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Aktuální situace v Sušické nemocnici s.r.o.

Ve spolupráci s vedením města 
zpracovali pracovníci příslušných 
odborů Městského úřadu Sušice 
rozpočet na rok 2021 a rozpočto-
vý výhled na další dva roky. Kom-
pletní znění, jenž bylo schváleno 
na zasedání zastupitelstva města 
16. prosince, naleznete na strán-
kách města. Zde přinášíme tabul-
ku důležitých a největších inves-
tic. Komentář připojuje starosta 
města Bc. Petr Mottl:

Přestože byl loňský rok z důvodu 
probíhající pandemie Covid - 19 velmi 

složitý, podařilo se nám sestavit vy-
vážený rozpočet. Řeší opět všechny 
činnosti sféry města. Na velké opra-
vy a investice bylo vyčleněno 114 mil. 
Kč. Celkové příjmy na tento rok jsou 
plánovány ve výši 304,877 mil. Kč 
a celkové výdaje ve výši 383,184 mil. 
Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je fi -
nancován z úspor minulých let a úče-
lových fondů města. 

Je pamatováno na investice do 
všech oblastí. Podstatné je fi nanco-
vání sociálních služeb, zdravotnictví 
a školství. Budou pokračovat inves-

tice do infrastruktury (inženýrské 
sítě, kotelny, komunikace), do mo-
dernizace městského bytového fon-
du. Seznam také zahrnuje podporu 
rozvoje cestovního ruchu a oprav 
historických objektů. Rozpočet byl 
v této nejisté době sestaven s tím, že 
uvidíme, jak se jeho plnění po pří-
jmové stránce bude vyvíjet a v pří-
padě, že by se situace vyvíjela lépe, 
než je očekáváno, jsme připraveni 
některé další investice přidat ze zá-
sobníku čekajících akcí. Jsem rád, 
že i v této nelehké době se podařilo 

sestavit a schválit rozpočet, ve kte-
rém nejsou opomíjeny investice do 
rozvoje a modernizace města.

Nemocnice
Letos město opět nemocnici 

podpoří významnou částkou. Na 
její provoz je v rozpočtu vyčleněno 
29 mil. Kč s tím, že situace se dále 
ukáže po výsledné dohodě s Plzeň-
ským krajem. 

Bytový fond
Bude pokračovat zateplová-

ní bytových panelových domů 
na sídlišti Vojtěška v majetku 

města. V Kaštanové ulici to le-
tos znamená čp. 1163 – 1168 tj. 
nižší podlouhlé panelové domy. 
Proběhne zateplení štítů bytového 
domu ve Volšovské ulici (čp 856, 
857). Je v plánu zpracování pro-
jektové dokumentace na zateplení 
bytových domů v „Zeleném údo-
lí“. Bude realizován teplovod v ul. 
5. května a proběhne první část 
teplofi kace bytových domů v lo-
kalitě „Červená“. Na další domy 
se letos zpracuje projektová doku-
mentace. Dále dlouhodobě probí-
há modernizace kotelen – na Sir-
kařské K1 budou vyměněny kotle. 
Bude dokončena obnova automa-
tického systému řízení v úpravně 
vody pro městský vodovod.

Projekt nového bydlení
Pro rozvojovou lokalitu býva-

lých kasáren pod Kalichem se v ná-
vaznosti na úspěšnou realizaci re-
konstrukce ulice Hájkova počítá 
s vypracováním projektové doku-
mentace pro inženýrské sítě. Dále 
bude zahájena realizace přilehlého 
lesoparku – konkrétně to znamená 
terénní úpravy – stavbu hrází, cest, 
výsadbu a mobiliář.

Komunikace
Pokračuje příprava dokončení 

rekonstrukce ulice Lerchova. Letos 
se zpracuje projektová dokumentace 
dalšího úseku. Ulice Na Valše dosta-
ne nový povrch a pro ulici U Kou-
paliště se vyprojektuje nový most 

I v této době rozpočet pamatuje na rozvoj města

a nový povrch. V ulici Nádražní 
u úřadu práce bude vybudována au-
tobusová zastávka v obou směrech. 

Školská a soc. zařízení
Kromě každoročních drobnějších 

oprav školních budov se letos opra-
ví hřiště ZŠ TGM, chodníky mateř-
ských škol a povrchy v kuchyni Domu 
s pečovatelskou službou. Na hřiště ZŠ 
Lerchova bude zpracována projektová 
dokumentace. Měla by být také do-
končena nová budova Klíčku.

Sportovní zařízení
Měla by být zahájena výstavba 

nové sportovní haly. Proběhne opra-
va cyklostezky v úseku Fuferna – 
Santos. Zpracuje se projekt na roz-
šíření saunové části bazénu. 

Přes složitou situaci, kterou 
nyní všichni zažíváme doufám, že 
se nám podaří v roce 2021 město 
i nadále rozvíjet. Všem občanům 
bych do nového roku chtěl popřát 
hodně sil a pevné zdraví.

