firkušný nebo i Svjatoslav Richter. Jedná
se však o nádhernou hudbu a překrásné vzepětí Dvořákova tvůrčího ducha.
V závěru koncertu pak zazní čtvrtá symfonie
Ludwiga van Beethovena. Na zářijovém kon-
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certě vystoupí houslistka Jitka Nováková, která zase mimo jiné přednese úpravy Dvořákových Slovanských tanců v úpravě Fritze Kreislera a Michaela Presse.
Poslední koncert v listopadu bude ve znamení známého instrumentalisty Felixe Slováčka a jednoho z nejpřednějších klavíristů starší
generace Borise Krajného. Koncerty Kruhu
přátel hudby ve Kdyni získávají stále větší renomé. Koneckonců o tom svědčí i slova skvělého hobojisty Viléma Veverky, která napsal po
koncertě s Ensemble 18+ a Miroslavem Vilímcem v dubnu letošního roku. „Opět skvělá atmosféra, která má dokonce festivalové parametry. Následná prohlídka synagogy korunovala krásný večer, řekl bych s nadsázkou zimní
večer, kdy po cestě domů do Prahy se na silnici
snášely sněhové vločky.“

Ing. Vladislav Vilímec,
místostarosta města Kdyně

Oslavy konce druhé světové války opět s Američany

Svatojakubská noc
v Nové Vsi

K 71. výročí konce druhé světové války položilo vedení radnice věnce k pomníkům padlým.

Místní dobrovolní hasiči připravili kmen
stromu, porazili ho, dopravili do vsi a očistili. Děti ozdobily věnec barevnými fáborky
a za pomoci traktoru májka za chvíli stála.
Po opečení vuřtů zůstali mladí pod májkou
a hlídali ji. O Svatojakubské noci se přišly
podívat i čarodějnice. A protože jsou ve vsi
hodní lidé, i čarodějnice byly hodné, nezkřivily nikomu ani vlásek ani nijak neublížily. Byly přívětivé a milé. S ranním rozbřeskem se vytratily.
Dana Sajlerová
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Akordeonisté přivezli tři zlaté medaile
Od pátku 6. května do neděle 8. května
proběhlo v Plzni ústřední kolo žáků základních uměleckých škol ČR ve hře na
akordeon. Tato soutěž se koná jednou za
tři roky. Pořadatelem této soutěže se
zhostila ZUŠ Terezie Brzkové Plzeň. Soutěž se konala v areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického ve Skvrňanech. Ze 14 krajů se do Plzně sjelo 123
mladých umělců, kteří soutěžili v sólové
hře v celkem jedenácti kategoriích a 49
soutěžících, kteří se utkali v komorní hře
v celkem pěti kategoriích. Soutěžilo se ve
dvou sálech, v každém sále hodnotila
jednotlivé výkony sedmičlenná porota
složená z profesorů a zástupců jednotlivých krajů. Součástí soutěže byla také prezentace nástrojů firmy Delicia a Pigini. Žáci si mohli na předváděné nástroje zahrát
a vyzkoušet si je. Žáci z Plzeňského kraje,
kteří se sem probojovali z předešlých kol,
se všichni umístili na předních příčkách.
Z našeho regionu, konkrétně ze ZUŠ

Jiří Matějka se svojí paní učitelkou Petrou Vlčkovou.

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu,
bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen.

www.linkapomoci.cz

Automobilový slalom na Korábu

Pod Korábem proběhl už 17. ročník mistrovství České republiky a volný závod automobilů ve slalomu. Za příznivého počasí probíhalo toto klání na osvědčené a několika lety prověřené trati.
Souběžně s tímto závodem probíhal i volný závod, kterého měli možnost se účastnit i amaterští závodníci. Rovněž byly vyhlášeny závody juniorů a zvláštní kategorií byl i závod žen.
Celkem bylo přihlášeno 77 účastníků, v průběhu vlivem zejména technických závad odstoupilo 17
závodníků a v konečné kvalifikaci se tak objevilo 60 závodníků, celkovým vítězem se stal Petr Šindelář celkovým časem 3 min 34 vteřin 911 tisícin s vozem Subaru Inpreza. V kategorii Junior se
stal vítězem Jirka Pohlídal s vozem Nisan Mikra cekovým časem 4.09.276 minuty. Ve velké konkurenci závodníků se neztratili ani místní borci a velkým překvapením a k nemalé radosti samotné
účastnice se stala vítězkou v kategorii žen Radka Gaiplová z Prapořišť s vozem Ford Fokus celkovým časem 4.10.080 min.
Pořadatel závodu Automotoklub Kdyně děkuje všem sponzorům závodu a obětavosti traťových
rozhodčích a zejména ukázněným divákům.
J. Koutník, AMK Kdyně

Kdyně, přijeli do Plzně soutěžit tři žáci.
Svůj repertoár si pilně připravovali již od
září.
V 0. kategorii, která byla jako druhá nejvíce obsazená, soutěžil hned první soutěžní den devítiletý Jiří Matějka a získal
1. místo. Ve III. kategorii soutěžila druhý
soutěžní den jeho starší sestra, dvanáctiletá Hana Matějková, a získala 1. místo.
V komorní hře v kategorii I. A hrálo v sobotu duo ve složení Hana Matějková a Vojtěch Hampel a získali 1. místo.
Celá soutěž měla vysokou úroveň, což
potvrdili i předsedové obou porot. Soutěžící si za své výkony odnášeli krásné diplomy a hrnečky s logem soutěže a ti nejlepší i věcné ceny.
Velký dík patří všem třem žákům, ale také paní učitelce Petře Vlčkové za skvělý
výběr skladeb, přípravu dětí a za vzornou
reprezentace ZUŠ Kdyně, města a našeho
kraje.
ZUŠ Kdyně

Ze Všerub na
Evitu a Titanic
V polovině dubna pořádal městys Všeruby zájezd do Prahy, tentokrát na muzikál
Evita. Po nádherném výletě do předvánoční
Prahy nebyl žádný problém zaplnit autobus
s padesáti účastníky zájezdu.
První zastávka v Praze byla na výstavišti
Letňany, kde více než polovina zájemců zamířila na světovou výstavu Titanic. Ti, kdo
výstavu navštívili, určitě nelitovali. Zhlédli
stovky originálních předmětů například
kusy nábytku, porcelán, ale i části vybavení
lodi a mnoho osobních předmětů cestujících, které byly vytaženy ze slavného vraku
na dně oceánu. Ostatní zavezl autobus do
centra hlavního města.
V půl třetí jsme se opět všichni sešli na
Václavském náměstí před divadlem Studio
DVA. Za půl hodiny jsme se již ocitli prostřednictvím děje v jihoamerické Argentině
a sledovali jsme strhující příběh argentinského diktátora Juana Péróna a jeho manželky Evy Perónové. Dvouhodinové představení bylo opravdu plné vášnivých emocí
zvláště pak při nejznámějších hitech jako
Don´t cry for me Argentina a You must love
me. Pak už nás čekala jen cesta zpět, která
se za doprovodu kytar a zpěvu nedala rozhodně považovat za nudnou a zdlouhavou.
Než jsme se nadáli, byli jsme ve výborné
náladě zpět doma. Všichni jsme se loučili
s tím, že se už těšíme na příště. Myslím, že
už můžeme prozradit, že to bude opět v době adventu na muzikálové představení
Mýdlový princ.
Městys Všeruby
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Jarní vycházka za černíkovská humna
Asi deštivé počasí a zima odradila zájemce zúčastnit se již po 19. jarní vycházky „Co je za humny“. Přesto se sešlo přes 30 nadšenců, kteří se na společný výlet
vydali. Trasa byla příjemná, bodejť by ne – začala prohlídkou pivovarského muzea v Dešenicích, pokračovala přes Žíznětice do hospůdky na Blatech, se zastávkou v soukromém minipivovaru na Českých Hamrech a poslední pivečko na
všechny čekalo v cíli, v restauraci ve Strážově. I ta panoramata jsme po cestě
stihli sledovat. Tak zase příště, na podzim. To bude vycházka jubilejní!
Alena Najnarová, Jana Sedláčková

