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Cena 6,00 Kč

Volby do Evropského parlamentu
5. a 6. června 2009
Ve všech státech Evropské unie proběhnou první červnový víkend volby do Evropského parlamentu. V České republice se uskuteční 5. a 6. června 2009, v pátek 5. června od 14.00 do 22.00
hodin, v sobotu 6.6. od 8.00 do 14.00 hodin.
Ve volbách do Evropského parlamentu mohou hlasovat jak občané ČR, tak i občané jiných
členských států EU za splnění podmínek stanovených zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.

Jak mohou volit občané ČR?
Každý občan ČR, který má na území ČR trvalý pobyt a má právo volit do Evropského parlamentu, je automaticky zapsán do seznamu voličů. Vzhledem k tomu, že zákon neumožňuje dopsání voliče do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu ve dny voleb ve
volební místnosti, bylo by účelné, aby si voliči v případě pochybností ověřili svůj zápis ve stálém
seznamu voličů vedeném Městským úřadem Suchdol nad Lužnicí. Do 25.04.2009 si mohou ověřit, zda se vyskytují ve stálém seznamu, po 26.04.2009 přímo zápis v seznamu voličů do Evropského parlamentu. Případnou chybu nebo nedostatek opraví městský úřad.
Volič může hlasovat
a) buď ve volební místnosti toho volebního okrsku, kam podle místa svého bydliště patří. Adresy volebních místností budou zveřejněny nejpozději do 21.05.2009
b) v jakékoli volební místnosti na území České republiky, pokud hlasuje na voličský průkaz.
Voličský průkaz vydává obecní úřad, u kterého je volič zapsán v seznamu voličů. O vydání může občan požádat již nyní, nejpozději však do 21.05.2009. Žádost podá na Městském
úřadě Suchdol nad Lužnicí osobně, pokud požádá písemně, musí být písemné podání
opatřeno ověřeným podpisem. Vzhledem ke specifické povaze voleb zdůrazňujeme, že
nelze o voličský průkaz požádat po termínu 21.05.2009.
Seznam voličů pro volby do EP musí být sestaven do 26. dubna 2009. V této souvislosti je třeba upozornit, že volič, který se přestěhuje po tomto datu, zůstává zapsán v seznamu voličů v místě svého předešlého trvalého pobytu.
To znamená, že může volit:
− ve volební místnosti podle původního trvalého bydliště nebo
− na voličský průkaz vystavený obecním úřadem původního trvalého bydliště, o který volič
požádá do 21.05.2009

Jak mohou volit občané jiných členských států EU?
Občan jiného členského státu EU, pokud nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je
po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel (tj. nejméně od 22.04.2009), nevznikla u něj
překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může hlasovat na území ČR, a to ve volební místnosti, kde je zapsán v seznamu voličů.
Žádost o zápis do seznamu může být podána osobně i písemně a musí k ní být přiložena kopie
dokladu osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel , tj. kopie průkazu povolení k pobytu, a
zároveň čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvádí svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách
EP pouze na území ČR (formuláře jsou k dispozici na Městském úřadě Suchdol nad Lužnicí ).
Žádost lze podat na adrese: Městský úřad, evidence obyvatel, Náměstí T. G. Masaryka čp. 9,
Suchdol nad Lužnicí nejpozději dne 26.04.2009 do 16 hodin. Dne 26.04.2009 pracoviště otevřeno od 8.00 do 16.00 hodin.
Pokud požádá o vydání voličského průkazu, může volit v jakékoli volební místnosti na území
ČR. O voličský průkaz je nutno požádat do 21.05.2009.
Jak mohou občané volit, pokud se ze závažných důvodů nemohou dostavit do volební místnosti?
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může občan požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vás upozornit, že k 30.6.2009
bude z organizačních důvodů trvale uzavřena Zákaznická kancelář ve Voticích. Záležitosti spojené s odběrem zemního plynu
můžete vyřídit na smluvním kontaktním
místě v Příbrami, COMONT s.r.o., Husova
366, 261 01 Příbram IV. nebo na Zákaznické kanceláři v Praze, Novodvorská 803/82,
142 01 Praha.
V případě potřeby nás můžete kontaktovat
také na Zákaznické lince 840 11 33 55,
která je Vám k dispozici 24 hodin denně,
7 dní v týdnu, vždy za cenu místního hovoru.
Děkujeme za pochopení
Středočeská plynárenská, a.s.

ČESKÝ SVAZ
CHOVATELŮ
v Suchdole
nad Lužnicí
oznamuje:

POŘÁDÁNÍ TRHŮ
v chovatelském areálu
v následujících termínech:
(vždy v neděli)

10.5.2009 a 24.5.2009
v době od 8 – 12 hodin
za účelem prodeje sazenic,
zahrádkářského materiálu
a chovatelství

INFORMACE
V pondělí 25. května 2009
bude v Suchdole nad Lužnicí

ZAHÁJEN NOVÝ KURZ
k získání řidičského oprávnění.
Přihlášky v městské knihovně
/přístavba místní základní školy/
Informace na tel. čísle 384 781 299
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POZVÁNKA
Cykloklub Dračice Františkov u Suchdola
nad Lužnicí pořádá pro příznivce cykloturistiky níže uvedené květnové akce. Vzhledem
k tomu, že 8. – 10. května 2009 je prodloužený
víkend o páteční sváteční den, připravili jsme
pro vás dvě cykloturistické vyjížďky, na které
vás všechny co nejsrdečněji zveme.

¢ 8. května, pátek
„PODHŮŘÍM NOVOHRADSKÝCH
HOR“ – 70 km
Start výletu bude v 10.00 hodin před recepcí Privat campu „U Pavlisů“ ve Františkově
u Suchdola nad Lužnicí. Trať cyklovýletu je
vedena převážně po rovině, není mnoho náročná, bez problémů ji zvládnou i starší děti.
Trať není vhodná pro silniční kola. Cestou
navštívíme klikovskou hrnčírnu, letovisko
Suchdol nad Lužnicí, zastavíme u firmy na výrobu balené Dobré vody, projedeme lesem
Kapinos a okolo rybníků na Janovce. Nevynecháme ani prohlídku Žumberka, Humenické
přehrady a Cuknštejna. Budeme obdivovat
umělý vodopád a přírodní park v Teriziánském údolí a podíváme se k rybářům ve Štiptoni. Výlet zakončíme projížďkou přes Nový
York, Paříž, Bosnu, Malý a Velký Londýn –
nebojte se nečeká vás cesta kolem světa, to
jsou jen osady světově znějící, vzdálené několik kilometrů od Františkova.
V Privat campu „U Pavlisů“ je možné využít ubytovací kapacity, budete-li chtít volné
víkendové dny strávit na Suchdolsku. Stejně
tak máte možnost využít volné kapacity pro
vlastní stany nebo karavany.