  Petr Mottl

Sušická nemocnice s.r.o. v sou-
časné době provozuje 5 lůžkových 
oddělení – interní oddělení, JIP, lůž-
ka následné péče, lůžka následné 
péče pro pacienty COVID + a akut-
ní péče pro pacienty COVID +. Na 
JIP jsou vyčleněna 2 lůžka pro CO-
VID + pacienty.

Nemocnice průběžně reaguje na:
a) stav personálu (mnoho na-

kažených zaměstnanců, především 
z řad zdravotních sester a sanitářů) 
– bylo řešeno i s pomocí příslušní-
ků Armády ČR,

b) nařízení a pokyny Minis-
terstva zdravotnictví ČR – mění 
se v průběhu času, v současné době 
platí nařízení o zákazu odkladné 
péče a maximálním uvolnění akut-
ních lůžek pro pacienty COVID +,

c) potřeby spádové oblasti – za 
prioritu považujeme péči o COVID 
+ pacienty, jedná se o dlouhodobou 
a velmi obtížnou léčbu, především 
starších, méně mobilních pacientů, 
kteří by měli být hospitalizováni co 
nejblíže k rodinám,

d) počet a zdravotní stav paci-
entů – pacienti s těžším průběhem 
nemoci jsou, po dohodě, převáženi 
na pracoviště vyššího typu (FN Pl-
zeň, Klatovská nemocnice). Po vy-
řešení akutní fáze onemocnění jsou 
na doléčení vráceni do nemocnice 
v Sušici. Stejně tak je postupová-
no v případě překročení kapacity 
oddělení. 

Vždy po vyhodnocení výše uve-
dených skutečností a řady dílčích 
omezení je přistupováno k úpravám 
či změnám poskytované péče. I pro-
to bylo v listopadu 2020 rozhodnuto 

o omezení poskytování lůžkové in-
terní péče a od 6. 1. 2021 nemocnice 
opět tuto péči poskytuje. Po klad-
ném vyhodnocení stejných skuteč-
ností bude přistoupeno k otevření 
lůžkového oddělení chirurgie. 

Další oblastí služeb, které ne-
mocnice v Sušici zajišťuje, je odbě-
rové centrum pro COVID. Zajišťuje-
me jak odběry pro PCR testy, které 
vyhodnocují nasmlouvané laborato-
ře, tak i odběry a hodnocení antigen-
ních testů. Zaměstnanci nemocnice 
provedli od září 2020 celkem více 
než 10 000 odběrů. 

Poslední „novou“ službou, kterou 
v současné době nemocnice v Suši-
ci intenzivně připravuje, je zajiště-
ní očkování proti COVID pro celé 
spádové území. Právě se vyjasňují 
podmínky a řeší se personální za-
jištění této služby. 

Rád bych se při této příležitosti 
zmínil o faktu, že nemocnice za-
jištuje aktuální potřeby spádového 
území, a to i přes problémy s nedo-
statkem personálu i měnícími se pra-
vidly a podmínkami.

Všem zaměstnancům nemocnice 
je třeba poděkovat za velmi preciz-
ní zvládnutí situace, se kterou ni-
kdo neměl zkušenosti. Přes všechny 
problémy byla v každém okamžiku 
zajištěna péče na vysoké odborné 
úrovni s maximální bezpečností pro 
personál.  Bc. Jiří Vlček, MBA,

jednatel 
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Úřední hodiny na Městském úřadě – změna! 
V rámci usnesení vlády České republiky o přijetí krizového 

opatření jsou úřední hodiny na Městském úřadě Sušice omezeny 
na dva dny v týdnu takto:

Pondělí: 7.00 – 12.00 Středa: 12.00 – 17.00
Preferována je elektronická, písemná či telefonická komunikace.

 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ V ČR

100 let od narození Jiřího Sováka

Jiří Sovák, vlastním jmé-
nem Jiří Schmitzer (27. pro-
since 1920 – 6. října 2000, 
Praha)

Jiří Sovák byl divadelní a te-
levizní herec, dabér a komik.

Narodil se do rodiny praž-
ského hostinského. Jeho otec 
chtěl, aby se vyučil řádnému 
řemeslu, zvolil si tedy obor číš-
ník. Po vyučení se krátce živil 
jako číšník. V 19 letech odešel 
proti vůli otce z domova, aby 
se mohl přidat k ochotnické-
mu hereckému souboru. Aby 
se uživil, ale zároveň mohl hrát 
v divadle, vykonával různé po-
mocné či dělnické práce, např. 
v kamenolomu. Za okupace stu-
doval na dramatickém oddělení 
Pražské konzervatoře. Během 
základní vojenské služby pů-
sobil v Armádním uměleckém 
souboru, poté zůstal jako civil-
ní zaměstnanec v Ústředním 
divadle československé armá-
dy, kde si ho všiml E. F. Bu-
rian a angažoval ho do svého 
souboru D 34. V roce 1947 se 
poprvé objevil před kamerou 

ve filmu režiséra Josefa Macha 
Nikdo nic neví. Dále účinkoval 
jak v divadle, tak ve filmech. 
Přestože svou hereckou kariéru 
začal vážnými a dramatickými 
postavami, začal se objevovat 
převážně v komediích. Mezi 
jeho nejznámější f ilmy patří 
Dařbuján a Pandrhola, Pane, 
vy jste vdova!, Na kolejích čeká 
vrah, Což takhle dát si špenát, 
Marečku, podejte mi pero! a Ať 
žijí duchové. Účinkoval i v os-
carovém filmu Kolja, jeho role 
byla nakonec sestř íhána na 
pouhých pár scén. Hrál i v seri-
álech, např. v seriálu F. L. Věk, 
Arabela a Létající Čestmír, jeho 
neznámější hlavní role je v se-
riálu Chalupáři. 