Oznámení z Úžlebce
Od 1. června se znovu otevírá přírodní koupaliště Úžlebec u Černíkova.
Bude zde možnost ubytování, stanování a kempování.
Přijďte se pobavit do příjemného prostředí s občerstvením
a víkendovým programem.
Květoslav Nový

Seniory v Mrákově Mráček baví !
Obec Mrákov a Sbor pro občanské záležitosti
v Mrákově uspořádaly v sobotu 16. dubna 2016
velmi zdařilé setkání seniorů.
Tato akce se konala v sále kulturního domu ve Sta
rém Klíčově a na setkání seniorů byli pozvané ženy
narozené v roce 1955 a starší a muži narození v roce
1952 a starší.
Účast byla vysoká, sešlo se 128 seniorů. Setkání za
hájil pan Josef Janeček, starosta obce, který také pří
tomné krátce seznámil s děním v obci.
Pro seniory byl připraven kulturní program a ob
čerstvení. Nejdříve své vystoupení předvedly děti
Chodského souboru Mráček a potom vystoupily děti
ze Základní školy 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 2017.
H. Duffková

Na májovou vycházku na Tanaberk se vydalo přes 50 občanů z Prapořiště. Za příjemného počasí vyrazila skupinka za
doprovodu osmi čtyřnohých kamarádů od májky směrem k Beznému. Pokračovali lesem kolem samoty Hamlička až ke
kostelu sv. Anny. Cestou k lesu a z Prantů na Tanaberk byl krásný výhled do krajiny v pohraničí. V cíli už bylo přichystané
ohniště a k opečeným špekáčkům nechyběl ani zlatavý mok a nápoje pro děti.
(ik)
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Virtuální studenti vyrazili do reálu
Zahořany společně s Bělou nad Radbuzou,
uspořádaly poznávací výlet pro studenty
Virtuální univerzity třetího věku do Prahy.
Celý den měly vyplnit prohlídky České zemědělské univerzity v Suchdole. Vyjíždělo se v brzkých ranních hodinách. Po příjezdu všechny přítomné přivítala manažerka VU3V Klára Nehodová v rozsáhlém areálu zemědělské univerzity.
Začalo se prohlídkou technické fakulty, pokračovalo návštěvou moderních dílen. Poté se studentům věnoval tajemník pana děkana Jiří Zeman, který je provedl místním pivovárkem
i s ochutnávkou. Následovala očekávaná exkurze do vyhlášených skleníků, kde proběhla velmi zajímavá přednáška o subtropických rostlinách. Nechyběly ani rady pro pěstování obyčejných rostlin. Dále se navštívil zrekonstruovaný objekt rektorátu a v neposlední řadě také nové studijní a informační centrum. Každý si z výletu něco odvezl, ať už rostlinky nebo jen
vzpomínky.
Hanka Hoffmannová

Společné foto studentů univerzity třetího věku.

Oznámení pro reginální výrobce
Soutěž regionálních výrobců (kromě zemědělských a potravinářských) pro oblast Plzeňského kraje je vyhlášena!
Více informací v TIC Kdyně

O mořeplavcích
S panem Luďkem Hynčíkem jsme se v Nové Vsi
vydali „Po stopách dávných mořeplavců“ do
Atlantského oceánu.
Procestovali jsme od známých přístavů v Portugalsku přes Gibraltar, Kapverdské ostrovy až
do Jihoafrické republiky. Na všech těchto místech se vystřídalo za posledních tři tisíce let
hodně civilizací, které tu zanechaly krásné
a pozoruhodné stavby a nálezy. Nevěděli jsme
např., že Kapverdský ostrov Sal je plný soli nebo že v Jihoafrickém Kapském městě je nejlépe
„zapadnout s davem“, jinak se vystavujete velkému nebezpečí.
Při vyprávění pana Luďka a s doplněním vždy
něčeho poutavého od paní Petry čas tak rychle
utíká. Přijďte se také k nám podívat a poslechnout si krásné vyprávění.
Dana Sajlerová

Kdyňské zajímavosti
Neonové poutače
V 50. a hlavně v 60. letech min. stol. byly
módní a hodně rozšířené neonové reklamní
poutače.
Sama Kdyně se mohla pochlubit třemi takovými neony. Největší neon byl umístěn na
náměstí na fasádě domu čp. 133 „u Bati“.
Byl to kolmo ke zdi zavěšený kovový vypletený rám, ve kterém byla svítící hlava
s kadeřemi, oznamující, že v přízemí na místě dnešní cukrárny je holičství a kadeřnictví, tzv. komunál. Vlevo opodál na domě čp.
131 „u Hlavsů“ byl druhý neon na Fotoslužbě komunálních služeb města Kdyně. Byl to
obdélníkový neon s nápisem FOTO nad

vchodem do provozovny na místě dnešní CK
Campanatour. Ve fotolaboratoři působil
dlouhá léta Jan Horn, následně Milan
Schamberger a posledním pracovníkem byl
ing. Bohumil Brebis.
Posledním neonem byl neon nad vchodem
do Kdyňského kina v čp. 293 „u Šmejkalů“. Na
malé stříšce byla umístěna zelená a červená
písmena KINO MÍR KINO. Dodnes jsou ještě
na stávajících písmenech vidět na koncích
kulaté otvory, kudy procházely neonové trubice. Tento neon vydržel „nejdéle“.
Protože údržba neonů, i když je večer na ně
pěkná podívaná, je náročná, od tohoto způsobu reklamy se postupně ustoupilo. Škoda.
Rudolf Šlajer

Skauti z Prapořiště uklízeli svůj kraj
Do celonárodní akce „Ukliďme svět – ukliďme Če
sko“, do které se zapojují organizace i jednotlivci
z celé republiky, se zapojili i skautíci z Prapořiště.
V neděli, 1. května, se 17 mladších i starších skautů
sešlo u klubovny za mostem, abychom uklidili bližší
i širší okolí obce Prapořiště. Zaměřili jsme se přede
vším na cestu k Hamličce, u křížku a za mostem.
Mezi úlovky byla kapota z auta, několik pneumatik,
hrnce, umyvadlo, stará lopata, neotevřené pivo
a odpad od našich německých sousedů. Děti uklíze
ní bavilo, celkem posbíraly neuvěřitelných 350 kg
odpadu.
Za odvezení a úklid odpadu děkujeme MÚ Kdyně.
Akce se povedla, na podzim se koná druhé kolo, kte
rého bychom se také rádi zúčastnili. Pojďte se k nám
přidat, ať UKLIDÍME ČESKO!
Lenka Hudcová
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Víte, že...
l

V Mezholezích se konal 12. ročník
turnaje v minikopané o pohár starosty?
Bývá pravidlem, že pohár putuje do Kdyně,
buď si ho odváží mužstvo Bahňáků nebo
Ferdasů. Letos zvítězili Bahňáci, druzí byli
Ferda´s, třetí místo obsadili domácí, na čtvrtém místě skončilo mužstvo Koloveč. „Děkujeme všem fotbalistům i divákům,“ děkuje za
obec Eva Veseláková.

