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Digitalizace se týká i osob se
zdravotním postižením
Pojem digitalizace se během roku 2009 stal jedním
z nejčastěji užívaným výrazem v souvislosti se sledováním
televizního vysílání. Dnes je to pojem známý a jeho
vysvětlení zvládají i školáci. Jejich odpovědi lze shrnout do
jediné věty: „Digitalizace znamená více televizních
programů ve větší kvalitě a také přes televizi můžeme
poslouchat rádio.“ Z praktického pohledu digitalizace
přináší i některé nezbytné změny, které musíme akceptovat,
přizpůsobit se jim a zařídit potřebné. Teprve pak bude
možné si užívat více kvalitních televizních programů. Mezi
nezbytné kroky patří například i pořízení set-top boxu, tedy
zařízení, které převádí pozemní digitální vysílání do
formátu, kterému rozumí i starší televizory. V případě, že
bydlíme v domě s nájemními byty, pak je také nutná úprava
společné televizní antény, za kterou odpovídá majitel
objektu.
V souvislosti s přechodem na digitální televizní vysílání probíhá intenzivní informační kampaň,
jejíž páteří jsou bezplatná telefonní infolinka 800 90 60 30 a webové stránky www.digitalne.tv.
Kampaň se také specificky věnuje osobám se zdravotním postižením a osobám žijícím
v ústavech sociální péče. Tuto část informační kampaně řídí a koordinuje občanské sdružení
Trianon Čechy (www.trianoncechy.cz) ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním
postižením (www.nrzp.cz). V rámci činnosti pro tuto cílovou skupinu jsou pořádány speciální
digitalizační semináře a jsou zakládána digitalizační informační střediska. Hlavním
informačním zdrojem pro osoby se zdravotním postižením jsou speciální internetové stránky
www.ozp-digitalne.cz, se čtecím modulem a speciální úpravou pro slabozraké, jedná se o tzv.
blind friendly web. Na webu jsou informace o termínech seminářů, kontakty na informační
střediska, nejčastější dotazy uživatelů, obecné návody na zapojení set-top boxů, termíny
vypnutí analogu ve všech městech a obcích ČR a řada dalších užitečných informací.
Digitální televizní vysílání si již naplno a bez možnosti návratu k analogovému vysílání užívají
v Praze, Plzeňském, Karlovarském a Ústeckém kraji. Do konce února 2010 bude ukončeno
analogové vysílání v Územní oblasti Sušice (vysílač Svatobor).
Informační středisko je zřízeno také v Nýrsku. Sídlí v Kulturním domě v klubovně.
Otevřeno je od 19. 1. 2010 do konce února každé úterý 9 – 12 hod, čtvrtek 13-16 hod. Dne
18. 2. 2010 od 15 hod. proběhne seminář za účasti odborníků.
Nebojte se nových technologií. Přijďte si vyzkoušet funkce set-top boxu. Poradíme Vám, co je
vhodné právě pro Vás.
Eva Uldrychová

Informace z radnice
Půjčka na obnovu bytového fondu
Na programu veřejného zasedání zastupitelstva dne 17.2.2010 je zařazeno vyhlášení výběrové řízení na
poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení Města Nýrska“ (dále jen „FRB“). Půjčka je výhodná pro
svou nízkou úrokovou sazbu. Využít ji lze na obnovu a modernizaci bytového fondu. Podrobnější
informace naleznete na adrese http://www.sumavanet.cz/munyrsko/dalsi.asp. Informace a tiskopis
žádosti o poskytnutí půjčky obdržíte po 17.2.2010 na Finančním odboru MěÚ Nýrsko (tel.: 376 377
813). V případě zájmu je potřeba vyplněnou žádost o poskytnutí půjčky z FRB odevzdat do 2. dubna
2010.
Dotace do sportu a kultury v Nýrsku
Dalším bodem programu veřejného zasedání dne 17.2.2010 je také vyhlášení dotace na zajištění
činnosti pro sportovní organizace a vybrané kulturní akce. Dotace lze využít na údržbu nemovitostí, na
zajištění pravidelné činnosti, na zajištění jednorázové reprezentace města v ČR a v zahraničí. Součástí
je i možnost získání dotace na granty při pořádání výstav a divadelních představení. Žádosti se
podávají do 2.4.2010 na MěÚ Nýrsko. Podrobné informace lze získat na adrese
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/dalsi.asp. (prováděcí směrnice č.22/2008) a také na Finančním
odboru MěÚ Nýrsko (tel.: 376 377 812)
Přeshraniční spolupráce
mezi jednotkami
dobrovolných hasičů
V závěru roku 2009 se na radnici
v Nýrsku sešli zástupci města Nýrska a
městyse Neukirchen b.Hl.Blut, a to
jak vedení obou obcí, tak i zástupci
sborů dobrovolných hasičů. Cílem
setkání byl podpis dohody o
přeshraniční
výpomoci
v případě
požárů,
technických
zásahů
a
živelných pohrom. Tato dohoda je
pokračováním dosavadní neformální
spolupráce obou sborů.