Jaký byl hlavní přínos Ji-
řího Sováka a proč je dobře 
si jeho výročí připomenout?

I přes to, že se dodnes ve-
dou debaty o tom, zda podpo-
roval komunistický režim, či se 
snažil jenom udržet si možnost 
dělat svou práci – hrát a bavit 
lidi, málokdo by o něm řekl, že 
to byl špatný herec. Přispěl čes-

 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

105 let od narození Édith Piaf

Édith Piaf, vlastním jmé-
nem Édith Giovanna Gassion 
(19. prosince 1915, Paříž, Fran-
cie – 10. října 1963, Francie)

Édith Piaf byla francouz-
ská šansoniérka, textařka 
a herečka. 

Narodila se 19. prosince 1915 
v pařížské čtvrti Belleville, kde 
tehdy žilo mnoho imigrantů. 
Údajně přišla na svět na chod-
níku v Rue de Belleville číslo 72. 
V jejím rodném listu je nicmé-
ně uvedena Nemocnice Tenon. 
Předtím než její otec v roce 1916 
vstoupil do francouzské armá-
dy, aby bojoval v první světové 
válce, vzal ji ke své matce, kte-
rá vedla v Normandii nevěsti-
nec. Tamní prostitutky se o Édith 
pomáhaly starat. Ve třech letech 
údajně oslepla následkem kerati-
tidy a neviděla až do svých sedmi 
let. Podle jednoho z jejích živo-
topisů se Édith vrátil zrak, když 
prostitutky shromáždily pení-
ze na její pouť k uctění Terezie 
z Lisieux, během níž se Édith zá-
zračně uzdravila. V roce 1929, ve 
svých čtrnácti letech, se přidala 
k pouličním vystoupením svého 
otce po celé Francii a poprvé zpí-
vala na veřejnosti. Roku 1935 ji 
ve čtvrti Pigalle v Paříži objevil 
Louis Leplée, majitel nočního 
klubu Le Gerny poblíž Avenue 
des Champs-Élysées, který na-
vštěvovali lidé z vyšších i nižších 
tříd. I přes její obrovskou nervo-
zitu ji přesvědčil, aby zpívala. 
Vystoupení v nočních podnicích 
vedla ještě toho roku k natoče-
ní jejích prvních dvou nahrá-
vek. 6. dubna 1936 byl Leplée 
zavražděn, Édith byla obviněna 
ze spoluúčasti na vraždě, ale na-
konec byla obvinění zproštěna. 
Lepléeho však zabili kriminál-
níci, kteří se dříve pohybovali 
v Édithině okolí. Celá kauza na 
ni vrhla negativní světlo a ohro-
žovala tak její kariéru. Aby si 
napravila renomé, najala si Ray-
monda Assa, se kterým měla mi-
lostný poměr. Raymond změnil 
její pseudonym na Édith Piaf, 
odháněl od ní všechny nežádou-
cí známé a pověřil Monnot, fran-
couzskou skladatelku, aby psala 
pro Édith skladby zobrazující její 

předchozí život na ulici nebo ale-
spoň na něj částečně narážející. 
V dubnu 1936 nahrála svou po-
slední píseň L'homme de Berlin. 

Její životní láska, ženatý bo-
xer Marcel Cerdan, zemřel při 
letecké nehodě v říjnu 1949 bě-
hem letu z Paříže do New Yor-
ku, kde se s ním Édith měla 
setkat. Jejich milostný poměr 
obletěl celý svět a zaplnil titul-
ní stránky novin.

V roce 1951 se Piaf vážně zra-
nila při automobilové dopravní ne-
hodě spolu s Charlesem Aznavou-
rem. Zlomila si dvě žebra a ruku 
a poté měla velké problémy se do-
stat ze závislosti na morfi nu a al-
koholu. Další dvě téměř smrtelné 
autonehody, které prodělala, situ-
aci zhoršily. Zpěvák Jacques Pills 
ji třikrát vzal na léčení závislosti, 
ale bez valného výsledku.

Édith zemřela 10. října 1963 
na rakovinu jater. 

Jaký byl hlavní přínos Édith 
Piaf a proč je dobré si její vý-
ročí připomínat?