Nestává se moc často, aby bylo před kostelem Českobratrské církve evangelické ve Kdyni rušno.
Ve všední dny vůbec ne a v neděli postává kolem kostela na Dělnické ulici jen pár aut.
„Co se to u nich děje?“ „Že by svatba?“ Ptali se kolemjdoucí v sobotu 7. května dopoledne. „Tolik aut?“
A tak mi, milí čtenáři, dovolte podat krátké vysvětlení. V sobotu ráno se u nás v evangelickém kostele
konaly slavnostní českoněmecké bohoslužby se křtem šesti dětí předškolního a školního věku. Rodiče,
kmotři a příbuzní dětí zaplnili kostelní lavice a slavnostnost okamžiku podpořilo i rozeznělé harmo
nium pod rukama Aničky Císlerové. A pokud vás zajímá: Co napsáno stojí na kamenech pod stolem
Páně, pak vězte „CESTA JE VOLNÁ“. To bylo slovo pro křtěné děti. Pro vás, kteří chcete svůj život žít ve
víře, naději a lásce, je „cesta volná a jste na ní vítáni“.
Mgr. Daniela Zapletalová Grollová, farářka Českobratrské církve evangelické ve Kdyni

Víkend v galské vesnici na Orlovicích

l V Nové Vsi vyrazili na jarní vycház
ku? Zamířili po cyklostezce kolem tůní k obci Hájek. „Před Hájkem jsme vystoupali stromořadím k poutnímu kostelu sv. Anny a odkud pak přes usedlost Pranty a Hamličku do
Prapořišť. Počasí se nám vydařilo, jen kousek před cílem jsme trochu zmokli. Vycházka
končila v hostinci Pod Lípou, kde bylo domluveno občerstvení. Na závěr jsme si zazpívali při kytaře a harmonice,“ vzpomíná Dana
Sajlerová.
l V Prapořišti v neděli 8. května zaplni
ly sokolovnu převážně maminky a babič
ky? Aby společně s dětmi oslavily Den matek. Nechyběli ani někteří tatínkové, kteří
přišli podpořit své ratolesti při jejich vystoupení. Oslavu Dne matek zde každoročně pořádá místní TJ Sokol ve spolupráci se základní a mateřskou školou. Děti si pod vedením
svých učitelek a pana ředitele připravily pestrý program. Na oslavě nechybělo ani malé
občerstvení a veselá muzika. Slavilo se až do
podvečerních hodin, napsala Ivana Kramlová
l Chodská Lhota starší a Chodov mlad
ší postupují na krajské kolo hry Plamen?
A budou reprezentovat náš okres. „Postup
vzešel z okresního kola v Horšovském Týně.
Soutěže se zúčastnilo 24 hasičských družstev, ve složení 15 starších a 9 mladších.

Na letošních květnových Orlovicích bylo sice o něco méně dětí než obvykle, ale i tak to stálo
za to! Tentokrát jsme se vydali do galské vesnice pomoci Asterixovi, Obelixovi a druidovi Panoramixovi s lovem divočáků a se získáním pokladu, který jim sebrali zákeřní Římané. Všichni tři
vítali děti hned při příjezdu a už v pátek večer, hned po setmění, se vydali na první výpravu za
divočáky.
V sobotu všechny čekaly záludné úkoly, které testovaly rychlost, sílu, ale třeba i zručnost nebo
znalosti. Odpoledne se při procházce lesem testovala vytrvalost při dalším lovu divočáků a po
návratu následovala velká zkouška paměti. Večer na děti čekaly galské oslavy v podobě diskotéky doplněné drobnými hrami a po setmění jsme se vydali za druidem Panoramixem, kterému
děti předaly dar a byly odměněny kouzelným nápojem. Neděle byla pak věnována rukodělce,
a po obědě úklidu. Všichni si celou akci moc užili a už teď se těší, do jaké pohádky je vítr zanese
příště.
Adéla Praisová

l Studenti Virtuální univerzity třetího
věku ve Staněticích zakončili letní se
mestr ve víceúčelovém kulturním zaříze
ní na téma: ,,Obklopeni textilem“? Dozvěděli se o vlákenných surovinách, které tvoří
základ všech textilních výrobků, seznámili
se s typy tkanin, pletenin a zkoušením jejich
vlastností. „Seznámili se se symboly údržby
textilních výrobků i se systémem značení jejich kvality,“ informuje Hana Hoffmanová.
l