Digitalizace televizního vysílání z pohledu radnice
Již od října loňského roku se snažíme zjistit některé podrobnosti o digitalizaci vysílání pro Nýrsko
a okolí. Zjistit informace je dost obtížné. Ten, kdo volal na infolinku 800 90 60 30, chápe, o čem
hovořím. Na základě výsledků měření v Nýrsku (zcela nedostatečné pokrytí) jsme zaslali v 1. polovině
ledna letošního roku dopis se žádostí o stanovisko k řešení nevyhovujícího digitálního pokrytí na území
Nýrska, a to České televizi, televizi PRIMA i NOVA. Televize PRIMA odpověděla, že požádali
společnost České radiokomunikace, a.s. o návrh řešení dané situace, v současné době zatím nemají na
dotaz odpověď. Televize NOVA odpověděla, že dokud nebude dostatečné digitální pokrytí pro
program NOVA z Multiplexu č. 2, nebudou uvažovat o předčasném vypnutí stávajícího analogového
vysílání na kanále 26. Česká televize dosud neodpověděla.
Lidé topící odpadky zamořují vzduch
Každý, kdo si vyjde v zimním období ve večerních hodinách na procházku, ví, o co se jedná. V tyto
hodiny se naše městečko mění ve smradlavé a zapáchající místo vlivem spalování tuhých paliv, ale
hlavně spalováním různých odpadků v topeništích rodinných domků.

Paradoxem je, že naše město je téměř celé plynofikované, takže je možné využívat topení zemním
plynem. Tak tomu bylo ještě před pár lety, kdy i ve večerních hodinách byl vzduch v našem městě čistý
a dýchatelný. Ale z důvodu zdražení zemního plynu se z úsporných důvodů mnozí vrátili k vytápění
pevnými palivy. Toto se dá ještě pochopit, ale nedá se pochopit a je neodpustitelné, že někteří tzv.
šetřílkové spolu s uhlím spalují i různé odpadky a tím způsobují velmi škodlivé znečištění ovzduší.
Přitom tyto odpadky nemají téměř žádnou výhřevnost, takže úspora je minimální nebo žádná. Každý
má povinnost a je každému umožněno likvidovat odpadky v popelnicích, tříděný odpad v kontejnerech,
jejichž síť je v našem městě velmi hustá. Rovněž je možné využít sběrný dvůr.
Spalováním nevhodného paliva a hlavně spalováním odpadků vypouštíme do ovzduší rakovinotvorné
látky, které velmi poškozují naše zdraví, zdraví našich dětí i zdraví našich vnoučat. Zkusme zvážit, zda
úspora je odpovídající ztrátě toho nejcennějšího, co máme, a to je naše zdraví a pokud se i přesto
rozhodneme pro topení pevnými palivy, tak topme jen palivem vhodným a předepsaným výrobcem
kotle. V žádném případě nespalujme odpadky, je to velmi nezodpovědné a bezohledné jak vůči sobě,
tak vůči všem spoluobčanům v našem městě.
A. Soušek, stavební úřad a odbor ŽP a silničního hospodářství