Édith neměla úplně jednodu-
chý život. Vyrůstala na ulici, jako 
malá dokonce na pár let oslepla, 
poté byla vychována prostitutka-
mi, a dokonce ji obvinili z vraždy. 
Ale i přes to všechno se stala fran-
couzskou národní ikonou. Édith 
ukázala, že pokud se člověk oprav-
du o něco snaží, tak toho dosáhne 
i přes veškeré nástrahy života. Do-
kázala, že každému se mohou spl-
nit sny i přes to, že má těžký život. 

Zajímavosti
Édith Piaf vůbec nezemřela 

v Paříži, kde je pochovaná. Ve 
skutečnosti zemřela ve městě 
Plascassier, ovšem zpráva o její 
smrti byla zveřejněna až poté, co 
bylo tělo převezeno do Paříže.

Její dcera, kterou měla Édith 
ve svých 16 letech s poslíčkem 
Louisem Dupontem, zemřela na 
meningitidu ve dvou letech.

Byla podle ní pojmenována 
planetka – 3772 Piaf.

 Po smrti Marcela Cerdana se 
začala věnovat spiritualismu. Po-
řídila si stolek s kulatou deskou, 
který používala pro 
kontakt s jeho duchem.

Eliška Tunková
Zdroj: Wikipedia

kému filmu i divadlu mnohý-
mi hereckými výkony, a to jak 
v rolích dramatických, tak ko-
mediálních, které ve filmech 
převažovaly, a pokaždé se jich 
ujal velice zodpovědně. Měli 
bychom si ho připomínat jako 
jednu z legend českého filmu, 
za své herecké výkony si to za-
slouží. Mnoho filmů i seriálů se 
stalo nezapomenutelnými hlav-
ně díky jeho přispění. Jiří So-
vák si zaslouží být připomínaný 
a nezapomenutelný. 

Proč se Jiří Sovák vzdal 
svého syna a co ho vedlo 
k tomu, aby si změnil jméno?

Jiří Sovák se rozhodl stát her-
cem i proti vůli svého otce. Svými 
hereckými výkony ať už v diva-
dle nebo před kamerou rozesmál 

nejednoho člověka. Byl to ovšem 
zároveň člověk jako každý jiný. 
Měl oblíbené místo na své cha-
tě ve Stříbrné Skalici. Jeho třetí 
manželství trvalo 40 let. Jeho syn 
z prvního manželství, Jiří Schmit-
zer mladší, v době, kdy spolu na-
táčeli fi lm Marečku, podejte mi 
pero!, podnapilý srazil chodce, 
který nehodu nepřežil. Sovák po 
této události svého syna vydědil se 
slovy: ,,Že jsi porazil člověka, to 
se bohužel může stát, ale žes byl 
ožralej jak dobytek, to se nepro-
míjí.“ Jméno si Jiří Sovák změnil 
už v 19 letech jako protest proti 
německé okupaci. 

Alena Jarošová
Zdroj: Wikipedia, 

Aktuálně.cz, zpravy.
aktualne.cz

Tuto otázku si kladou nejen 
potenciální uchazeči o školu, ale 
i jejich rodiče. Je to otázka těžká 
a klíčová, je dobré to promys-
let. Někteří se i radí s blízkými, 
známými, ptají se absolventů, 
studentů, kteří na škole studují 
i jejich rodičů, aby zjistili, jaké 
mají zkušenosti, jak to vidí… 
Důležitý může být i názor psy-
chologa či pedagoga. 

Při důležitém rozhodování 
doporučují psychologové dát 
všechna pro a proti na pomy-
slné misky vah, a pak se roz-
hodnout. Na prvním místě je 
pochopitelně zájem dítěte. Po-
kud je nadané a ochotné se učit, 
poskytne mu gymnázium kro-
mě hlubších teoretických zna-
lostí i komplexnější rozvoj 
osobnostní.

Pokud bych měla promluvit 
jako pedagog, vyšla bych ze své 
osobní zkušenosti třídního uči-
tele. V minulém roce jsme se 
studenty došli, v komplikova-
né covidové době, k maturitní 
zkoušce. Všichni studenti uspěli 
– 11 studentů absolvovalo s vy-
znamenáním, 16 studentů pro-
spělo. A co víc – během celé-
ho studia dokázali jsme vyladit 
kolektiv – užili jsme si leccos, 
zažili dobré i zlé, a vznikla přá-
telství, která budou, troufám si 
říct, na celý život. Studenti se 
v kolektivu vzájemně ovlivňu-
jí, formují – „prostředí je důle-
žitý činitel“.

Ze svého úhlu pohledu a ze 
zjištěných skutečností zkusím 
odpovědět na několik nejčas-
tějších otázek, které na misce 
vah představují ta pomyslná pro 
a proti při odpovědi na otázku: 
„Na gymnázium?“ 

Může na gymnáziu studo-
vat každý?

Gymnázium není pro kaž-
dého, ale není to škola jen pro 
zvlášť nadané, kteří jsou na zá-
kladní škole na „špici“, mělo 
by být školou pro ty, kteří jsou 
ambiciózní, nevyhýbají se uče-
ní, a tuší, že to v životě bez ne-
ustálého vzdělávání nejde.