Cestovní pas i občanský průkaz jsou
pro děti levnější? Pro cestování s dětmi do
zahraničí platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad. Cestovní pas pro dítě do 15 let
stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou
na 5 let.
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Dobří lidé ještě žijí a ve Kdyni zcela jistě
Často slýchávám, že současná doba je příliš jízdou na kole, tedy tím, že udělal něco i pro své bě chodí do páté třídy a příští rok přejde na
rychlá, bezohledná, nikdo nemá na nic čas a zdraví. Zápisné bylo opět věnováno na konto, druhý stupeň do hlavní budovy. Vše bude trokaždý se stará jen o sebe. Zkrátka, že lidé jsou z něhož se bude hradit speciální dopravní pro- chu jiné, náročnější a prostorově komplikovadnes sobečtí a vše, co se jich bezprostředně ne- středek, který umožní Týnce jednodušší dopra- nější. Pro Týnku je důležité, aby byla co nejméně unavená a mohla se soustředit na výuku,
týká, je nezajímá a jsou k tomu lhostejní. To jsou vu do školy a pohyb venku s kamarády.
A právě podpora běžného životního standar- kterou jinak výborně zvládá. Zásadní je její
klasická zobecnění, která samozřejmě neplatí
du nemocné Týnky a zajištění některých zdra- každodenní soužití se třídou a aktivní pomoc
na všechny a na všechno.
spolužáků, na které se
V sobotu 21. května
Týnka může plně spolehjsem měl možnost se
nout. Přesto zbývá řada
o tom přesvědčit na
dalších problematických
vlastní oči. Co se dělo
oblastí, o nichž se třídní
tak významného, že liprůběžně radí s rodiči.
dé zapomněli myslet
Jedná se hlavně o provojen na sebe? Kdyně zazní a zdravotní záležitost,
žila svou první benefiča proto přišla její nynější
ní akci, která se konala
třídní učitelka Helena
na podporu Týnky BuSpörlová s nápadem
beníčkové, vážně nepodpořit Bubeníčkovy
mocné žákyně Masaryveřejnou sbírkou. I když
kovy základní školy ve
měli rodiče různé obavy,
Kdyni. Celé sobotní odnakonec s nápadem soupoledne žilo kdyňské
hlasili. Po nutné adminisnáměstí v duchu vzátrativní přípravě, kdy
jemné podpory, pomoškolu aktivně podpořilo
ci a porozumění proměsto Kdyně, a náročné
blémům druhých. Lidé
přípravě samotné akce
se na sebe usmívali, by(hudba, ozvučení, výrobli vstřícní a milí. Bavili
ky, sponzoři, kdo, kdy,
se otevřeně o problékde a jak) mohlo vše
mech svých i těch druzdárně proběhnout. S jahých. Vnímal jsem, že
to odpoledne bylo něco Zleva Pavel Kopta, ředitel MZŠ Kdyně, Jan Löffelmann, starosta města, Helena Spörlová, učitel kým výsledkem? Během
sobotního odpoledne se
jinak. Ten den nebylo ka, a Týnka Bubeníčková (zprava) s maminkou.
vybralo neuvěřitelných
nic problém, nebo pokud byl, šel vyřešit. Žádné typické české stěžo- votních pomůcek a výloh, které nehradí pojiš- 142.091 Kč. Všem přispěvatelům moc děkuji.
vání. Ochrannou ruku nad celou akcí držel i ten ťovny, byly těmi záležitostmi, jež sjednotily A musím s potěšením konstatovat, že dobří lidé ještě žijí a ve Kdyni zcela jistě.
„Nejvyšší“, protože polední bouřkové mraky se všechny zúčastněné.
Pokud by kdokoliv chtěl ještě přispět, může
A jak to vše vzniklo? Týnka Bubeníčková
ztratily a do večera nás doprovázelo zářivé sluníčko. Z pódia hrála svižná hudba skupiny Za- chodí k nám do školy od první třídy a bohužel na transparentní účet 2935812193/0800, ktestodeset nebo zněl úžasný hlas Hynka Hradec- má již od raného dětství vážné zdravotní pro- rý je veden na jméno Týna Bubeníčková a bude
kého, prodávaly se výrobky na podporu Týnky, blémy. V 11 měsících jí lékaři našli nezhoubný otevřen do 31. prosince letošního roku. Na
děti skákaly na trampolíně. Vedle trampolíny se nádor v bříšku a její závažný stav vyžaduje stránkách České spořitelny se na něj pod transvyráběly památeční připínací placky. Kdo chtěl, dlouhodobou a specializovanou léčbu, často parentními účty můžete kdokoliv podívat.
Pavel Kopta, ředitel MZŠ Kdyně
podpořil zdraví nemocné holčičky během nebo experimentálního charakteru. V současné do-

Poděkování
SDH Běhařov se rozhodlo u příležitosti
oslav 120 let založení sboru, které bu
dou v příštím roce 2017, zhotovit hasič
ský prapor od firmy Velebný a Fam
s. r. o. S touto firmou byla nejlepší
spolupráce a její návrh byl schválen na
poslední schůzi, kde bylo také rozhod
nuto provést sbírku v obcích Běhařov a
Úborsko.
Formou sbírky se povedlo vybrat polo
viční náklady na zhotovení praporu.
SDH Běhařov velice děkuje Červenému
kříži Běhařov za nejvyšší darovanou
částku, podnikatelům, občanům, chalu
pářům a členům SDH za poskytnuté
finanční dary.
Zdeněk Gröszl, starosta SDH Běhařov
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Do knihovny chodíme nejen pro knihy
V letošním roce, kdy si připomínáme 700. výročí narození Karla IV., jsme se také v knihovně
snažili přispět k poctě velkého panovníka.
18. května k nám opět zavítala PhDr. Mgr.
Věra Kubová, abychom si spolu s ní
přiblížili životní osudy milovaného a
ctěného krále. Paní Kubová opět své
posluchače nezklamala. Poutavou
přednášku proložila řadou zajímavých i málo známých momentů
z Karlova života. Aby ani děti nepřišly zkrátka, připravili jsme pro ně výtvarnou soutěž s názvem Karel IV. –
Otec vlasti, která probíhala ve třech
věkových kategoriích. Děti mohly libovolnou výtvarnou technikou tvořit
postavu nebo korunu Karla IV.
či stavby, které nechal Karel IV. vybudovat.
V rámci přípravy na jaro a léto
jsme se v knihovně sešli na přednášce o aromaterapii, která tentokráte
řešila detoxikaci organismu a vhodnost používání opalovacích krémů. O bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti pohybového aparátu
jsme si povídali s panem Karlem Štenbauerem.

Mariáš na cestě
Před dvěma roky parta nadšenců ze Kdyně zalo
žila skupinu hráčů v karetní hře Mariáš. Schází
se pravidelně, i z organizačních důvodů. Hry se
hrají v jarním a podzimním kole mezi Kdyní, kde
sezona začíná, pokračuje se ve Všerubech, Hyr
šově a závěr je v Hluboké. Tam se po ukončení
sezony koná mimořádné kolo her pro hráče a
pořadatele a domlouvá se další sezóna. Celý ten
to hráčský koloběh řídí Josef Pučelík, kterému
touto cestou všichni děkují a zároveň zvou
všechny, kterým tato hra něco říká, na turnaj
v sobotu 11. června do Hyršova.
Hanka Hoffmannová

Na snímku jeden z pravidelných hráčů, Jaroslav
Šebesta.

V oblíbeném kurzu Tvoření s Natálkou jsme
se sešli letos již potřetí. Celé jedno odpoledne
jsme věnovali výrobkům se soví tematikou.
Do knihovny jsme v dubnu pozvali bývalého

učitele z Tachova Karla Johanu, který v rámci
autorského čtení představil svoje knihy Učitelské a Seniorské elegie. Autor doplnil čtení dalšími příhodami z učitelského života a s nadhle-

dem probíral „radosti a starosti“ stáří. Pan Johana si s sebou přivezl kolegu s kytarou, obecenstvo dostalo zpěvníky, a celý večer tak byl
proložen mnoha písničkami.
Jelikož si letos připomínáme 115.
výročí narození básníka Jaroslava Seiferta a zároveň 30 let od jeho úmrtí,
věnovali jsme mu pozornost v pořadu
Na cestě do Stockholmu. Literární
pásmo s promítáním připravili manželé Kosovi z Klatov. Nesmím zapomenout zmínit cestopisnou přednášku manželů Špillarových, kteří nás
pozvali na cestu po Americe.
V závěru bych ráda zmínila „Soví
budku“, která „vyrostla“ na náměstí na
domu u Sünderhaufů z iniciativy paní
Jaroslavy Milotové a pana Pavla Marečka. Budka obsahuje knihy, které lidé nabízejí sobě navzájem. Pravidlo
soví budky zní: „Půjč si knihu a zase ji
vrať, nebo nahraď jinou.“ Budka nevisí na náměstí dlouho, ale už teď je vidět, že si
své příznivce našla. Do budoucna se počítá
s osazením dalších sovích budek ve Kdyni, například na koupališti.
Irena Hambeková

