
SUŠICKÉ SLAVNOSTI 
ANEB ROZMARNÉ LÉTO 2009

areál Fuferna
15 – 17 hod. ukázky práce hasièù, výcviku psù

pódium na námìstí:
16.00 hod. koncert dechového orchestru Solovaèka
17.00 hod. hudební skupina Cassa na Dranc
18.00 hod. Zralé blumy – country vystoupení žen z Budìtic 
18.10 hod. SOŠ Sušice – step
18.15 hod. Gymnázium Sušice - taneèní vystoupení 
18.25 hod. SOŠ Sušice – Markéta Havlová, zpìv 
18.30 hod. Karel Bureš – Many Five, Furijou a DJ Marw-rap
19.15 hod. ZUŠ – vystoupení taneèního oddìlení
19.30 hod. hraje Oplova dechovka
20.30 hod. hraje Andromeda
22.00 hod. ohòostroj na Andìlíèku
do 24 hod. hraje Orchidea 

doprovodný program:
15-24 hod. MUSIC & FILM -  nonstop hudba s DJ's : Kuna, Apollo, Jay 

Beck, Claire, Jerry, od 00.00 hod. promítání – 
KINEMATOGRAF (èeské filmy), pokraèování MUSIC bloku i v 
sobotu! – krytý prostor na tržišti (u pošty)

15.30 hod. Vernisáž výstavy fotografií „Rozvíjej se poupátko..." 
a pøedání cen vítìzùm fotosoutìže - ZŠ Komenského 

19.30 hod. pøednáška RnDr. Scarlett  Vasilukové Rešlové -  
"Kultivace životního stylu a pamìti“ - Penzion, poø. ÈKA 

20.00 hod. „Sušice – Dáma v promìnách“ z projektu  Výuka 
Šumavou prezentují  žáci ZŠ Komenského; zajímavá 
animace 60 dvojic fotografií Sušice, jejích pùvodních a „novo–
dobých“ míst mìsta -  jak se s dobou mìnila - kino 

21.00 hod. diskotéka - PDA

pódium na námìstí:               
09.00 hod. zahájení programu na námìstí
09.30 hod. SOŠ – úèesová tvorba „Ïábelské a andìlské vlnobití“
09.45 hod. vystoupení žákù ZŠ Komenského
10.00 hod. Lesní skøítkové – MŠ Smetanova
10.15 hod. pohybové vystoupení  ZŠ Lerchova 
10.20 hod. Letní pohoda v písních a tanci – ZŠ T. G. M.
10.35 hod. Taneèní klub Fialka
10.50 hod. taneèní skupina MODERN Klatovy
11.15 hod. taneèní vystoupení – ZUŠ Sušice
11.30 hod. vystoupení hostù z  Wenzenbachu
12.30 hod. Taneèní klub Fialka
13.00 hod. hraje skupina POUTNÍCI
14.00 hod. vystoupení úèastníkù projektu New Eyes (Utah/Sušice)
14.30 hod. Dívka Šumavy 2009 – pøedstavení finalistek soutìže
15.00 hod. taneèní skupina MODERN Klatovy
16.00 hod. host programu – ONDØEJ RUML

pátek 22. kvìtna

sobota 23. kvìtna



SUŠICKÉ SLAVNOSTI 
ANEB ROZMARNÉ LÉTO 2009

areál Fuferna CIRKUS RUMBERTO 2009

30 0017  – 18  hod. 1. pøedstavení  Rumberto
00 0018  – 19  hod. kejklíøi
00 3019  – 19  hod. „Zatracený dìcko“ – Divadlo Mimotaurus
30 3019  – 20  hod. Svatobor, SDS, Karavana swingers band
30 0020  – 21  hod. 2. pøedstavení  Rumberto
00 3021  – 22  hod. Pastièka – komedie „A studia Rubín“
30 0022  – 23  hod. 3. pøedstavení  Rumberto
00 3023  – 23  hod. „Hrozný pøíbìhy“ – Divadlo Mimotaurus

- v prùbìhu odpoledne a veèera hraje Karavana swingers band

doprovodný program:
00 0009  – 15  hod. výtvarné dílny - ukázky, vlastní výroba: zdobení perníèkù, 

 drátkování, malba na hedvábí, pletení z pedigu  - ZŠ Lerchova
10-17 hod. pùjèování lodí k projížïce na øece – zdarma, Fuferna 
11-22 hod Pokraèování MUSIC bloku s DJ's: Jay Beck, Apollo, 

Moloczik, Home – krytý prostor na tržišti u pošty
11.00 hod. OFFPARK zahájení aktivit volnoèasového centra; v 11, 13, 

a v 16 hod. (lanový park ) – Fuferna
13.00 hod. Pohádkový les - zábavné odpoledne pro dìti, start u kamen–

ného mostu - Santos
15.00 hod. Odhalení pamìtní desky  Dr. J. A. Gabriela, bývalého starosty 

Sušice, na domì Na Vršku (dnešní Mìstská knihovna)
21.00 hod. taneèní zábava - Santos
21.00 hod. diskotéka - PDA

* v sobotu v dobì programu budou na námìstí prodejní, informaèní a ukázkové 
stánky  sdružení Klíèek, NP Šumava, SOŠ a SOU Sušice

10.00 hod. Start 5. roèníku tradièního turistického rodinného 
výletu na Svatobor 
– pro pìší i cyklisty - možnost startu z rùzných míst, 
– setkání na Svatoboru u chaty Svatobor - možnost 

00 00   opékání vuøtù, od 11  do 14  hudba, posezení u ohnì
– poøádá KÈT Sušice, MKS v Sušici

sobota 23. kvìtna

nedìle 24. kvìtna

Na realizaci akce se dále sponzorsky podílejí:

Poøadatelé - Mìsto Sušice, 
Okrášlovací spolek m. S. a MKS 
v Sušici - dìkují všem partnerùm 
za pomoc pøi realizaci akce 
"Sušické slavnosti 2009".

ÈSAD autobusy Plzeò, a. s. – prov. Sušice; Less & Forest, s. r. o., 
Linea støechy, s. r. o.; Pekárny a cukrárny Klatovy, a. s.; Plastic 
Systems, s. r. o.; Prùcha motorové náøadí, s. r. o.; Stavební firma 
Akostav, spol. s r. o.; Stavební firma Reno CZ, s. r. o.; Sušická 
stavební, s. r. o.; Sušické uzeniny, a. s.; Západoèeské konzumní 
družstvo Sušice; Poštovní spoøitelna; P-Rumpold, s. r. o. 