Proč na osmileté gymnázium?
Z pátých tříd základních škol 

přichází do výběrové třídy gym-
názia žáci motivovanější, jdou 

Sušické gymnázium bude 
pro školní rok 2021/2022 opět 
otevírat jednu třídu osmile-
tého a jednu třídu čtyřletého 
cyklu, každou po 25 žácích. 

Přihlášku je nutné podat do 
pondělí 1. března 2021 včetně. 
Přijímací řízení se bude konat 
na základě jednotných, cent-
rálně zadávaných testů Cerma-
tem. Jednotné testy se skládají 
z českého jazyka a matematiky. 

Termín konání přijímacích 
zkoušek je pro žáky z devátých 
tříd stanoven na 12.–13. dubna 
a pro žáky z pátých tříd na 14.–
15. dubna 2021. 

Kritéria přijetí a další důležité 
informace o přijímacím řízení bu-
dou zveřejněny na našich webo-
vých stránkách po posledních aktu-
alizacích MŠMT do 31. ledna 2021.

V minulých letech v tuto 
dobu již měli žáci ZŠ a jejich rodi-
če za sebou dny otevřených dveří 
různých typů SŠ v regionu a poma-
lu se chystali na „Přijímačky Nane-
čisto“ a přípravné kurzy, které naše 
gymnázium každoročně pořádá. 
Po nadějně vyhlížejícím začátku 
školního roku je ale vše jinak! 

Na gymnázium?

Informace k přijímacímu řízení

rychle dopředu, získávají vět-
ší chuť do studia, naučí se učit, 
a to je pro ně do budoucna jed-
na z nejvýznamnějších výhod, 
které pro další studia potřebují.

Nevezme mu škola dětství?
Podle toho, jak se studenty 

mluvím a jak je vidím, takový 
pocit ve většině nemají. S rozši-
řováním obzorů dokážou volný 
čas trávit i smysluplněji – mnoho 
z nich zvládá rozmanité zájmové 
kroužky v ZUŠ i v Káčku...

A když mu to ve škole ne-
půjde, nebo zjistí, že měl jiné 
představy?

Nikoho nelze nutit, aby byl 
ve škole proti své vůli. Z kvarty 
(na úrovni 9. třídy ZŠ) se žáci 
mohou př ihlásit na jiný typ 
střední odborné školy nebo na 
učiliště – zjistí-li, že mají zá-
jem o něco jiného, konkrétní-
ho. Proti žákům ZŠ budou mít 
i výhodu např. ve vybudovaných 
studijních návycích a rozsahu 
zvládnutého učiva.

Proč studovat na čtyřletém 
gymnáziu?

Gymnázium je mezi ško-
lami, zakončenými maturitní 
zkouškou náročné, ale díky vše-
obecnému záběru se žák dosta-
ne k široké škále předmětů – 
oborů. Výhodou je pak možnost 

dalšího studia na všech typech 
vysokých škol. Žáci v 9. třídě 
často ještě přesně nevědí, co 
chtějí v životě dál dělat, ško-
la jim tak možnost rozhodnutí 
volby povolání odsune.

A když po maturitě nebude 
přemýšlet o VŠ?

Někdy se to stane. Studen-
ti pak volí nástavbová studia, 
nebo si udělají druhou maturi-
tu na odborné škole. A pokud 
absolvent vůbec nechce studo-
vat dál, měl by i tak být vy-
baven tím, co f irmy požadují 
– důraz je kladen na komu-
nikační a organizační schop-
nosti, f lexibilitu, znalost svě-

tového jazyka, počítačovou 
gramotnost – t ím absolvent 
gymnázia disponuje. Ve všech 
firmách jsou zaměstnanci pro 
práci dále školeni.

Kolik absolventů gymná-
zií je přijato na vysoké školy?

Podle výzkumů je přijata vět-

šina absolventů 
gymnázií (pra-
men uvádí 95 % 
přijatých). 

A absolventi gymnázií jsou 
i ti, kteří nejméně odcházejí 
z vysokých škol před ukonče-
ním studia. 

Jaké výsledky měl i ma-
turanti Sušického gymnázia 
v celorepublikovém srovnání 
v minulém školním roce?

Podívejme se na výsledky di-
daktických testů – jsou objektiv-
ní, všechny školy je absolvovaly 
za stejných podmínek – hodno-
cení je relevantní, naši studenti 
určitě obstáli. (viz. tabulka)

Otázek je jistě více, zku-
sila jsem naplnit ty nejčastěj-
ší – tak tedy pokud přemýšlíte 
o budoucnosti a dostali jste se 
na křižovatku, přeji vám dobrý 
úsudek, a na misce vah ideální 
vyhodnocení všech pro a proti. 

Mgr. Bohumila Skrbková

Do poslední chvíle jsme vě-
řili, že bude možné po Novém 
roce školu otevřít jak pro naše 
žáky, tak i pro budoucí zájem-
ce o studium. Současný vývoj 
epidemiologické situace a nej-
novější vyhlášení Ministerstva 
zdravotnictví a vlády ČR nás 
ale vedou k nepopulárnímu roz-
hodnutí, že letošní Den otevře-
ných dveří proběhne online-
formou a lednové „Přijímačky 
Nanečisto“ a následující pří-
pravné kurzy nemůžeme pre-
zenčně realizovat.