čtěte: www.kdynsko.cz
Smržovičtí hasiči vyrazili na výlet

Na předposlední dubnovou sobotu si místní dobrovolní hasiči naplánovali autobusový zájezd do
hasičského muzea v Bechyni, muzea historických vozidel v Pořežanech a prohlídku zámku Ohra
da v Hluboké nad Vltavou. A poněvadž byl při cestě také impozantní Podolský most, zastavila se
víc než padesátka účastníků také tam. Bechyňští hasiči zájezdu mohli nabídnout pouze prohlíd
ku depozitáře ve stodole dvora bývalého zemědělského výkupu, kde muzeum dostane své stálé,
v pořadí už třetí místo, a poslouchat podrobnosti anabáze z budovy do budovy nebylo nic veselé
ho. Zato muzeum především starých aut, motorek, zemědělského nářadí a dalších unikátních
kousků (obdoba muzea v Kolovči) byl zážitek pro všechny milovníky historie, neboť každý zde
našel své vzpomínky na mládí.
Závěr programu patřil návštěvě loveckého zámku Ohrada, v jehož okolí majitelé zámku Hluboká
trávili čas lovem. Dnes je v jeho sousedství malá zoologická zahrada. Vstupné bylo zčásti v ceně
zájezdu a zčásti dotované smržovickými dobrovolnými hasiči.
Z. Huspek
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Co se děje v infocentru
Výstava figurálního porcelánu 18. a 19. století
Srdečně zveme na výstavu starožitníka a sběratele Josefa Haase,
kterou zahájíme vernisáží ve čtvrtek 30. června v Muzeu příhraničí ve
Kdyni.
Porcelán a jeho vznik se datuje před více než tisíci lety. Byl vynalezen v Číně. Pokud se obchodními stezkami dostal až do Evropy, byl zde
prodáván velmi draze. Proto se už výrobci kameniny snažili v Evropě
nalézt tajemství porcelánové hmoty. V době renesance, ale dříve už ve
Španělsku, Araby byla vyráběna majolika, která nalezla obliby i v renesanční Itálii. Ale stále různě tvarovaná a malovaná majolika neumožňovala kvalitu a tvary porcelánových výrobků. Čínský porcelán
se přestal vyvíjet v 18. století a bylo jen otázkou času, kdy tajemství
porcelánu bude objeveno v Evropě. Stalo se tak nejdříve v Míšni, kde
chemik a fyzik Tschirnhaus za pomoci ředitele budoucí první porcelánky Böttgera vyrobili v roce 1707 červenou kameninu a jaspisový
porcelán. O rok později již byl v Míšni vypálen první bílý porcelán.
Na této výstavě jsou představeny především špičkové německé porcelánky s ukázkami jejich figurální tvorby a výroby 18. a především
19. století, a potom je tu oddíl věnovaný porcelánkám v Čechách z 19.
století, zejména z oblasti Karlovarska v čele se Slavkovskou porcelánkou a s porcelánkami ze severu Čech (Teplice, Duchcov).
Také porcelánky v Čechách, které vznikaly především v 19. století,
se snažily napodobovat své vzory, především Míšeň, a mnohdy se do-

pracovaly též pozoruhodných výsledků. Každá porcelánka užívala a
dodnes užívá svou značku. Značení se většinou buď vtlačovalo na dno
soklu či nádoby, ale též se značky malovaly například podglazurní
modří.
„Můžete obdivovat figury v různých velikostech a od různých porcelánek. Naprostá většina těchto figur je opravovaných - restaurovaných.
Porcelánem se zabývám mnohá léta, ale až poslední čtyři roky jsem začal
poškozené staré figury opravovat a vdechovat jim tak nový život a nalézat ztracenou krásu. Je to práce, která vyžaduje určité kvantum historických znalostí, umění modelace, malby leckdy štětečky o doslova jednom
vlasu. Je třeba si uvědomit, kdy a kde která figura vznikla, aby při
opravách nevznikaly
dobové nesmysly. Jestli
se mi to daří či ne, můžete právě na této výstavě posoudit. Udělejte si výlet do ráje figurálního porcelánu,“ zve
k návštěvě své expozice její autor.

Společnost AgAkcent, s. r. o.,

si Vás dovoluje pozvat na seminář na téma

Přeshraniční spolupráce – jste připraveni?
v úterý 14. června od 9. 00 hod.
v hotelu Rozvoj Klatovy
Seminář je určen především spolkům, starostům, zastupitelům,
pracovníkům obcí, Dobrovolných svazků obcí a místních akčních skupin.

Přednáška o Kolumbii
Ve čtvrtek 31. března od 17 hodin v sá
le Turistického informačního centra ve
Kdyni proběhla velice zajímavá před
náška paní profesorky Jaroslavy Wol
lerové Jižní Amerika – Kolumbie.
Paní profesorka odcestovala s cestovní
agenturou PANGEO TOURS v polovině
května loňského roku a strávila na ces
tách po Kolumbii téměř 6 týdnů. Cesto
valo se zvláštním autobusem, který je
vybaven a zařízen tak, aby se zde moh
lo pohodlně cestovat i přespávat.
Přednášku vyslechlo kolem 30 poslu
chačů, kteří na závěr odměnili paní
profesorku Wollerovou za zajímavé vy
právění, zážitky a krásné fotografie po
tleskem.
Ladislav Bureš

Na kole z Čech do Bavor
Město Kdyně a Turistické informační centrum města Kdyně zahájilo turistickou sezónu
na Kdyňsku v sobotu 14. května 2016 akcí Na
kole z Čech do Bavor.
Cyklisté si mohli vybrat ze dvou tras – delší
46 km nebo kratší 26 km. Start a cíl byl v Koutě na Šumavě v areálu u sokolovny na Střelnici. Byla vypsána i trasa 12 km pro pěší turisty.
Trasa 46 km pro cyklisty - 53 cyklistických
nadšenců se vydalo z Kouta a projelo tato místa: Starec – Prapořiště – Nová Ves – Chodská
Lhota – Orlovice – Liščí – Fleky – Hofberg –
Hinterbuchberg – Warzenried – Všeruby –
Mrákov – Kout na Šumavě.
Trasa 12 km pro turisty – na tuto delší vycházku vyrazilo 35 turistů. Trasa: Kout na Šumavě – Starec – Bělohrad – Štítovky – Kout na
Šumavě.
Trasa 26 km pro cyklisty – 25 cyklistů zahájilo výlet v 10 hodin a čekala je trasa: Kout na
Šumavě – Starec – Prapořiště – Nová Ves –