¢ 9. května, sobota
„MÍSTO PÁDLA KOLO VEM,
VITORAZSKO PROJEDEM“
– 65 km
spolu s vítězem Závodu míru 1993
Jaroslavem Bílkem
„Oficiální zahájení cykloturistické
sezony v Jihočeském kraji“
Ve spolupráci s Nadací Jihočeských cyklostezek a Svazkem obcí Vitorazska bylo našemu cykloklubu DRAČICE svěřeno oficiální
zahájení cykloturistické sezony v Jihočeském
kraji. Spolu s námi cykloturisty přijede zahájit
letošní sezonu i čtvrtý český vítěz kdysi populárního Závodu míru 1993 Jaroslav Bílek.
V tomto ročníku se stal i nejlepším vrchařem.
V roce 1992 reprezentoval naši republiku na
Olympijských hrách v Barceloně v časovce
družstev na 100 km, v roce 1998 byl druhý na
závodě „Okolo Japonska“, v roce 2000 vyhrál
v té době známý mezinárodní závod „Bohemia“ a také byl několikanásobným mistrem
Československa i Česka. S cyklistikou začínal
v cyklistickém oddíle TJ ČSAD Trhové Sviny, který už bohužel neexistuje.
Start této velké akce bude v 10.00 hodin
v autocapmu „U pískovny“ v Suchdole nad
Lužnicí, odkud po nezbytných zahajovacích
projevech a seznámením s trasou vyjedeme po
lávce přes řeku Dračici do Klikova. Ve Fran-

tiškově najedeme již na cyklostezku, která nás
povede k Nové Huti a dále k dančí oboře v bývalé obci Nová Ves (Neudorf). Poté již budeme projíždět obcemi, které patří do Svazku
obcí Vitorazska. Nejprve nás přivítají v Rapšachu na návsi, pak v celništi na hraničním
přechodu v Halámkách. Tam na nás bude čekat
starosta obce spolu s představiteli příhraniční
rakouské obce Nagelberg. Další zastávkou
bude most přes Lužnici na Krabonoši. Také zde
budeme očekáváni starostou obce Nová Ves
nad Lužnicí se svou zdravicí. Po „signálce“,
kdysi úderné cestě Pohraniční stráže – dnes
cyklostezce č. 341, se přesuneme do Českých Velenic, kde nás před radnicí bude očekávat starosta města. Naše kola pak zamíří
do Gmündu – přes hlavní hraniční přechod na
náměstí. Také tam se odehraje malá slavnost
v režii místního starosty a tamního cykloklubu. Po oficialitách se k nám rakouští cyklisté
přidají a zbytek tratě absolvují spolu s námi.
Projedeme západní částí Gmündu směrem
k lávce přes Lužnici, která tvoří turistický hraniční přechod a zavede nás zpět do Č. Velenic.
Okolo hřbitova stále po signálce dojedeme
přes Fišerovy Chalupy a Žofinu Huť do Dvorů
nad Lužnicí, kde před kulturním domem zastavíme, aby i starosta Dvorů měl možnost náš
peloton pozdravit. Poté se přes Hrdlořezy podíváme do Suchdola nad Lužnicí, kde bude
mít závěrečnou zdravici představitel města, a
cíl našeho výletu ukončíme přes obec Tušť,
opět v autocampu „U pískovny“. Po dojezdu
nás bude v prostorách campu vítat živá hudba,
která bude hrát k poslechu i tanci.
Z Písku, Strakonic, Českých Budějovic,
Tábora, Jindřichova Hradce a dalších míst budou vypraveny zvláštní autobusy nebo budou
připraveny vagony Českých drah z Tábora a
Veselí nad Lužnicí, resp. z Českých Budějovic, Borovan přes České Velenice do žst.
Suchdol nad Lužnicí. Odjezdy budou včas
uveřejněny v regionálním tisku nebo sledujte
www.cykloklubdracice.cz. Pro ty, kteří přijedou osobními auty, je připravena dostatečná
kapacita parkovacích míst.
Takže si jen přejme pěkné počasí, žádnou
nehodu a vzhůru na Vitorazsko.
Šmídl Bohuslav - tiskový mluvčí
cykloklubu DRAČICE Františkov
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HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
šatstva a dalších věcí pro
potřebné spoluobčany
Místní organizace Českého svazu žen
v Suchdole n. Luž. ve spolupráci s MěÚ
Suchdol n. Luž. uskutečnila ve dnech 27.
a 28.3.2009 humanitární sbírku oblečení,
přikrývek, lůžkovin, hraček, bot, kabelek a
dalších potřebných věcí na pomoc sociálně
slabším občanům. Tato sbírka byla organizována na základě výzvy Občanského
sdružení Diakonie Broumov. Jedná se
o neziskovou humanitární organizaci, která poskytuje materiální pomoc potřebným
občanům u nás i v zahraničí a dává práci
lidem, kteří jsou na trhu práce těžko umístitelní.
Vybralo se velké množství potřebných
věcí, a naši občané tak projevili své sociální cítění projevující se ve snaze pomoci
potřebným. Vybrané věci si odvezla Diakonie Broumov 8.4.2009. Vybralo se neuvěřitelných 322 balíků – což je odhadem
2,5 tuny. Věci, které by skončily na skládkách, v kontejnerech, či sběrném dvoře, zatížily by rozpočet obce na jejich likvidaci,
nyní ještě poslouží a budou zužitkovány.
Děkujeme všem, kteří se sbírky zúčastnili a
pomohli tak těm nejpotřebnějším.
Za MO ČSŽ L.S.

Kovářské setkání, trh a výstava o krajině
to všechno najdete poslední víkend v Novohradské kovárně
Rádi bychom Vás pozvali nejlépe v sobotu 30. května do historické kovárny v Nových
Hradech, kde bude probíhat aktivní kovářské setkání, při kterém budou umělečtí kováři z celé
republiky tvořit společné dílo. Tato akce je součástí projektu „Novohradská kovárna aktivní“, finančně podpořeného MAS Sdružením Růže a Městem Nové Hrady.
U příležitosti 1. evropské konference o krajině, která bude probíhat v zámku Nové Hrady, zde bude rovněž probíhat vernisáž výstavy o krajině, která bude dokumentovat vývoj
krajiny a odraz lidské činnosti v ní. U této příležitosti rovněž připravujeme trh s regionálními výrobky.
Bližší informace získáte u Olgy Černé, tel. 602 471 653, e-mail: cerna@rozmberk.org,
nebo na internetu www.ruze.ekomuzeum.cz
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ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ

Program kina na měsíc květen
t

1. pátek

19.30 hod.