III. ročník přeboru radnic
Klatovska
Již třetí ročník „Přeborů radnic
Klatovska“
uspořádaly
v sobotu
23.1.2010 Město Janovice nad
Úhlavou společně s Městem Nýrsko.
Turnaj probíhal opět ve dvou druzích
sportu – sálové kopané a volejbalu.
Zápasy v sálové kopané proběhly ve
sportovní hale ZŠ a MŠ Komenského
ul. v našem městě. O pohár urputně
bojovala družstva Klatov, Sušice
a Nýrska.
Volejbalového klání se účastnila
družstva Sušice, Horažďovic, Janovic
nad Úhlavou a Nýrska. Soutěž se
odehrála ve sportovní hale v Janovicích nad Úhlavou. Také tady se hrálo ze všech sil.
Vyhodnocení turnaje a předání cen pak proběhlo v restauraci „Autokemp“ v Nýrsku. V letošním ročníku
se oběma našim družstvům opravdu dařilo. Fotbalisté obhájili loňské zlato a volejbalisté si o jednu příčku
polepšili a také zvítězili. Všichni pevně
věří, že i v příštím roce některé
z účastnických měst uspořádá další
ročník tohoto turnaje a sportovci se opět
mezi sebou utkají.
Výsledky soutěží:
malá kopaná
1. místo
Nýrsko
2. místo
Sušice
3. místo
Klatovy
volejbal
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

Nýrsko
Sušice
Janovice nad Úhlavou
Horažďovice

Vzpomínáte, pánové ?
Motto: Neměla vůbec problémy se svlékat, nahota jí nevadila. Ale když měla odhalit svou duši,
dostala strach. Roger Vadim
Pánové v nejlepších letech, vzpomínáte? Aby ne, už slyším vaše hromové jasná zpráva. Když se v kině
zhaslo a na plátně se objevila ONA, stačilo ukázat kousek ramene, nebo nedej bože ňadra a člověk si
musel dát ruku před oči, aby mu jedno z nich nevystřelil některý z knoflíků, které začaly lítat tmou jako
rachejtle. Zipy tenkrát ještě nebyly. No jasně, z plátna špulila rtíky BB, Brigitte Bardot.
Nechce se tomu věřit, ale slavné vamps je letos rovných 75 let. Narodila se 28. září 1934 v Paříži.
Francouzi ji už dávno zařadili mezi sacré monster, neboli svaté nedotknutelné. Jsou to herci, o jejichž
kvalitách nepochybuje ani ten největší blbec. Společnost jí dělají třeba Marais, Morganová nebo Funés.
V Paříži se uskutečnila k jejímu životnímu jubileu velká výstava. No, ne přímo v Paříži, ale na
předměstí Boulogne- Billancourt. Zdejšímu starostovi se povedl majstrštyk. Dostal výstavu do svého
rajónu a plakáty propagující výstavu na velké bulváry včetně Champs Élysées. Víc pan PierreChristophe Baguet pro propagaci této městské části udělat nemohl. Tak už to na světě chodí, někde je
starosta kulturmenš, někde balík.
Výstava je v krásném prostoru muzea Espace Landowski, v budově postavené s typickým
francouzským espritem a šarmem. Ve vestibulu vás uvítá cabriolet paní Brigitte spolu s její velkou
fotografií. Koupíte si lístek, vyjedete do 4. patra a jste tam. Fotografie, plakáty, instalace, taky její šaty,
postel, obrazy. Vystavené předměty nejsou z majetku BB. Dávno musela své sbírky prodat, aby měla
peníze na své aktivity, zejména na svůj boj za ochranu zvířat. Tomuto tématu se věnovala v době, kdy
to ještě dávno nebyla módní záležitost. V současné době leží BB v žaludku zabíjení ovcí v rámci
jednoho z muslimských svátků. Většina z vás asi neví, že islám je v současné době nejrozšířenější
náboženství ve Francii. Muslim zabije berana, většinu masa rozdá sousedům, známým a těm, co na něj
nemají, menší část sní rodina. Paní Brigitte sedla a napsala dopis ministru vnitra, cituji:
„Dnes opět jako v posledních pětadvaceti letech se půda Francie plní krví tisíců barbarsky obětovaných
ovcí. A to ve jménu muslimské tradice, která je nám vnucována se stále větší agresivitou kvůli
zbabělosti vládních představitelů.“ Ministrem vnitra tehdy nebyl nikdo jiný, než nynější francouzský
prezident Nikolas Sarkózy, ve Francii všeobecně přezdívaný Sarko. Vždy šarmantní malý Nikolas
ztratil nervy, pustil ze řetězu své úředníky a ti vypálili BB 15 000 eurů pokuty, kterou ona
s nonšalancí sobě vlastní zatáhla. Jinak se však tato velká dáma, kromě otázek souvisejícími s ochranou
zvířat, médiím zásadně vyhýbá. Svůj čas dělí mezi Paříž a Saint Tropez. V Paříži bydlí v ulici de la
Tour, kde jsem proseděl v kavárně u okna celé dopoledne, jestli ji neuvidím. Co myslíte, neuviděl.
Na závěr jenom maličkost, my Češi máme někdy tendenci se považovat za pupek světa. Z výstavy jsem
jel ve výtahu se starší řečnou paní. Když se mne zeptala odkud jsem, odpověděl jsem, že z České
republiky. Dáma se na mne kouzelně usmála a odpověděla, že dobře ví, kde je Uzbekistán
Mgr. Vojtěch Bunda

