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Druhé sušické setkání harmonikářů
– vyprodáno s úspěchem –

setkání v blízkém a vzdálenějším
okolí a přišel s myšlenkou, jestli
něco podobného neudělat v Sušici, vždyť přece k Šumavě harmonika patří. Už podruhé vyprodaný
sál nám opět potvrdil, že i posluchačů a milovníků této muziky je
v našem regionu opravdu hodně.
Tak tedy, pane Lomene, díky a věřím, že i v Sušici se z této akce stane tradice.“
Poděkování za sladké odměny
(na které se účastníci velmi těšili)
patří také Pekařství Bandur Sušice
– panu Karlu Rendlovi – a za milý
Muzikanti přes hranici, Zwiesel.
dárek pro nejmladšího účastníka
Poslední březnovou neděli od- „Díky harmonikáři panu Janu Lo- Vlastimilu Míčkovi – Cykloservis.
poledne se v sušické sokolovně již menovi, který jezdí na mnohá
–hk–
podruhé sešli příznivci hry na harmoniku, aby strávili příjemné chvíle s amatérskými muzikanty všech
věkových kategorií při nesoutěžní
přehlídce, kterou pořádá Městské
kulturní středisko v Sušici.
Kromě známých písniček, které si zanotovali i mnozí návštěvníci, mile potěšil svým uměním pan
Jindřich Čermák ze Sušice. Vystoupení Kůrovců z Kašperských
Hor a Marnotratníků z Vimperka
pobavilo a rozesmálo celý sál svým
„vozembouchem“.

Mlázovská
KULIČKIÁDA

Zveme všechny příznivce
pohádek a dobré zábavy na
2. ročník Čertovské
velikonoční kuličkiády
do pohádkové chalupy
v Mlázovech v neděli
8. dubna. Začátek
ve 14 hodin. Kuličky
a dobrou náladu s sebou!
Na akci zvou čerti z Mlázov, kteří vám připraví
zdarma pekelný čaj.
Děti do 15 let vstup na výstavu zdarma.
Informace na tel.
608 961 611.

V tomto harmonikářském maratonu se představilo jednadvacet
hráčů a skupin. Pestrý program tr- Jindřich Čermák st.
val až do večerních hodin.
„Rádi jsme opět přivítali hosty z bavorského Zwieselu, především pak nejmladšího hráče Lukase Hartla, který právě tuto neděli
přijal i od nás gratulaci ke svým
devátým narozeninám. Poděkování patří pochopitelně všem muzikantům, kteří přijeli, zahráli, potěšili, omluva pak na druhé straně
těm, na které se již pro velký zájem nedostalo,“ říká Hana Krousová z pořadatelského Městského kulturního střediska v Sušici
a dodává vysvětlení, jak se vlastně myšlenka na uspořádání právě
harmonikářské přehlídky zrodila: Lukas Hartl, 9 let, Zwiesel.

Marnotratníci z Vimperka.

roce byla návštěvnost obzvlášť silná, v sále nezůstávalo místečko
volné a skvěle se bavili malí i velcí
diváci. A že těch velkých neubývá,
to je jen důkaz toho, že „postavičky na nitích“ v nich zanechaly
krásný obrázek z dětství, který si
rádi připomínají. Sušičtí loutkáři proto zaslouží velké poděkování, a to hned od několika generací
najednou. Za vytrvalost, originalitu, nápaditost, s jakou jednotlivé pohádky hrají, a pracovitost,

Šumava láká na mořské klima

látky jako jód, draslík, sodík, váp- také z léčebných důvodů, u nás
ník, hořčík ad.), je místem klidu najdou veškeré zázemí, které
a relaxace, pobyt v ní je účinný při od pobytu zde očekávají,“ uvedl
léčbě astmatu, zánětech krku a no- při zahájení provozu solné jeskyni
sohltanu, chronické rýmy, chřipky, ve Wellness & Sport hotelu Šumaangíny, má příznivý vliv na nemoci va jeho ředitel Jaroslav Hranička.
kůže, blahodárně působí na psy–PR–
chiku… Výhodou je, že klima solNení třeba jezdit až k moři, mů- né jeskyně je vhodné pro všechny
Kůrovci Kašperské Hory.
žeme si dopřát komfort mořského – od dětí až po seniory.
klimatu i u nás, na Šumavě.
Solné jeskyně jsou dnes už
„Solnou jeskyni jsme u nás
téměř neodmyslitelnou součás- chtěli vybudovat pro zvýšení komtí každého wellness centra, které fortu nejen našich hotelových hosposkytuje kompletní komfortní tů, ale i všech budoucích návštěvpéči. Jednu takovou můžete teď níků, které bych k nám tímto rád
navštívit ve Wellness & Sport ho- pozval. Podle mého názoru, i když
telu Šumava v Amálině údolí neda- jsme na čisté Šumavě, toto vybaleko Kašperských Hor. V poslední vení patří k dnešním standardům
době hotel, který je zcela otevřen wellness pobytů. Šumavu a její
veřejnosti, investoval do zkvalit- přírodní bohatství včetně čistého
nění a vybavení právě moderní- vzduchu vyhledávají návštěvníci
ho wellness. Najdete tu vše, co
k aktivnímu odpočinku i relaxaci
potřebujete, nově právě také solnou jeskyni. Zkuste dýchat zdravě,
přijďte se osvěžit vzduchem probouzející se jarní přírody a podpořit své zdraví a imunitu v příjemném prostředí solné jeskyně
s obsahem solí z Mrtvého moře.
Po zimě potřebuje organismus povzbudit a pročistit.
Solná jeskyně je lidskému organismu prospěšná v mnoha ohledech – napomáhá léčbě problémů
s níž udržují loutkové divadlo s dýcháním inhalací bakteriologica celé jeho zázemí (včetně šatní- ky čistého ionizovaného vzduchu
(uvolňují se z něj tělu prospěšné
ku „herců“) v chodu.
Z posledního loutkového představení odcházeli diváci trochu
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní střesmutní z toho, že bylo poslední
disko v Sušici, T. G. M. 120/I, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512,
tel. 376 526 682, 724 981 554. Internet www.mkssu.cz, e-mail
a plni zvědavosti, co že si pro ně
noviny@mkssu.cz. Odpovědná redaktorka MgA. Jitka Doubravová. Redakční rada pracuje ve složení
loutkáři připraví na podzim.
Tak tedy popřejme divadél- Ivan Čámský (předseda), Mgr. Bohumila Skrbková, PhDr. Jan Lhoták. Tiskne Typos Klatovy. Redakce
si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory
ku příjemné loutkové prázdniny
a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel.
a v říjnu opět v Husově sále sušické
Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00. Uzávěrka příštího vydání
sokolovny na shledanou!
Sušických novin bude 12. dubna 2012 ve 1200 hod.
–as–

Královská rodina se loučí

Královská rodina sokolského
loutkového divadla v Sušici se
loučí se svými malými i velkými
diváky. Skončila jarní část divadelní sezóny a loutky i loutkáři se
na všechny budou těšit, a opět je
rádi přivítají, 12. října.
Už mnohokrát zaznělo, že co
do počtu diváků, se sušickým loutkovým představením, která v sezóně od října do března probíhají
po celá desetiletí, vyrovná opravdu jen málokteré další. V letošním
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Že je sůl nad zlato věděla nejen Maruška ve známé pohádce,
ale víme to i my a ačkoliv nejsme
zvyklí opěvovat její blahodárné
účinky, vyhledáváme je. Své o tom
vědí například ti, kteří trpí dýchacími potížemi.