92 min.

t

20. středa

19.30 hod.

t

110 min.

RŮŽOVÝ PANTER 2

VÉVODKYNĚ

Pokračování úspěšného hitu z roku 2006,
v němž se neohrožený detektiv Clouseau vydává hledat zloděje vzácných šperků.
Hrají: Steve Martin, John Cleese, Jean Reno.
České titulky, mládeži přístupno.
Vstupné 70 Kč

Snímek nás přenese do 18. století a přiblíží
nám příběh šlechtičny Georgiany, prapratetičky princezny Diany.
Hrají: Keira Knightley, Ralph Fiennes, Haylley Atwell.
České titulky, mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70 Kč

t

6. středa

19.30 hod.

111 min.

MARLEY A JÁ

t

Komedie. Život a láska s nejhorším psem na
světě. Zvířecí hrdina labrador Marley má
k ideálnímu domácímu miláčkovi daleko.
Hrají: Owen Wilson, Jennifer Aniston a další.
České titulky, mládeži přístupno.
Vstupné 60 Kč

NOUZOVÝ VÝCHOD

t

13. středa

19.30 hod.

87 min.

NENAROZENÍ
Horor. Mezi světem živých a mrtvých se potulují temné duše, které se snaží vrátit do života.
Jejich vstupní branou mohou být citlivý jedinci.
Hrají: Gary Oldman, Odette Yustman, Carla
Gugino.
České titulky, mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 70 Kč
t

15. pátek

19.30 hod.

98 min.

EL PASO

19.30 hod.

t

27. středa

19.30 hod.

123 min.

SEDM ŽIVOTŮ
Drama muže, který udělal v minulosti nějaké
chyby a nyní se kvůli tomu utápí v depresích.
Jako každý se chce očistit a smýt ze sebe vinu.
Hrají: Will Smith, Rosario Dawson a další.
České titulky, mládeži přístupno.
Vstupné 70 Kč
29. pátek

19.30 hod.

8. pátek

17.00 hod.

103 min.

BOLT – PES
PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
Rodinný animovaný příběh psího hrdiny televizních seriálů, který se ocitá ve skutečném
světě.
Česká verze, mládeži přístupno.
Vstupné 70 Kč

119 min.

Film ukazuje, jak nefunkční je ta nejobecnější
představa o naplnění amerického snu o poklidném rodinném životě v domku na předměstí.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates.
České titulky, mládeži do 15 let nepřístupno.
Vstupné 70 Kč

t

Režisér Zdeněk Tyc se po úspěšných „Smradech“ už podruhé vrací do světa Romů. Film
je inspirován skutečným osudem romské vdovy, matky devíti dětí.
Hrají: Irena Horváthová, Linda Rybová, David Prachař, Igor Chmela, Vladimír Javorský a
další.
Mládeži do 12 let nepřístupno.
Vstupné 70 Kč

23. sobota
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t

23. sobota

17.00 hod.

76 min.

LOVECKÁ SEZÓNA 2
Rodinný animovaný film. Domácí vs. letní
hosté.
Česká verze, mládeži přístupno.
Vstupné 60 Kč

104 min.

POCHYBY
Drama. Ocitáme se v šedesátých letech v katolické škole poblíž Bronxu.Hlavní hrdinkou je
jeptiška, která má podezření, že učitel a kněz
zneužívají studentku.
Hrají: Meryl Streep, Amy Adams, Viola Davis.
České titulky, mládeži přístupno.
Vstupné 70 Kč

Pozvánky za kulturou
Od 6. dubna 2009 bude v Městské knihovně instalována výstava starých fotografií
Suchdola nad Lužnicí.
Výstava potrvá do konce května.

Město Suchdol nad Lužnicí pořádá

v sobotu 9. května 2009

ZÁJEZD DO ZOO
Schönbrunn ve Vídni
Cena zájezdu je 250,- Kč.
Závazné přihlášky v Městské knihovně
v Suchdole nad Lužnicí.
Informace o ZOO na
www.zoovienna.at

Město Suchdol nad Lužnicí pořádá v sobotu 30. května 2009 zájezd do Prahy do Divadla
Broadway na muzikál ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA. Cena zájezdu je 710,- Kč /doprava +
vstupenka/. Závazné přihlášky v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí.
Více o muzikálu najdete na www.adelajestenevecerela.cz
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NABÍDKA NOVÝCH KNIH
v místní knihovně:
John Grisham
Irena Obermannová
C. H. Clarková
Anne Gracie
Martina Cole
Marie Poledňáková
Arnošt Lustig
Arnošt Vašíček

– Nevinný
– Láska jako Řím
– Horká noc
– Tudorovci
– Krutost
– Líbáš jako Bůh
– Můj známý
Vili Feld
– Ďáblova lest

POJEĎTE S NÁMI NA VÝLET?

Na neděli

31. května

ČSŽ pořádá pro rodiče s dětmi výlet na
kolech na Blata.
Připravte si kola a pojďte s námi objevovat krásy naší vlasti. V sobotu 9. května se
sejdeme na sídlišti 9. května v 10 hodin
u střediska a vydáme se na cestu.Po cestě se
zastavíme na menší občerstvení, kde nezůstaneme nic dlužni dětem a budeme mít pro
ně malé překvapení.
Všechny účastníky srdečně zveme a těšíme se na Vás. Za ČSŽ Věra Kryšpínová

připravujeme tradiční

oslavu DNE DĚTÍ

POZVÁNKA

Od 14.00 hodin
bude v okolí kulturního domu pro děti
připraven Pohádkový les a skákací hrad.

na setkání rodáků
z Nové Vsi u Klikova

Od 15.00 hodin
vystoupí agentura A.R.G.O. s Rytířským
turnajem, kde bude užito mnoho speciálních
zbraní a turnajových zbrojí. Pro děti je pak
také připravena bitva s bezpečnými
molitanovými zbraněmi.