V Domě dětí a mládeže se
rozhodně nenudí
V obrazové příloze společně zavzpomínejme na
povedené akce, které v DDM Nýrsko proběhly
v závěru roku 2009. Byla to Mikulášská merenda
(obrázek vlevo), Silvestrovské „mecheche“
(obrázek vlevo dole ) a vánoční turnaj v tenisu
(obrázek vpravo dole).
Zároveň zveme veřejnost na dětský maškarní
karneval „ Cesta kolem světa“. Školy jistě
přijmou pozvání na okrskové kolo recitační
soutěže, nejlepší recitátoři postoupí do okresního
kola.
V gymnastickém kroužku vrcholí přípravy na okresní přebory žactva.
Kolektiv pracovníků DDM Nýrsko zahájil přípravy letní činnosti 2010. Podrobný seznam táborů a
ostatní podrobnosti naleznete v Nýrských novinách v březnovém čísle.

Tak jsme si to užili.
V pátek 22. 1. 2010 zahajovalo naše muzeum již dříve ohlašovanou výstavu Rok na Šumavě. Musím
říci, že mám velkou naději, že se výstava bude návštěvníkům líbit. Několik přátel nás zašlo navštívit
ještě před dokončením a zdálo se mi, že se jim ani nechce odejít. Asi se jim odkryly vzpomínky na
dětství a nebo na nějaká vyprávění. Byl bych rád, kdyby výstava takto působila na všechny. Nedá se
totiž projít za deset minut. Je tam tolik
pozoruhodných maličkostí! Nechte si o nich
od průvodkyň povídat. Podobně to totiž bylo
i na vernisáži. Seděli jsme s návštěvníky na
závěr kolem stolu, jedli buchty s povidly,
pili bílou kávu z melty a povídali o všem
možném. Můžete to také zažít! Každý pátek
od 16.00 do 18.00 hod totiž bude v expozici
ochutnávka šumavských jídel. Přijdete-li,
možná budou „piprle“ nebo „škubánky“ či
„škvarkové placky“. Nebo jen „brambory na
loupačku s kyselým mlékem“. Zkrátka,
přijďte si to také užít!
A abych nezapomněl! Mám pro Vás jednu
fotografii.
Karel Velkoborský

Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571468
e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz
e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz
www.knihovnanyrsko.cz
www.sumavanet.cz/icnyrsko

Městská knihovna Nýrsko


Ve společenském sále MěK Nýrsko
11. 2. od 18.00 hod. Nebojte se Kolumbie –
Cestopisná beseda Jany Dvorské
12. 2. od 18.00 hod. Tvořivá dílna –
tisk na trička

Ostatní akce
6.2.2010 od 13.00 hod - Tradiční maškarní
průvod, odchází od budovy
moštárny v Křižíkově ulici,
pořádá Český zahrádkářský svaz
V prostorách Kulturního domu Nýrsko



13. 2. od 14.00 hod. – Dětský maškarní bál
20. 2. od 20.00 hod. – Rybářský ples
Stranu 7. a 8. odstřihněte – získáte kulturní
program v Nýrsku na 1. pololetí 2010 !!!!