Hyršov – Pomezí – Všeruby – Štítovky – Bělohrad – Kout na Šumavě.
V cíli na cyklisty čekalo občerstvení a country kapela F. R. C. z Klatov. Kdo měl chuť, mohl
si dát opečenou klobásku, Koutské pivo, čaj
či spíše grog.
TIC Kdyně
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Jumping pomáhá pejskům
Jumping Kdyně uspořádal charitativ
ní akci, dámskou burzu oblečení na
podporu Záchytné stanice Valcha
u Domažlic, na které se vybralo úžas
ných 11.646 Kč.
Za vydělané peníze se nakoupí vše potřebné pro pejsky a oblečení, které se
neprodalo věnujeme Domovu pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích. Tímto
bychom chtěli moc poděkovat všem ženám, které nám krásné kousky darovaly, ale především těm, kteří si nakoupili
nějakou tu parádu a tím přispěli na dobrou věc. Zároveň patří dík čistírně Tip
Top za zapůjčení ramínek, věšáků a prostorů a pizzerii Johny za stoly. Burza se
setkala s velkým zájmem, a tak se na
podzim vrhneme na akci podobnou,
tentokrát zaměřenou na muže a děti.
Podpoříme opět někoho, kdo pomoc
potřebuje.
Veronika Najnarová,
Foto Zlata Fejfárková

Přijmeme sezonní brigádnici do penzionu U Jandů
v Úborsku. Milý a přátelský pracovní kolektiv. Pracovní
náplň pokojská a pomocná síla v kuchyni. Nástup ihned.
Tel. 775 925 161, email: penzion.ujandu@seznam.cz.

Soutěž 9. okrsku ve Spáňově
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ozvánka na Noc
kostelů 10. června

P
J

iž několik let jsme zvyklí v pozdním jaru
vídat plakáty s termínem pořádání Noci
kostelů a v jejím rámci pak i do některého
chrámu, kostela, kaple, zavítat, mnohdy
i poprvé, protože jinak jsou běžnému návštěvníku uzavřeny.

T

radice Noci kostelů vznikla před několika desetiletími v sousedním Rakousku a rychle se rozšířila do řady zemí Evropy. Aby ne! Nabídla sekularizované společnosti „cennosti“ a uvědomění si něčeho,
o čemž mnohdy neměla moc povědomí.
Každý chrám, kostel apod. má co nabídnout. Často už samotná stavba je hodnotná
stavebně, urbanistickým začleněním, rovněž její interiér se svou výzdobou, uměleckými díly je hodnota sama o sobě, o atmosféře a jiném nemluvě. A překvapený účastník mnohdy žasne. Jak ten, co přijde poprvé či podruhé, neboť do té doby jen nezúčastněně přecházel „kolem“, občas ale i ten,
co chodí pravidelně (i na bohoslužby), neboť i tady platí syndrom „provozní slepoty“. Slyší totiž od zasvěceného průvodce,
historika apod., co který kameník vytesal,
řezbář vyřezal, malíř namaloval, co pilní a
zbožní předci s vkusem a umem udělali,
chránili a udrželi do dnešní doby.

V

našem okolí tak už mnozí Kdyňští
zhlédli chrám sv. Mikuláše, navštívili
sv. Annu na Tanaberku, kostelík sv. Václava
na Brůdku. V loňském roce, pro obec jubilejním, se představil kostel sv. Jiří v Koutě
na Šumavě. Organizátoři s obavami čekali,
zda vůbec někdo přijde. Obavy byly naprosto liché a zájem jak Kouťáků, tak i okolních byl nečekaný a veliký, tak tak se všichni vešli. A mnozí zůstali dlouho po skončení programu, debatovali i vyprávěli.

P

roč to píšu, když v Koutě Noc kostelů
nebude, vrací se zpět do Kdyně? V záhlaví je článek nadepsán „Pozvánka“. Je to
pozvánka pro všechny, pro ty, kteří nebudou vědět v pátek 10. června co s načatým
večerem, aby využili příležitost se obohatit
tím, co přetrvalo věky, a do některého kostela zašli, ale i pro ty, kdo by chtěli nějak
aktivně přispět na zdar této krásné akce
(tradice) a podílet se ve své obci na jejím
uspořádání třeba v roce následujícím.
V každé obci je řada lidí, která je pyšná na
svou obec, ráda se pochlubí tím, co má
hodnotného a krásného. Organizátorům
bude pak odměnou zájem návštěvníků
a pocit uvědomění, kam patří.

A

také, že kultura není jen zábava v hostinci, zájezd autobusem na muzikál do
Prahy nebo sledování hokeje u televize
a piva.

Ve Spáňově proběhla okrsková soutěž 9. okrsku v požárním sportu. Soutěže se zúčastnilo
jedno družstvo žen ze Spáňova a šest družstev mužů. Po absolvování běhu na sto metrů a požárním útoku se na prvním místě umístilo družstvo z Prapořišť, druhý skončil Kout na Šumavě
a třetí místo obsadila Nová Ves.
Helena Klimentová

A

ť se Noc kostelů 2016 ve Kdyni i jinde
zdaří. A nejen tam a nejen letos.
Anna Váchalová
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Novoveský lampionový průvod
Sešli jsme se s dětmi u kapličky 7. květ
na a opékali jsme vuřty. Když se setmě
lo, rozsvítili jsme si lampiony a vydali
jsme se v průvodu kolem vsi. Po návra
tu zpátky ke kapličce jsme si ještě chvíli
povídali u ohýnku, a teprve později ve
čer jsme se rozešli domů.
Týden na to nás pozvala obec na předná
šku „Změny v silničním provozu“. Pan Jo
sef Hoffmeister nás informoval nejen o no
vých značkách, ale i o dalších změnách
v předpisech. Nové změny deklaruje na
naše nejbližší okolí a „po lidsku“ nám vše
vysvětlí. Jeho přednáška je pro všechny ři
diče velkým přínosem. Poděkování za
všechny kulturní akce patří hlavně obe
cnímu úřadu, který většinu akcí sponzoru
je. Na akcích rádi mezi sebou přivítáme
i sousedy z okolních obcí.
Dana Sajlerová

Císařské slavnosti ve Kdyni 2016
Vážení obyvatelé Kdyňska,
v letošním roce uplyne již 204 let od
návštěvy císaře Františka I., který podle
zápisu v kronice navštívil Kdyni, prohlédl
si město a místní textilní manufakturu.
Ve spolupráci s městem Kdyně, místními
spolky a sdruženími jsme připravili Císař
ské slavnosti, které tuto historicky vý
znamnou návštěvu přiblíží.
Opět nebudou chybět zábavná vystou
pení pro děti i dospělé, dobový tanec, šer
mířské turnaje, ale ani laskavý humor
v podání baviče Vladimíra Hrona.
V 11 hodin vás rádi uvítáme v parku při
zahájení slavností. Kontaktní pásmo nese
podtitul „hrajeme si s diváky“. Užijete si
kejklířskou dílnu družiny Chůdadlo, mů
žete se naučit dobovým tancům se skupi
nou Srdcové Eso či se více dozvědět o zbra
ních se zbrojmistrem Malíčkem a jeho po
mocníky.
Ve 13 hodin přivítáme císaře Františka
I., který v doprovodu rychtáře Wolfganga
Žákavce a krajského hejtmana Procházky
pozdraví ctěné měšťansto a vzácné hosty.
Následovat budou vystoupení kome
diantů z družiny Chůdadlo, rytířský turnaj
v podání skupiny historického šermu Gla
dius, zábavné scénky skupiny Balteus, ele
gantní a vznešený tanec skupiny Srdcové
Eso, předvedení zbroje a zbraní zbrojmis
trem Malíčkem, show Vládi Hrona a v sa
mém závěru slavností přinesou skupiny
Srdcové Eso a družina Chůdadlo noční
ohnivé vystoupení.
V rámci Císařských slavností vystoupí až