Zveme všechny rodáky zaniklé obce
Nová Ves u Klikova na setkání do Suchdola
nad Lužnicí. Setkání se uskuteční v sobotu
23. května 2009 od 13.00 hodin v Restauraci U Pávků. Okolo 15. hodiny si rodáci prohlédnou katastr rodné obce.
Tento den zveme všechny zájemce
z řad široké veřejnosti do lokality Nová
Ves u Klikova na prohlídku spojenou s výkladem historie této obce. Sraz účastníků
je ve 14.00 hodin před budovou bývalé hájovny, kde bude možné ten den odstavit
motorová vozidla. Na dvou lesních křižovatkách na přístupových cestách do této
lokality budou instalovány tabulkové ukazatele pro automobily. Vjezd motorových
vozidel bude v daném termínu akce povolen Lesy ČR, ale i tak prosíme účastníky
o co nejmenší počet vozidel. Akce proběhne současně se srazem rodáků a uvedeným
územím vás provede Vladimír Bednář, rodák z Klikova.
Jaroslav Chadt a Vladimír Bednář
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Lužnice potřicáté odemčena!
Krásné jarní počasí se sluníčkem a vysoká
voda v řece přivítaly asi 600 účastníků kulatého 30. ročníku tradičního Odemykání Lužnice. O dobrou náladu se starala country kapela
Patrola a stánky s občerstvením.
Zahájení se ujali představitelé Vodáckého
klubu Suchdol a přítomné pozdravil i starosta
města p. Jan Kronika. Poté předseda klubu p.
Karel Böhm odemkl Lužnici a asi 150 kanoí a
15 raftů se vydalo na plavbu na jez Pilař, do
kempu v Majdaleně i dál. Asi 15 posádek okusilo vzpružující chlad jarní vody při nedobrovolné koupeli. Řeka byla odemčena pro novou
sezónu.

ANKETA
Žáci 8. ročníku se ptaly ...
1. Jaká je kniha Tvého (Vašeho) života?
2. Proč Tě (Vás) zaujala?
J. Dlouhá
1. Harry Potter
2. Tato kniha je dobrodružná.

Mgr. I. Mračková
1. Jana Eyerová
2. Tato kniha ukazovala
vývoj hrdinky Jany Eyerové.
E. Gregorová
1. My děti ze stanice zoo
2. Tato kniha se zabývá tématikou drog.

Florián – patron hasičů
Tento název „Florián – patron hasičů“ je
symbol pro všechny hasiče v České republice.
4.května si všichni hasiči připomínají tento
pro ně tak významný den, svátek Svatého
Floriána. Svatý Florián, heslo, které v sobě
skrývá „K sobě ke cti, bližnímu ku pomoci,
vlasti ochraně“. Toto heslo neztratilo nic na
svém lesku ani v současné době. Skrývá v
sobě nejméně tři ušlechtilé vlastnosti, které
jsou pro hasiče nezbytné. Obětavost, za níž
stojí velké množství volného času a mnohdy i
značné riziko. Nezištnost, dobrovolný hasič se
neptá, co dostane za práci, kterou provádí pro
své spoluobčany při ochraně životů, zdraví a
majetku, odměnou je vědomí, že pomáhá
tomu, kdo potřebuje. A dobrovolnost, svobodné rozhodnutí k humánnímu poslání, které se
traduje od vzniku hasičské myšlenky až po
současnost.

Sbor dobrovolných hasičů
v Suchdole nad Lužnicí
zve při příležitosti
svátku Svatého Floriána
všechny příznivce a zájemce na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v místní hasičské zbrojnici,
který se koná v pondělí dne 4.5.2009
Program:
8.30 – 9.00
ukázka vyprošťování z vozidel
na hřišti u sídliště 17. listopadu

od 9.00
požární technika na hasičské zbrojnici
– výstroj a výzbroj

Srdečně zvou suchdolští hasiči

Cizinecká policie
Odpoledne 7. dubna jsme měli ve školní družině zajímavou návštěvu. Přijeli nás navštívit Miroslav Chlebúch a Michal Berit z ICP České
Budějovice, pracoviště Nové Hrady.
Připravili si pro nás zajímavé povídání o své práci, o bezpečnosti,
přivezli vybavení a některé pomůcky nezbytné k výkonu jejich povolání. Posluchače zaujaly také nezvyklé příběhy z policejní praxe, kterými
besedující povídání okořenili.
Děti s opravdovým zájmem poslouchaly a ihned oba pány zasypávaly vodopádem otázek. Celá beseda byla velmi akční, děti si prohlédly
a vyzkoušely ochranné pomůcky a výbavu policistů – vesty, pouta, ultrafialovou lampu na odhalování nepravých dokumentů a peněz, otiskly si daktyloskopiské stopy dlaní a prstů a na závěr si vyzkoušely nové
policejní auto, kterým pánové přijeli.
Dětem se odpoledne strávené ve společnosti policistů líbilo.
Marcela Hadačová

Verunka otiskuje prstíky

J. Kojanová
1. Stmívání
2. Protože jsem viděla
film a ten se mi líbil,
ale knížka se mi líbila
ještě víc.
Hana Kopřivová (25let)
1, Znamení Blíženců
(L. Lanczová)
2. Dobře se mi to čte

Pavel Macho (4. třída)
1. Harry Potter a relikvie smrti
2. Je to velmi dobrodružná knížka a
dobře se čte.

6

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ

Noc s Andersenem

květen 2009

v místní knihovně

Městská knihovna v rámci akce Noc s Andersenem navštívila s několika žáky na noční prohlídce Schwarzenberskou
hrobku. Seznámili jsme se s historií rodu Schwarzenberků,
s historií hrobky, v kryptě jsme se dozvěděli zajímavosti o jednotlivých členech rodu a jejich životě. Měli jsme možnost si zahrát i na funkční historické varhany a nahlédnout do všech zákoutí
hrobky. Protože v hrobce není zaveden elektrický proud, byla krypta
a přístupová cesta nasvícena lampičkami se svíčkami, a tak měla prohlídka svou nezapomenutelnou atmosféru.
R. Rohrbachová

Do školy i večer a s chutí!!!!
Spolu s asi 850 knihovnami, školami, školními družinami v Čechách, na Moravě, Slovensku i Polsku jsme se na Základní škole
v Suchdole nad Lužnicí připojili do akce Noc
s Andersenem. Letos již probíhal 9. ročník a
u nás se spalo poosmé.
Pohádková noc patří ve škole k akcím žáky
vyhledávaným. Je určena pro děti, které se nebojí přespat bez maminky v kolektivu své třídy. Pro spáče je vždy připraven bohatý
program. Hlavní náplní je četba. Dětem se
čtou pohádky, nebo si je čtou samy.