V případě, že se situace změ-
ní, a bylo by nám umožněno 
realizovat prezenční příprav-
né kurzy, popř. „Přijímačky 
Nanečisto“, zveřejníme infor-
mace na webových stránkách 
školy http://www.gymsusice.cz 
a gymnaziálním profilu na FB.

Všem budoucím uchazečům 
o studium na naší škole přeje-
me úspěšné zakončení tohoto 
pololetí a těšíme se na setkání 
při virtuálním Dnu otevřených 
dveří, který vypukne v posled-
ním lednovém týdnu. 

Mgr. Ivan Kratochvíl,
 ředitel školy

Gymnázium Sušice je škola s hlubokou tradicí – škola byla založena jako státní reálka s českou 
vyučovací řečí „Vynesením ministerstva kultu a vyučování ze dne 10. 8. 1906 č. 31 699“. Důvodem 
zřízení školy bylo zvyšování vzdělanosti v Pošumaví i na Šumavě. Vyučovat se začalo 20. září 1906. 
Nemálo absolventů gymnázia přispělo našemu státu ve vědě, ekonomice, průmyslu, práva i umění.

    ČJ a literatura  Cizí jazyky  Matematika

SŠ s maturitou v ČR  63,1  81,2   58,4

Gymnázia ČR   76,8  92,0   71,2

VIII.A    78,7  89,7   65,4

4.A     75,6  84,1   63,5
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Byt č. 31, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kaštano-
vá, čp. 1159, Sušice. Byt se nachází v sedmém nadzemním podlaží domu. 
V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě se nachází výtah.
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10,48 m2, 1. pokoj 19,53 m2, 
2. pokoj 12 m2, 3. pokoj 8 m2, předsíň 10,24 m2, koupelna 2,86 m2, WC 
1,03 m2, balkon 6,02 m2, sklep 2,88 m2. Celková rozloha bytu 73,04 m2.
 Datum prohlídky bytu: 21. 1. 2021 od 9.00 do 9.15 hod.

Byt č. 9, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kaštano-
vá, čp. 1158, Sušice. Byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží domu. 
V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě se nachází výtah.
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10,61 m2, 1. pokoj 19,53 m2, 
2. pokoj 12 m2, 3. pokoj 12 m2, předsíň 10,06 m2, koupelna 2,86 m2, WC 
1,03 m2, balkon 6,02 m2, sklep 2,88 m2. Celková rozloha bytu 76,99 m2.
 Datum prohlídky bytu: 21. 1. 2021 od 9.20 do 9.35 hod.

Byt č. 10, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Sirkař-
ská, čp. 976, Sušice. Byt se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží domu. 
V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě se nachází výtah.
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 11,11 m2, 1. pokoj 16,12 m2, 
2. pokoj 20,17 m2, 3. pokoj 20,17 m2, předsíň 7,95 m2, koupelna + WC 
4,12 m2, sklep 1,44 m2. Celková rozloha bytu 81,08 m2.
 Datum prohlídky bytu: 21. 1. 2021 od 10.00 do 10.15 hod.

Žadatel musí splnit tyto podmínky:
– musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům | – nesmí být 
dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti němu ve-
deno exekuční řízení | – nesmí protiprávně užívat byt či nebytový 
prostor k bydlení | – během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní 
smlouvu na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu | – uplynula 
již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká 
se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena) | 
– musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti | – musí 
uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální výše 
nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)
Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely s ža-
datelem společnou domácnost.
Nabídka musí být podána nejpozději: 31. 1. 2021 v zalepené obál-
ce s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení 
požadovaného bytu + adresa odesílatele.
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky: Rada města při výběru 
nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci 
žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let. Zadavatel si vyhrazuje 
právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně 
nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.
Bližší info bude podáno všem zájemcům na MÚ v Sušici, odbor majetku 
a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, nebo na tel. 376 540 141. -VM-

Výzva k podání nabídky na pronájem

městského bytu velikosti 3+1 
Zasedání zastupitelstva města

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA – SUŠICE

Nemocnice 376 530 111 Městská policie 376 523 250
Městský úřad 376 540 111 Úřad práce 950 128 201
Sběrný dvůr 376 520 519
(provoz. doba: út, čt 13–18 hod., so 8–12 a 13–15 hod.)

Bílý kruh bezpečí, z. s., poradna Plzeň
Poradna Bílého kruhu bezpečí v Plzni byla zřízena již v roce 

1998. Naším cílem a posláním je pomoc, která obětem trestných 
činů a svědkům trestné činnosti umožní žít život beze strachu. Ži-
vot, který žili před spácháním trestného činu. Pozůstalým po obě-
tech trestných činů se snažíme zmírnit jejich bolest, která je spojena 
se ztrátou blízké osoby.