23 účinkujících, odehrají 20 představení,
což představuje až 7 hodin programu na
dvou scénách. Slavnosti se odehrají v par
ku u muzea, jejich začátek je naplánovaný
na 11. hodinu dopolední a konec se před
pokládá po 22. hodině. Součástí slavnosti
bude tržiště s rozmanitým sortimentem.
11.00 h – Hrajeme si s diváky –
kejklířská dílna – družina
Chůdadlo, výuka dobových
tanců – Srdcové Eso, zbroje a
zbraně – zbrojmistr Malíček
13.00 h – Přivítání císaře Fran
tiška I.
13.20 h – Chůdadlo – divadelní
akce
13.40 h – Gladius – vystoupení
humorné
14.00 h – Balteus – divadlo,
šerm
14.30 h – Srdcové Eso – divad
lo a tanec
15.00 h – Chůdadlo – pohádka
s obřími loutkami
15.30 h – zbrojmistr Malíček –
zbroj a zbraně v obraze do
by
16.00 h – Srdcové Eso – dobo
vé tance
16.30 h – Gladius – vystoupení
humorné
17.00 h – Balteus – kompono
vaný pořad
17.30 h – zbrojmistr Malíček –
zbroj a zbraně v obraze do
by

18.00 h – Chůdadlo – pohádka
18.40 h – Srdcové Eso – dobové tance
19.00 h – Balteus – šermíř. vystoupení
19.30 h – Gladius – vystoupení humorné
20.00 h – Vláďa Hron – One Man Show
21.30 h  Srdcové Eso – Ohnivé časy
22.00 h  Chůdadlo – show
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Ucho, Tlumačovskej puchejř a mamuti
Tlumačovskej puchejř aneb Cestou necestou s lovci mamutů.
Podupávání dětských nožek v očekávání nadcházející cesty, zvídavé i bázlivé pohledy a otázky točící se kolem pravěku – taková atmosféra
ovládla tlumačovskou náves v sobotu 28. května. Malí i velcí účastníci již 3. ročníku „Tlumačovskýho puchejře“ se odtud vydali na vyznačenou tříkilometrovou trasu v okolí vesnice.
Během příjemné procházky věnované letos
tematice lovců mamutů si u celkem čtyř stanovišť ovládaných až na jednu výjimku nikoli lovci, nýbrž lovkyněmi mamutů, přišel každý na
své: zkouška hbitosti a obratnosti, výroba
mošničky na krk a amuletu do ní, rozpoznávání zeleniny a ovoce – jak jinak než pro vaření
mamutů. Mamut samozřejmě také nechyběl,
dokonce živý! Jen v lidské velikosti...
V cíli u vyhlídkové věže pak děti dostaly zaslouženou odměnu, mohly si ještě zasoutěžit či
upéct dobrotu na ohýnku a mnozí zuli své boty,
aby na „Přenosné stezce pro malé i velké bosé
nohy“ nohám ulevili a vyzkoušeli jejich citlivost na materiálech jako oblázky různých velikostí, hobliny, kůra ze stromů nebo je ponořili
do krabice s rýží. „Jsme prostě nadšené z toho,
že se tahle oslava Mezinárodního dne dětí opět

Utajené životy
slavných Češek

vydařila, stává se skvělou tradicí a počet návštěvníků stoupá. Tento rok přišlo 82 dětí v doprovodu 47 dospěláků.

Už se těšíme na příště, ale další téma pochodu, ani přesnou trasu samozřejmě nevyzradím,“ usmívá se Lenka Ticháčková, předsedkyně pořádající Univerzální Chodské Organizace.
(ucho)

Palačinky, piškvorky a poupata

Knihovna městyse Koloveč pořádala besedu
s českou spisovatelkou Martinou Bittnerovou.
Zvoleným tématem byla jedna z autorčiných
knih „Utajené životy slavných Češek“.
Čtenáři nadšeně kladli dotazy týkající se nej
en autorčiny tvorby, ale i jejího soukromého
života. Spisovatelka s ochotou a nadšením od
povídala na kladené otázky. Dotazů bylo tolik,
že by bývala paní Bittnerová nestihla auto
bus.
Jednalo se o druhou besedu pořádanou kni
hovnou Koloveč (současný knihovní fond činí
4764 svazků).
Ing. Jana Kopecká, knihovnice Koloveč

Prázdniny se blíží mílovými kroky a velkou část akcí naplánovaných na tento školní rok již máme za sebou.
Prvňáčci předvedli v zasedací místnosti městyse Všeruby své dovednosti a byli pasováni na
Malé čtenáře, Den Země využili žáci k tradičnímu uklizení okolí cyklostezky a byli vyhlášeni vítězové Piškvorkiády, Človíčkiády a Sudoku. Rodiče i další obyvatele Všerub a okolních vsí potěšili
svým vystoupením na Jarní besídce, v jejímž závěru roztleskaly žákyně 4. a 5. ročníku celý sál
svým „spartakiádním retro vystoupením“ Poupata. Také jsme si pochutnali na školních palačinkách a brzy nás čeká vyhlášení soutěže Zdravá svačinka.
Doufáme, že červnové dny budou bez deště a my si budeme užívat svačiny na školní zahradě,
soutěže naplánované na závěr roku a všemi očekávaný školní výlet do Mariánských Lázní.
Renata Reifová
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ČERVEN
l 18. 6. Koloveč, tradiční
rybářské závody od 6 hodin
u rybníka „V Halci“
l 19. 6. Koncerty v synagogách, Kdyně, 18. 00 hod., vystoupí violoncellista Jiří Hošek
s dcerou Dominikou WeissHoškovou. Zazní česká klasická hudba i výběr ze židovských
melodií v úpravě Jiřího Hoška
l 25. 6. Prapořiště, pouťová zábava od 20 hodin v sále
místní sokolovny. K tanci a poslechu zahraje Šejnovjanka, pořádá TJ Sokol Prapořiště
l 25. 6. Kdyně, Rýzmberský guláš od 15:03 hodin, pořádá MKS Kdyně
l 25. 6. Kdyně, centrum
Ouško, Babi, dědo pojď si hrát
I. od 14 hodin
l 30. 6. Kdyně, vernisáž výstavy porcelánu Josefa Haase,
od 17 hodin v sále Muzea příhraničí
ČERVENEC
l 1. 7. Eschlkam, setkání
česko-bavorských muzikantů
od 20 hodin na náměstí