Poděkování od M. Hadačové RNDr. Jiřímu
Flíčkovi za pěknou besedu o hmyzu

Letošní rok si připomínáme narození známého spisovatele pro děti – Ondřeje Sekory.
Ferdu Mravence a Brouka Pytlíka snad znají
všechny děti i jejich rodiče.
Celý večer, nebo vlastně noc, jsme ,,zasvětili“ broukům a hmyzí havěti. Besedovat o hmyzu přišel entomolog RNDr. Jirka Flíček.
Vyprávěl dětem o hmyzu kolem nás, který
můžeme potkat v nejbližším okolí /jak doma,
tak i v bydlišti/. Po besedě nás navštívili herci
a herečky z divadla SUD v Suchdole n Lužnicí
a četli dětem pohádky. Přišla Beruška, Brouk
Pytlík i Ferda Mravenec. A sehráli dětem i divadelní etudu. Posluchači pak po rozdělení do
skupin museli ukradené hmyzáky zachraňovat. A to nebylo jen tak. Záchranné akce probíhaly ve tmě a vyžadovaly srdnatost a smělost
v pátrání tmavými chodbami a kouty školy
i přilehlých prostor.Tu a tam se mihla i strašidla, a tak sem tam ukáply i slzičky. Vše nakonec dobře dopadlo a děti se se strašidly i
pozdravily, ale to už v plném světle na chodbě
školy.

Čtení pohádky v podání divadla SUD – Víťa, Terka, Šárka

Nechyběly ani tvořivé dílny s tématikou
hmyzu – malovalo se, modelovalo z hlíny a
tvořilo z papíru. Hotovými výrobky jsme vyzdobili vstupní halu naší školy. Pak už jen,
„Anderseňata“ ležela ve spacáčcích, poslouchala pohádky v podání žákyň Dianky Duškové a Táni Borošové z 9. ročníku.
Nad 44 žáky bděli celou noc pedagogové
I.stupně. I pro ně je to vždy příjemně strávená
noc, kdy si spolu se svými dětmi užijí v lavicích zcela jiné dobrodružství. I my dospělí využijeme tyto chvíle k vzájemné besedě a
probereme věci, na které není během shonu
přes den čas.
Druhý den jsme po vyhodnocení celé noci
odměnili i nejvzornější ,,broučínky“ z třetí třídy, posnídali voňavé koblížky z pekárny pana
Soudka, uklidili třídy a odešli domů dospat
pohádkovou noc do své postýlky. S přáním
….nech brouka žít! A za rok zase na viděnou.
Marcela Hadačová
Poděkování všem, kdo pomáhali, aby pohádková noc byla POHÁDKOVÁ: panu Josefu
Soudkovi, Jirkovi Flíčkovi, paní Zdeňce Pišanové, členům divadla SUD, žákyním 9. ročníku a báječné partě pedagogů z I. stupně.

Výtvarná dílna – výroba hmyzáků z papírových krabiček
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Cesta za egyptologickým objevem
Téma jako stvořené pro doplnění školních
znalostí žáků ze základních škol v Lomnici
nad Lužnicí a v Suchdole nad Lužnicí, kteří
společně navštívili výstavu Tutanchamon
v Brně. Podívat se do tajemného světa plného
záhad a mystiky se stalo cílem jejich exkurze a
ani brzké vstávání jejich očekávání nezkazilo.
Cestu do Brna brali jako šanci přeskočit tisíciletí a možnost vnořit se do prostoru dýchajícího dávnou minulostí. Vždyť téměř tři tisíce
let, tedy jedenapůlkrát déle než trvá naše křesťanská éra, představoval Egypt historický
celek hodný úcty a obdivu.
Po zhlédnutí dokumentů o Tutanchamonových předchůdcích v první části výstavy se
žáci ocitli prostřednictvím filmu v hledačském archeologickém týmu Howarda Cartera.
Přesně jako on v roce 1922 spatřili za proráženým otvorem a vstupem do hrobky překrásnou
nádheru pohřební výbavy. V dalších místnostech už mohli volně procházet kolem vystavených exponátů zhotovených jako věrné kopie
ve skutečných velikostech.
Záměr vystavovatelů vyvolat v návštěvnících pocity objevovatelů se zcela jistě zdařil.
To dokazují i slova některých žáků.
S.T.

Nemohla jsem uvěřit tomu, co jsem viděla
a jak muselo být složité tento úžasný poklad
najít. Došlo mi, že tehdejší archeologové a jejich pomocníci to asi moc jednoduché neměli.
Museli se od rána do večera hrabat v zemi a
hledat důkazy o hrobce.
Měla jsem strašnou radost, že jsem jela
a zhlédla krásnou tajemnou výstavu, která
mne nadchla. Pro mne to byl ojedinělý zážitek.
A nakonec musím přiznat, že to ranní vstávání
stálo za spoustu zážitků. Proto vyjadřuji poděkování paním učitelkám Fuchsové a Tomáškové za zorganizování celé exkurze a panu
řidiči Švarcovi za šťastný návrat domů.
Karolína J.

V hodinách dějepisu jsme se nedávno učili
o Egyptu, a proto si myslím, že byl dobrý nápad paní učitelky se na tuto výstavu jet podívat. Tato výstava už byla v různých koutech
světa a my jsme se na ni jeli podívat do Brna.
Tato výstava se mi moc líbila a myslím si,
že bychom takovéto akce měli podnikat častěji.
Bára M.
Docela mě překvapilo, jaké v dávných dobách nosili lidé šperky. Ty náhrdelníky byly
docela veliké. Egyptské kresby byly také zajímavé. V autobuse byla taky zábava. Jsem
ráda, že jsem jela. Moc se mi to líbilo.
Simona J.

Velké štěstí, že Howard Carter uměl dobře
kreslit a dostal místo u jednoho známého archeologa, aby mu pomohl dokumentovat vykopané nálezy. Sám pak po patnácti letech
hledání objevil v Údolí králů tuto překrásnou
hrobku. A za to mu patří velký dík.
Honza P.
Velmi se mi líbil Tutanchamonův kočár,
který byl celý ze zlata. Má dvě obrovská zlatá
kola a v nich šest vzpěr. Musel být v hrobce sestaven po částech. Určitě bych ho chtěl aspoň
ještě jednou vidět.
Jan M.
Zaujala mě jedenáct kilogramů těžká zlatá
maska, která byla položena přes hlavu královy
zabalené mumie. Podle mnohých se jedná
o nejvelkolepější část celého pohřebního pokladu mladého faraona. Jeho idealizovaný
portrét vyrobený z masivního zlata svou elegancí zůstává až dodnes nepřekonán. Oči masky působí mimořádně živým dojmem, jsou
vykládány světlým křemenem, jejich zornice
pak obsidiánem. Na pruhovaném královském
šátku nalezneme v úrovni čela hlavu supice a
tělo kobry, symboly božských ochránkyň Horního a Dolního Egypta.Uši jsou nestejně velké
a jejich lalůčky jsou propíchnuty,aby do nich
mohly být umístěny šperky. Maska nezakrývala pouze obličej, ale přecházela do límcového
náhrdelníku,jenž byl na hrudi mumie zakončen
sokolími hlavami. Na zadní straně masky je
uvedeno zaříkadlo, které přirovnává smyslové
orgány k bohům a bylo předčítáno v rámci pohřebního rituálu při nasazování masky.
Jára K.