Tyršova 115
339 01 Klatovy 4
tel.:+420 777 722 903
www.pro-real.cz
info@pro-real.cz

s námi kupce najdete
Pro naše klienty hledáme:

▪ RODINNÉ DOMY
▪ NEBYTOVÉ PROSTORY

▪ BYTY
▪ CHATY

Proč s námi?

▪ POZEMKY
▪ CHALUPY

Zajistíme Vám kompletní a profesionální servis s prodejem, pronájmem či koupí
nemovitosti, čímž Vám ušetříme mnoho času i financí.

KONTAKTUJTE NÁS

+ 420 777 722 903

Nýrské noviny – nezávislý měsíčník
Řídí redakční rada. Redakce: Jitka Vlková., kontakt na telefonu 606 781 104, kontaktní email: vlkovi.nyrsko@seznam.cz.
Inzeráty přijímá Ladislav Janoušek – Městský úřad, Náměstí 122, Nýrsko, kontakt 376 377 811. Povoleno pod č.j.NŽO 238/96/253/1.
Redakční uzávěrka vždy do 20-tého každého měsíce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost
jednotlivých příspěvků ručí autor, za obsahovou stránku inzerátů zadavatel. Podepsané články i zkratkou nemusejí vyjadřovat
shodné názory s názory redakce.
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* Termín bude upřesněn
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MěK

11. 2. od
18.00

Informační centrum města
Nýrska

Předprodej:

S T R Á N K A

MěK - Městská knihovna

KD– Kulturní dům IC - Informační centrum

Autobusový zájezd: „Ve státním zájmu“ - nejnovější komedie z
pera Antonína Procházky - (Komorní divadlo Plzeň)

Reiki a síla myšlenky - z pohledu moderní vědy a medicíny.
Přednášející Tomáš Brož. V průběhu přednášky praktické
ukázky.

Zahrádkářský ples (pořadatel -Český zahrádkářský svaz Nýrsko)

Tvořivá dílna - skleněné vitráže s Jarmilou Javorskou

EXPEDICE GASHERBRUM 2009 - přeneste se s námi až na
vrchol jedenácté nejvyšší hory světa 8086 m n.m.

Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil - pohádka

Březen

23. 4. od

Rybářský ples (pořadatel -Český rybářský svaz Nýrsko)

MěK

MěK

KD

MěK

MěK

MěK

KD

Změna programu vyhrazena

11. 5. od
18.00

28. 5. od
18.00

21. 5. od
19.00

4. 5. od
18.00

18.00

22. 4. od
19.00

19.00

9. 4. od

Stolová úprava sálu

Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou

3. Astrovečer Soni Křečanové - „Kam putuje duše?“

Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou

Červen

Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou

Koza aneb kdo je Sylvie - divadelní představení
V hlavních rolích: Taťána Nálepková nebo Kateřina Macháčková, Ondřej Soukup, Ivo Kubečka a další..

Podzemí Klatovska - systémy historických sklepů ve městech, jeskyně a stará důlní dílna - beseda s historikem
Martinem Křížem

Květen

1

Informační centrum města
Nýrska

Předprodej:

S T R Á N K A

Jiří Schmitzer - divadelní a filmový herec, bavič a
písničkář.

Duben

Předprodej vstupenek: Informační centrum města
Nýrska (autobusové nádraží) tel, fax: 376 571616
e-mail: ic@mestonyrsko.cz

Jiřího Schmitzera známe především jako
divadelního a filmového herce. Rozhodně
však stojí za to poznat i jeho druhou
uměleckou tvář písničkáře, textaře a
skladatele.

KDE: v sále Kulturního domu Nýrsko
KDY: 9. 4. 2010 (pátek)
OD: 19.00 hodin

Jiří Schmitzer

Tvořivá dílna - tisk na trička s Jarmilou Javorskou

Nebojte se Kolumbie - cestopisná beseda s Janou Dvorskou

Únor

Předprodej vstupenek: Informační centrum města
Nýrska (autobusové nádraží) tel, fax: 376 571616
e-mail: ic@mestonyrsko.cz

Přeneste se s námi do neklidného Pákistánu,
nekonečných horských údolí, na mohutné ledovce,
pod majestátné štíty hor až na vrchol jedenácté
nejvyšší hory světa Gasherbrum I (8 086 m n.m.)