l 9. 7. Císařské slavnosti,
od 11 hodin v parku Muzea příhraničí
l 10. 7. Starý Klíčov, posezení s hudbou, Český zahrádkářský svaz zve od 14 hodin na
dechovou hudbu Horalka
l 16. 7. Libkov, couvání
traktorů s vlekem, od 17 hodin,
pořádá SDH, v rámci akce se
uskuteční výstava veteránů.
K tanci a poslechu zahraje skupina RELAX
l 16. 7. Kdyně, závod horských kol, 6. ročník MTB Jabkoty´s Mile 2016, od 12.00
hod. v kempu AMK Kdyně,
www.jabkoty.cz
l 23. 7. Mezholezy, turnaj
ve stolním tenise od 14 hodin
l 23. 7. Všeruby, Všerubský
železný muž XVIII. ročník.
Prezence od 11 hodin na autobusové zastávce u ZŠ ve Všerubech a start ve 13 hodin
l 23. 7. Kdyně, centrum
Ouško, Babi, dědo pojď si hrát
II., od 14 hodin

l 24. 7. Kdyně, dechová kapela Nýřaňanka, od 17 hodin,
park Muzea příhraničí
l 31. 7. Všeruby, Anenská
pouť na Tanaberku, poutní mše
svatá od 14 hodin. Od 15 hodin
hraje Sedmihorka
SRPEN
l 13. 8. Mrákov, chodská
Hyjta, od 14:30 hodin v areálu
TJ Sokol
l 21. 8. Kdyně, představí se
orchestr Ježkovy stopy od 17
hodin v parku Muzea příhraničí
l 27. 8. Mezholezy, dětský
den, loučení s prázdninami od
15 hodin
l 27. 8. Kdyně, centrum
Ouško, Babi, dědo pojď si hrát
III. od 14 hodin
ZÁŘÍ
l 3. 9. Mezholezy, pivní
slavnosti
l 15. 9. Klub přátel hudby,
Jitka
Nováková-Vilímcová
housle, Vladislav Vilímec klavír, od 19 hodin v sokolovně ve
Kdyni

V sobotu a neděli, 2. 7. a 3. 7., na Hájovně se po dvou letech sjezdoví minikáristé
celé Evropy utkají ve 4. kole Evopského poháru minikár.
V sobotu začínají jízdy od 12 hod., v neděli od 9 hod. Předpokládá se účast cca 80 jezdců a posádek z 8 evropských zemí. Pokud v těchto dnech plánujete jakoukoli soukromou či jinou akci, tak
vězte, že silnice mezi Hájovnou a Výpřahy bude po oba dny uzavřena od 8 do 18 hod. V případě
jakýchkoli komplikací se ozvěte řediteli závodu: Jiří Janovský, tel. 777 591 164

Den matek v Kolovči

Maminky a babičky i s doprovodem byly pozvány městysem Koloveč v sobotu 7. května na jejich oslavu. Zahájena byla v 15 hodin starostou ing. Václavem Perglem, který ženám poblahopřál a poděkoval
za jejich péči a lásku, s kterou vychovaly či vychovávají své děti, za jejich zodpovědnost a práci pro rodinu. Nezapomněl jim také poděkovat za trpělivost se svými muži. Poté vystoupily děti z mateřské
školy se svým roztomilým pásmem a zatančili žáci 2. A a B ze základní školy. Obě skupiny dětí za odměnu dostaly drobné sladkosti a jejich paní učitelky květinu. A to už se nachýlil čas pro muziku Klatovské heligonky pod vedením pana Šilhavého. Za veselého vyhrávání předal starosta každé ženě růži,
kávu a zákusek. Zábava se protáhla až do pozdního odpoledne.
Mgr. Jana Bartáková, kronikářka

KINO
Kdyně

ČERVEN
7.–8. 6. ve 20 h – Bod zlomu
(SRN, Čína, USA)
10.–11. 6. v 20 h – Lída Baarová
(ČR, SR)
14.–15. 6. ve 20 h – Děda (ČR)
17.–18. 6. v 17 h – Řachanda (ČR)
24.6. ve 20 h – Naše malá sestra
(Japonsko)
28.–29. 6. ve 20 h – Dcera
čarodějky (Dánsko)

ČERVENEC
1.–2. 7. v 17 h – Robinson Crusoe:
Na ostrově zvířátek
(Belgie / Francie)
8.7. ve 20 h – Srdeční záležitosti
Michala Pavlíčka (ČR)
12.–13. 7. ve 20 h – Dvojníci (ČR)
15.–16. 7. ve 20 h – Jak básníci
čekají na zázrak (ČR)
18.–19.7. ve 20 h – Děda (ČR)
22.7. v 17 h – Králové hor
(Rakousko)
23.7.–13. 8. – DOVOLENÁ!

Sluníčko je otevřeno všem
dětem bez rozdílu bydliště
Vhodným řešením životní situace rodičů
malých dětí, kteří nechtějí ztratit zaměstnání či je nečekaně získali, je umístění jejich
ratolestí ve věku od jednoho do tří let do
dětské skupiny Sluníčko. Jejím zřizovatelem
je město Domažlice, které vytvořilo z Jeslí
dětskou skupinu. Protože posláním této organizace je pomoci na poli zaměstnanosti,
jedinou podmínkou pro umístění dítěte je,
aby alespoň jeden z rodičů pracoval.
Ve Sluníčku je vytvářeno laskavé a bezpečné prostředí, kde se děti seznamují se
světem kolem nich. Děti sem přicházejí velmi malé, a proto je samozřejmostí ohleduplný přístup, při kterém dostávají prostor,
aby si zvykly na změnu. Bohatá nabídka
činností probouzí v dětech chuť se dívat
kolem sebe.
Do Sluníčka je možné přihlásit dítě kdykoliv během roku. Bližší informace jsou
pro zájemce dostupné na internetových
stránkách města Domažlice.
Kateřina Bauerová
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Májové dny na Kdyňsku

Krásné slunečné počasí a pionýři ze Safíru Kdyně přilákali na kdyňské ná
městí stovky dětí, které si užily první květnovou sobotu v čarodějnických
kostýmech.
(pt)

Oslava osvobození a uctění památky padlých spoluobčanů v I. a II. světové
válce v Kolovči. Nechyběla historická vozidla členů Klubu 3. Armády Plzeň
a klubu Old car rangers Praha.
Pavel Dolejš

Starosta obce Kout na Šumavě Václav Duffek vítal šest nových občánků
obce. Markétka, Lukášek, Stáník, Filípek, Pavlík a Toníček byli po slavnosti
zapsáni do pamětní knihy a rodiče obdrželi dárečky.
(hk)

V budově obecního úřadu v Pocinovicích bylo přivítáno 12 nových občán
ků. Vítání se uskutečnilo po dvou letech, kdy nejmladšímu Ondřejovi byly
čtyři. týdny.
Marie Homolková

Už pět let v Loučimi studují Virtuální univerzitu třetího věku. Počet stu
dentů se pohybuje kolem patnácti. V letním semestru si vybrali kurz s ná
zvem „Genealogie, hledáme své předky“.
Foto Zdeněk Huspek

Na kole z Čech do Bavor jsme zahájili sezonu už podvanácté. Tentokrát
z Kouta na Šumavě s více než stovkou účastníků.
(vh)