Fotbalová sezona – květen
neděle 03.05

17.00

Muži B OP

Suchdol B / H. Pěna

středa 06.05.

17.30

mini OP

Suchdol / Třeboň

pátek 08.05.
sobota 09.05.
neděle 10.05
neděle 10.05
neděle 10.05.

10.00
10.00
09.30
11.15
17.00

Dorost I.A
Dorost I.A
st. žáci I.A
ml. žáci I.A
Muži A I.

Suchdol / So.S.Ústí
Suchdol / Dačice
Suchdol / Bechyně
Suchdol / Bechyně
Suchdol A / N. Bystřice

neděle 17.05

17.00

Muži B OP

Suchdol B / Číměř

středa 20.05

17.30

mini OP

Suchdol / Břilice A

sobota 23.05.
neděle 24.05.
neděle 24.05.

10.00
09.30
17.00

Dorost I.A
st. žáci I.A
Muži A I.

Suchdol / Ml. Vožice
Suchdol / Chotoviny /jen st./
Suchdol A / K. Řečice

neděle 31.05.

17.00

Muži B OP

Suchdol B / Halámky
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Horní Suchdol nad Lužnicí mezi dvěma
světovými válkami ve vzpomínkách pamětníků
Nevydařený výjezd na taneční exhibici
/Pokračování z minulého čísla/
Mladíci z Horního Suchdola, kteří měli to
štěstí, že u nich doma bylo jízdní kolo, rádi vyjížděli na taneční zábavy nebo bály do bližšího
i vzdálenějšího okolí. Mělo to tu výhodu, že
v cizím prostředí byli anonymní, mohli se chovat více uvolněně, bez obav, že budou případně kritizováni nebo pomlouváni. Bylo to též
v souladu s příslovím, že nikdo nebývá „ve své
vlasti prorokem.“ Mimoto druhé pohlaví se
zajímá o cizí účastníky nejen ze zvědavosti a
touhy po dobrodružství, ale též /snad/ i z podvědomé vypočítavosti: Co kdyby to vyšlo, že
by se zde objevil ten pravý!
Kdo měl ve třicátých letech kolo, mohl
klidně vyrazit v obdobní tanečních zábav a
bálů v sobotu k večeru mimo vlastní obec
v přesvědčení, že s velkou pravděpodobností
se brzo za jejím obvodem dozví, kde se koná
nějaká taneční zábava nebo bál.
Pamětliv této zkušenosti, vydal jsem se
jako septimán jednou v předjarním období
v sobotu odpoledne se svým kamarádem Honzou Kreklů jen tak „naslepo“ zjistit, kde se
tancuje. Jedeme přes Bor na Šalmanovice, ale
nikde nic. Ani Jílovice možnost zakotvení neposkytly, leč dozvěděli jsme se, že v nedaleké
Lhotce tancovačka je. Od domova to mohlo
být přibližně 16 km.
Přes den bylo docela hezky, převážně svítilo slunce. Dobrá projížďka na kole. Do Lhotky
sice vedla z Jílovic nevalná, málo udržovaná
cesta, ale byla věnčena pěknými vzrostlými
stromy, takže byla nakonec dosti zajímavá.
Jsme na místě. Bodří lidé v jedné z chalup
nám dovolili uschovat kola do kůlny a pak
rychle do hostince. Pátráme, kde asi bude sál,
ale podle pódia a na něm sedících asi pěti muzikantů s dechovými nástroji zjišťujeme, že
vlastně v sále jsme. Po zaplacení vstupného
čekáme, kdy zazní nějaká líbezná melodie,
zvoucí přítomné k tanci.
A už to začíná. Ne sice líbezně, ale velmi
směle a hřmotně. Hrají bez not, ponejvíce běžné „šlágry“ a pijácké písně. Nejjednodušší to
má „trumpeťák“. Ten si hraje svůj prim, ostatní se mu musí přizpůsobit. Baskřídlovák, poučen, že by měl hrát druhý hlas, se o to
pokouší, ale neznalý věci často přechází do
jiné tóniny, prostě hraje falešně. Nejvíce však
hudbě „ubližuje“ basista, jenž – nemaje možnost hrát melodii – vyluzuje si po svém různé
zvuky, jak ho co napadne, často ani patřičného
rytmu nedbaje.
Zdá se však, že tento samorostlý projev
„takéhudby“ ani tančícím moc nevadí, neboť
na tom malém plácku prkenného „parketu“ se
v té tlačenici ani tančit nedá. Z toho důvodu
také Honza a já raději sledujeme tento neopa-

kovatelný projev venkovské zábavy a vciťujeme se do pravděpodobných prožitků tančících,
kteří jinak vypadají jako lidé mírumilovní a
bodří.
Když hudba přestane na chvíli hrát, sdělujeme si s Honzou své dojmy, přičemž se snažíme vzájemně přesvědčit jeden druhého, že to
tu v sále není sice „k popukání“, ale že na druhé straně zde přece jen poznáváme něco, co se
vymyká našim představám. Nakonec i říkáme,
proč by nám tato podívaná a „poslyšená“ měla
vadit. „Jiný kraj, jiný mrav“, říkáme si. „Alespoň získáváme nové, dosud nepředstavitelné
poučení o archaickém způsobu zábavy spoluobčanů žijících nedaleko, téměř za našimi
humny. Nakonec – od chyby se člověk učí!
Příště musíme být obezřetnější. Nesmíme se
vydávat na cestu jen tak nazdařbůh.“
To jsme však ještě zdaleka netušili, jaký
horor si prožijeme na zpáteční cestě domů.
Čas neúprosně letí, blíží se dvanáctá hodina.
„Zajdeme se podívat ven na hvězdičky“, říkáme si, když na chvíli hudba přestala „housti“.
Venku se skutečně všechno jen třpytí, leč
nejsou to hvězdičky na jasné obloze, ale třpytivé vločky/ spíše třpytivá mračna/ hustě padajícího sněhu. To jsme bohužel nečekali.
Spěšně běžíme pro kola, abychom nastoupili zpáteční cestu, než zde úplně zapadneme.
Vždyť se chumelí stále víc a víc a od minuty
k minutě sílí i zlověstný vítr. Pravá chumelice,
jako když se „čerti žení“. Během krátké doby
se venku „nakydalo“ sněhu do půl lýtek. Sněžení houstne a v divokém větru se navátý sníh
kupí v hrozivé závěje.
„No maucta“, říkáme si. „To bude zpáteční
cestička!“ Snažíme se vymyslet nějaké vtipy,
ale nějak nám to nejde. Vždyť ani nevíme, kterým směrem vede zpáteční cesta do Jílovic! –
„To je přece jednoduché“, říkají nám domorodci, „no přece podél tamtěch stromů“.
Všichni svatí /nebo alespoň někteří/ stáli při
nás, že alespoň ty stromy tu jsou jako neomylní ukazatelé, kudy kráčeti s koly na ramenou
ke svému městysi a k rodnému rodu.
Konečně jsme v Jílovicích, na cestě nám už
známé! Ale kudy vede cesta dál, opět poznáváme jen podle stromů nebo postranních příkopů. Zatím jsme si tedy nepolepšili, naopak.
Sněhu stále hustě přibývá směrem ke kolenům. A navíc, ta kola na našich ramenou neúprosně přibírají na váze. Krok co krok jsou
stále těžší!
Blížíme se k „Požerovu“ /Jitřní vsi/, kde je
dosud jen polní cesta, ale na to nemyslíme:
Cesta necesta, kola nám ze hřbetu stejně nikdo
sundávat nebude! A pohodit je zde u cesty? To
by byla přece jen škoda, vlastně úplná blbost.
Ne každý si může v současné době kolo koupit.