Odborní poradci Bílého kruhu bezpečí, tedy právníci, psycho-
logové a sociální pracovníci, poskytují na principu dobrovolnictví 
klientům komplexní pomoc, která zahrnuje poskytnutí právních in-
formací, psychologické a sociální poradenství, morální a emocionál-
ní podporu, ale také další praktické rady a informace. Služby jsou 
poskytovány zcela bezplatně, diskrétně a individuálně s ohledem na 
potřeby konkrétního klienta.

Vyhledat pomoc v Bílém kruhu bezpečí může kdokoliv bez ohle-
du na pohlaví a věk, dostupná je naše pomoc i obětem neoznámené 
trestné činnosti.

Plzeňskou poradnu BKB najdete v Jungmannově ulici 1. Po-
radci zde poskytují pomoc v pondělí, v úterý a ve čtvrtek vždy od 
16–18 hodin, přičemž pondělí a čtvrtek slouží pro objednané klienty, 
v úterý probíhá příjem klientů i bez objednání. 

Každodenní provoz je zajištěn prostřednictvím případové mana-
žerky, která je přítomná na pobočce denně ve vyhrazených hodinách. 
Obrátit se na ni mohou klienti osobně na poradně nebo na telefonním 
čísle 773 551 311. Další informace o nás se dozvíte na webových strán-
kách www.bkb.cz, kde jsou uvede-
ny rovněž informace o aktuálních 
opatřeních přijímaných v souvis-
losti s pandemií COVID-19.

Děkujeme, že s námi pomáháte.
JUDr. Vladimíra Čapková

vedoucí poradny

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 16. prosince 2020 
• Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled města pro roky 

2022–2023 podle aktualizovaného návrhu. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočet pro rok 2021 v součtu za 

organizace podle aktualizovaného návrhu. 
• Zastupitelstvo města schválilo střednědobé výhledy příspěvko-

vých organizací města • Sušické kulturní centrum • Sportoviště města 
Sušice • Sociální služby města Sušice • ZUŠ F. Stupky • MŠ Smetanova 
• MŠ Tylova • ŠJ Nuželická • ZŠ T. G. Masaryka • ZŠ Lerchova na roky 
2022–2023 podle předloženého návrhu.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočty příspěvkových organizací 

města • Sušické kulturní centrum • Sportoviště města Sušice • Sociální 
služby města Sušice • ZUŠ F. Stupky • MŠ Smetanova • MŠ Tylova • ŠJ 
Nuželická • ZŠ T. G. Masaryka • ZŠ Lerchova na rok 2021 podle před-
loženého návrhu. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 54, kterým se 

organizace č. 1801 – „ul. T. G. Masaryka“ povýší o 1 250 000 Kč a součas-
ně se o tutéž částku sníží organizace č. 1913 – „Kotelna Vodní – demolice“. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 55, kterým 

se org. 250 Sociální služby města Sušice v příjmové i výdajové části roz-
počtu povýší o částku 205 562,05 Kč. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 56, kterým 

se povýší příjmy i výdaje org. 250 – Sociální služby města Sušice o část-
ku 576 213,00 Kč. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 57, kterým 

se nová org. 2047 Dotace Destinace Sušicko povýší v příjmové i výdajo-
vé části o částku 150 000 Kč. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 58, kterým 

se org. 250 – Sociální služby města Sušice se povýší v příjmové i výda-
jové části o částku 2 443 982 Kč. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 59, kterým 

se org. 232 Hasičský sbor Sušice v příjmové i výdajové části rozpočtu 
povýší o částku 38 018 Kč.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 60, kterým 

se org. 233 Hasičský sbor Volšovy v příjmové i výdajové části rozpočtu 
povýší o částku 14 600 Kč. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 61, kterým 

se org. 237 Hasičský sbor Chmelná v příjmové i výdajové části rozpočtu 
povýší o částku 1 200 Kč. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 62, kte-

rým se zvýší příjem org. 273 Významný krajinný prvek Kalich o částku 
50 000 Kč a zároveň se sníží org. 98 Konečný zůstatek o tutéž částku. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 63, kterým 

se org. 201 Hospodářská správa zvýší v příjmové i výdajové části o část-
ku 84 185 Kč. Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 64, 
kterým se org. 184 Příspěvek zájmovým org.-granty sníží o 563 tis. Kč 
a o tutéž částku se sníží org. 98 Konečný zůstatek. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 65, kterým 

se org. 239 Civilní připravenost na krizové stavy povýší o 81 tis. Kč v pří-
jmové i výdajové části.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 66, kte-

rým se org. 250 Sociální služby města Sušice sníží příspěvek na provoz 
o 3.435.000 Kč, o tutéž částku se sníží org. 98 Konečný zůstatek minu-
lých let. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 67, kte-

rým se org. 252 Sušické kulturní centrum sníží příspěvek na provoz 
o 1 700 000 Kč, o tutéž částku se sníží org. 98 Konečný zůstatek mi-
nulých let. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 68, kterým se 