KDE: ve splečenském sále městské knihovny
KDY: 11. 3. 2010 (čtvrtek)
OD: 18.00 hodin

EXPEDICE GASHERBRUM 2009

Městská knihovna
Nýrsko

Městská knihovna Nýrsko
Náměstí 81
340 22 NÝRSKO
Po 9.00 - 12.00 13.00 - 18.00
ZAVŘENO

Út ZAVŘENO 13.00 - 16.00
St
Čt 9.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Pá 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00

Telefon: 376 571 468
knihovna@mestonyrsko.cz
www.knihovnanyrsko.cz

Informační centrum města Nýrska

Městská knihovna nabízí:
Pro pořádání workshopů, seminářů , kulturních a firemních akcí pronájem společenského sálu.

∗

Vybavení: flipchart, dataprojektor,
promítací plátno, tlumočnické zařízení,
audio, 2x přenosné mikrofony

∗ Kapacita sálu 50 osob
∗ K dispozici předsálí, bar a šatna

veřejná internetová stanice

prodej turistických průvodců, map,
pohlednic a suvenýrů

informace o dopravním spojení

informace o ubytování, stravování

tipy na výlety

přehled kulturních a sportovních akcí

informace o městě Nýrsku a
mikroregionu Úhlava

Informační centrum
města Nýrska
nabízí:

∗ Bezbariérový vstup

•
•
•
•
•
•
•

www.sumavanet.cz/nyrsko/

9.00 - 12.00 (červenec, srpen)

Od 1.10. do 31. 5.:
Po 10.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Út 10.00 - 12.00 ZAVŘENO
St 10.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Čt 10.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Pá 10.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Od 1. 6. do 30.9.
Po
9.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Út
9.00 - 12.00 ZAVŘENO
St
9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Čt
9.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Pá
9.00 - 12.00 13.00 - 16.00
So

Tel, fax. 376 571 616
E-mail: ic@mestonyrsko.cz
www.sumavanet.cz/icnyrsko

Předprodej:
Informační centrum města
Nýrska

1 . 2 . 2 0 1 0

Městská knihovna
Nýrsko
Č . 7

Přehled kulturních akcí
od února do června 2010

Koza aneb kdo je Sylvie

KDE: v sále Kulturního domu Nýrsko
KDY: 21. 5. 2010 (pátek)
OD: 19.00 hodin

Příběh mediálně známého architekta, milujícího manžela Martina Graye, který v den svých 50. narozenin
obdrží mezinárodní cenu a zároveň získá lukrativní
zakázku na vybudování měsíčního města.

V hl. rolích: Ivo Kubečka nebo Tomáš Turek, Kateřina Macháčková nebo Světlana Nálepková, Ondřej
Soukup, Ondřej Kavan nebo Adam Tomek.

z vás ani neuvědomuje, ale předprodej mi slouží právě k tomu, abych
věděla předběžně kolik lidí přijde a
zda finanční prostředky města budou s rozmyslem vynaloženy. Neočekávám, že se divadlo zcela zaplatí,
je ale nutné, část prostředků ze
vstupného pokrýt. Samozřejmostí je
také to, že i herci raději hrají před
plnějším hledištěm. V tomto konkrétním případě v předprodeji zakoupilo svůj lístek pouhých 28 lidí.
Proto vás prosím, využijte možnosti
zakoupit lístek v klidu
V
P Ř E D P R O D E J I .
Za MěK Jiříková Romana

Všichni jste srdečně zváni!

Proč děláme předprodej?

„Divadlo bylo zrušeno?? To je mi
líto, já jsem se tolik těšila a chtěla
jsem se jít podívat.“ Takové nebo
obdobné stesky jsem často zaslechla v informačním centru vloni na
podzim. V listopadu minulého roku
bylo pro nezájem zrušeno divadlo,
„Gangsteři z městečka“. Někteří
poté za mnou přišli, že chtěli přijít
přímo v den konání. Také mě mrzí,
když musím divadlo rušit, bohužel
jsem neměla jinou možnost. V současné době se pohybuje cena kvalitního divadelního představení, kde je
obsazeno několik známých herců,
okolo 50 tisíc Kč. Zřejmě si to řada