Kráčíme dál. Kalhoty jsou až po kolena
mokré a zmrzlé. Při poklepu na ně zvoní jako
by byly z ebenového dřeva či z kovu. Z nás
obou se vydatně kouří. Kouří nekouří, nic naplat, musíme „táhnout“ dál. Vždyť ta světlíčka
před námi na obzoru, to už jsou Šalmanovice.
Kdyby alespoň toho sněhu pořád nepřibývalo! Ale co, do půl lýtek nebo po kolena! Prohrnovat cestu nám nikdo nepřijde, svůj úděl
musíme nést bez reptání. Stejně by nám „lamentování“ nic nepomohlo!
Vcházíme do Šalmanovic. Psi houfem ve
vsi zavyli, když ty pocestné zvětřili, a vyli,
vyli divnou věc: „Jeden i druhý je ... /přinejmenším „makovec“, ale škoda mluvit.“/ Ať si
štěkají, jak chtějí, co je nám do psů. Jdeme dál
svou, teď už docela známou cestou. Jen kola
střídavě na levém a pak zas na pravém rameni
jsou stále těžší a těžší. Občas je sundáme z beder, zapíchneme do sněhu a odpočíváme opírajíce se o ně. Ne však nadlouho. Je třeba jít
dál, abychom neusnuli „vestoje“ a nezmrzli.
Uvědomil jsem si, že tu v Šalmanovicích
mám na dvou místech bratrance. Ti by nás
u sebe jistě ochotně nechali přespat, ale copak by se hodilo u nich uprostřed noci, ve které „se čerti žení“, najednou bouchat na vrata
nebo na okno?! Když už jsme si to takto nadrobili, tak přeci nepůjdeme někam skuhrat
o pomoc. Jdeme dále. Míjíme statek Kojan.
Zdálky slyšíme, jak se ve chlévě drbe dobytek o „souhrady“, a po stále častějším odpočívání míjíme Bor. Ani si nepamatuji, zdali psi
opět ve vsi zavyli, když ty pocestné /vlastně
už jen jakési lidské ruiny/ na dálku zvětřili.
Už je nám všechno jedno, vždyť se již stěží
držíme na nohou, jako by nám už šlo „o holý
život“.
Vcházíme do lesa a dále – krok za krokem.
Kola na ramenou už snad ani neváží kila, ale
desítky kil, jako by každý z nás nesl pytel pšenice. Všude hrobové ticho, jen výjimečně zaslechneme výstražný skřek ptáka, kterého
jsme bezohledně vyrušili z klidu. Zdá se nám,
že cesta nikdy neskončí.
Konečně! Začíná svítat, neboť les se před
námi rozestoupil, ale nejen to. Zdá se, že už
svítá doopravdy. Alespoň vzdálené kokrhání
kohoutů to dává neomylně tušit.
Ještě několikeré odpočinutí, při němž se
opíráme o kola zabořená do sněhu – a už míjíme usedlost Miklů. S vypětím posledních sil
se belháme podél Smolků a – sláva! Tamhle
vlevo u cesty už bydlí můj spolutrpitel Honza!
Jak jsem mu tehdy záviděl, že on bude za
pár minut doma v teple a nakonec i v posteli,
zatímco já mám před sebou ještě dalších dobpokračování na str. 9
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Horní Suchdol nad Lužnicí
mezi dvěma světovými válkami
pokračování ze str. 8
rých 40 m po silnici a pak ještě dalších 15 m
doprava „vejhonem“ domů.
Konečně i já otvírám ve vratech vrátka, stavím kolo /tu proklatou železnou bestii/ ke zdi a
po špičkách jdu domů do „sednice“, kde tak
jako já přespává i můj starší bratr.
Samozřejmě ten byl hned vzhůru a vytřeštěně se díval, jaká mátoha se vpotácela do dveří. Zřejmě si myslel své, ale byl vůči mně
nadmíru shovívavý. Sám také jako už o 4 roky
starší leccos prožil a byl mi vděčný za to, že
jsem za něho občas krmíval dobytek /včetně
podojení krav/, když také on vycestovával se

SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ
staršími kamarády na kole do vzdálenějších
obcí – též na tancovačky, na posvícení, na
poutě.
Podstatné však bylo, že jsme, já i Honza,
toto nadlidské vypětí přežili ve zdraví. Zřejmě
především proto, že jsme vyrůstali oba od samého dětství v prostředí, které se s nikým nemazlilo a nás nakonec i zocelilo.
Dnes, s odstupem doby, vzpomínám na
moudrá slov F. Bacona: Člověk si má zvyknout na nadbytek i újmu, aby ho náhlá nezdrženlivost /nepředvídaná životní situace/
nezahubila.
A když se zamyslíme /nyní v prvním desetiletí 21. stol./nad výkony profesionálních
sportovců, byl by snad zde popisovaný náš pochod sněhovými závějemi z taneční exhibice
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ve srovnání např. s maratonským během na
OH „zanedbatelný“.
Nejen maratonský běžec po bitvě u Thermopyl padl po splnění úkolu mrtev k zemi.
I v současné době platí sportovci v honbě za
zlatou medailí nezřídka svým životem – nejen
závodníci /automobily, motorky/, boxeři a zápasníci, ale i účastníci jiných zdánlivě nikoliv
nebezpečných disciplín. Vždyť ve světovém
sportu jde především o byznys majitelů „stájí“,
majitelů špičkových fotbalových klubů atd..
Kdysi se kupovali nebo prodávali za peníze
/podle kvality daného „zboží“/ otroci, dnes
kupř. za desítky až stamiliony Kč, dolarů, eur,
liber pouzí fotbalisté. Nadto se prodávají celé
kluby s nemovitým i movitým majetkem včetně stovek hráčů.
PhDr. Jaroslav Novák

SUCHDOLSKÉ DIVADELNÍ VEČERY 2009
Jak Vás již delší dobu informujeme prostřednictvím zpravodaje, letošní ročník divadelního festivalu se opravdu
konat bude. Možná si kladete otázku, co nás to napadlo, uspořádat
v Suchdole festival a k tomu ještě divadelní. Ovšem toto vše má své odůvodnění. Tradice amatérského
divadla v Suchdole se nezačíná počítat přelomem 70. a 80. let minulého století, kdy si většina vzpomene na začátky a
vrcholy souboru Lužničan, ale již od roku 1906. Ano, je tomu již 103
let, kdy suchdolští občané bavili své sousedy a přátele prostřednictvím
divadla. V letním období je řada měst okolo nás přehuštěna kulturou,
ale žádná nenabízí jakousi kulturu domácí. Právě o ní se snažíme – žádné slavnosti plné hudby, turnajů, trhů aj. – my chceme divadlo, a to divadlo kvalitní a divadlo, které osloví každého, od dětí, přes rodiče až po
babičky s dědečky. Suchdolští ochotníci bývali v minulosti čilí a bývali
ozdobami přehlídek v celé republice. Náš „SUD“ se snaží jít ve šlépějích divadelních předků, žijících i těch, co už nejsou mezi námi. To, že
můžeme dělat divadlo a čerpat ze stoleté tradice, vděčíme prvnímu
principálovi, panu Antonovi, ale i známému panu Heřmánkovi i panu
Valáškovi. Tradice amatérského divadla, českého divadla, patří mezi
nejstarší ve světě a stále má své příznivce. Kulturních lidí není ale nikdy málo. Jak řekl pan Voskovec: „Hrát pro dobrého diváka je blaho
a rozkoš. Ale získat špatného je čest a sláva.“ Přijďte tedy v červenci na
náš domácí festival. Hrát pro Vás bude pro nás radost, stejně tak i pro
řadu divadelních souborů, které se Vám přijedou představit. Dejte jim
možnost zazářit a vraťte se do dob, kdy lidé s chutí chodili do divadla.
Vyměňte televizi za jeviště a postel za kus místa, které Vás zavede do
světa kouzel a divadla.
¢ Sobota 4. července
14.00 Farní zahrada JAK TO BYLO S RŮŽENKOU
(DS SUchdolské Divadlo)
16.00 Farní zahrada TŘI VETERÁNI
(Komorní studio Áčko Benešov u Prahy)
18.00 KC – kino
vernisáž výstavy MALOVANÉ OPONY
19.00 KC – kino
ŽIDOVKA aneb ŽONGLOVÁNÍ SE ŽIVOTEM
(Divadlo Kufr, Brno)
¢ Neděle 5. července
16.00 Farní zahrada SNĚHURKA
(Studio dell´arte České Budějovice)

19.00

KC – kino

22.00

Farní zahrada

ORGASMUS BEZ PŘEDSUDKŮ
(SemTamFór Slavičín)
DON GIOVANI
(Studio dell´arte České Budějovice)

¢ Sobota 11. července
16.00 KC – kino
MATĚJ A ČARODĚJNICE
(DS při TJ Sokol Lázně Toušeň)
19.00 Farní zahrada A TAK TĚ PROSÍM, KNÍŽE…
(Divadélko Na dlani Mladá Boleslav)
21.00 Před kinem
KINO
(DS při TJ Sokol Lázně Toušeň)
22.00 KC – kino
ESCORIAL
(3+1 Escorial při Rádobydivadlu Klapý)
¢ Sobota 18. července
16.00 Farní zahrada KRČÍN A TŘICET HASTRMANŮ
(Třeboňský loutkový soubor)
19.00 KC – kino
ZÁPISNÍK ROZMARNÉHO PAŘÍŽANA
(DK Českokrumlovská scéna)
22.00, Farní zahrada
MALÉ NOČNÍ HRY
(DS „SUchdolské Divadlo“)
¢ Sobota 26. července
14.00 Farní zahrada pohádka
16.00 KC – kino
NOC V ČASE SLUNOVRATU
(DRH Čechy – Morava – Slezsko)
19.00 KC – kino
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA
(Divadlo V.A.D. Kladno)
22.00 Před kinem
ohňové divadlo a ohňostroj
Během dne vystoupí i taneční soubor Trnky brnky z Rapšachu
Občas se to stává – postupem času se může něco zvrtnout a program
se může ještě změnit, tudíž ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Během festivalu bude k vidění i výstava Malovaných opon, která bude
instalována ve vestibulu Kulturního centra – kina v Suchdole nad Lužnicí. I letos bude diváky, občany a turisty města bavit mezi jednotlivými představeními chůdaři z Divadla Mimotaurus, kteří se stali nedílnou
součástí již při loňském ročníku. Hlavní program může být ještě doplněn o doprovodný program. Ceny vstupného budou nejčastěji 50,- Kč
(dospělí) a 20,- Kč (děti), popř. vstupné dobrovolné.
Na setkání s Vámi se těší patronka festivalu MUDr. Zuzana Roithová, poslankyně Evropského parlamentu, a za organizátory ze „SUDu“
Vít Pávek, ředitel festivalu.
Více naleznete na www.divadlo.unas.cz.
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Pronajmu nový byt 3 + KK
v Českých Velenicích. Volný ihned.
Preferuji dlouhodobé nájemce.
Tel. : 602 272 392
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SATELITY – ANTÉNY
DVB-T/DVB-S
» instalace
» prodej
» poradenství
» propojení elektroniky
q
q
D. Pavlík, Borovany 529
q
tel.: 723 423 456, 381 300 347, mail: pavliksat@volny.cz
ICQ: 379669067, skype: d-pavlik
q
q
Přechod z analogového na digitální vysílání ttt

NAVŠTIVTE
NOVĚ OTEVŘENOU

V SUCHDOLE NAD LUŽNICÍ
HAVLÍČKOVA 451
Nabízíme široký sortiment
kvalitních sudových
a lahvových vín.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

KDO INZERUJE,
TEN PROSPERUJE!
· Hledám podnájem nebo koupi menšího
bytu v Suchdole nad Lužnicí
tel. 602 470 622.

tel. fax: + 420 384 389 627
mob.: 602 698 678, 602 414 723

www.trebonskestavby.cz
e-mail: info@trebonskestavby.cz

"

Krejčovské opravy,
správky, zakázky

Jana Mikešová
tel.: 733 355 612
e-mail: jana.mikesova07@seznam.cz
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