org. 208 – MŠ Tylova snižuje příspěvek na provoz o 205 tis. Kč a o 50 ti-
síc Kč příspěvek na investice a zároveň se snižuje org. 98 – Konečný zů-
statek minulých let o tutéž částku.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 69, kterým se 

org. 209 – MŠ Smetanova snižuje příspěvek na provoz o 457 tis. Kč a zá-
roveň se snižuje org. 98 – Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 70, kterým 

se org. 213 – ZŠ TGM snižuje příspěvek na provoz o 936 tis. Kč a záro-
veň se snižuje org. 98 – Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 71, kterým se 

org. 215 – ZUŠ Fr. Stupky snižuje příspěvek na provoz o 50 tis. Kč a zá-
roveň se snižuje org. 98 – Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 72 kterým 

se org. 216 – ZŠ Lerchova snižuje příspěvek na provoz o 1.253 tis. Kč 
a o 55 tisíc Kč příspěvek na investice a zároveň se snižuje org. 98 – Ko-
nečný zůstatek minulých let o tutéž částku. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 73, kterým 

se org. 220 – ŠJ Nuželická snižuje příspěvek na provoz o 105 tis. Kč a zá-
roveň se snižuje org. 98 – Konečný zůstatek minulých let o tutéž částku. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 75, kterým 

se org.120 Poplatky za užívání veřejného prostranství sníží o 74 tisíc 
Kč, org. 125 Pronájem nebytových prostor sníží o 366 tis. Kč, org. 126 
Sušické kulturní léto sníží o 130 tis. Kč, org. 150 Parkovací automa-
ty sníží o 400 tis. Kč org. 155 Pronájem veřejného prostranství sní-
ží o 92 tis. Kč a org. 87 Náhrada škod od pojišťovny (příjmová část) 
zvýší o 1 062 tis. Kč. 
• Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace od Plzeňského kraje 

na částečné krytí provozní ztráty nemocnice ve výši 4,5 mil. Kč a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.
• Zastupitelstvo města zvolilo pana Ing. Karla Kalistu novým čle-

nem Finančního výboru zastupitelstva jako kandidáta navrženého za 
stranu KSČM.
• Zastupitelstvo města požádalo jednatele společnosti Sušická ne-

mocnice s.r.o., aby vždy do konce kalendářního měsíce poskytl zastupi-
telům souhrnné informace o vývoji personální situace, struktuře a množ-
ství provedených výkonů, a to vždy za předcházející měsíc. 
Kompletní usnesení z jednání zastupitelstva na www.mestosusice.cz

Ambulance nehojících se ran 
Nemocnice Sušice

MUDr. Juraj Horský Út – 15.00–19.30 
Objednávky: 725 671 824

Jedná se o specializovanou chirurgickou ambulanci, která je 
primárně určena pacientům, kteří mají komplikovanou či déle 
se nehojící, chronickou ránu – bércový vřed, dekubit, popále-
ninu, ránu způsobenou úrazem či nehojící se pooperační ránu.

Odběry dárců krve 2021
Sušice DPS: 19. 1. | 9. 2. | 9. 3. | 20. 4. | 11. 5. | 8. 6. | 20. 7. |

10. 8. | 7. 9. | 19. 10. | 9. 11. | 7. 12. 2021
Horažďovice: 6. 4. | 22. 6. | 5. 10. 2021

Nalžovské Hory: 16. 3. | 14. 9. 2021

Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.
Prvodárce prosíme, dostavte se 15.30 (nutné vstupní vyšetření).

KREVNÍ BAROMETR – www.klanem.cz

GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA SUŠICE 
V OBLASTI KULTURY, SPORTU, VOLNÉ-
HO ČASU A VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2021

Účel podpory: Podpořit aktivní činnost co největšího počtu občanů 
města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Na-
bídnout dětem a mládeži kvalitní využití volného času a odpoutat je od 
negativních prvků společnosti. Zpestření nabídky kulturních a sportov-
ních aktivit v Sušici. Zatraktivnění Sušice jako kulturního, turistické-
ho a sportovního centra regionu pro domácí i zahraniční návštěvníky.

Důvody podpory stanoveného účelu: Prostřednictvím spolufi nan-
cování podpořit aktivity v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdě-
lávání na území města Sušice.

Celkový objem fi nančních prostředků: 1.000.000 Kč
Maximální výše dotace: 50.000 Kč
Maximálně však do výše 70 % celkových skutečně vynaložených ná-

kladů na realizaci projektu.
Okruh žadatelů:
a) občané působící ve městě Sušice a jeho částech starší 18 let
b) spolky (do 31. 12. 2013 občanská sdružení)
c) humanitární organizace
d) jiná právnická nebo fyzická osoba působící ve městě Sušice a jeho 

částech
Žadatelé o grant musí být přímo odpovědni za přípravu a řízení 

projektu.
Lhůta pro podání žádosti:  I. kolo – do 28. 2. 2021
      II. kolo – do 30. 6. 2021
Způsob a místo podání žádosti: 
Žádost o přidělení grantu se podává výhradně na předepsaném for-

muláři, včetně všech povinných příloh, které naleznete na adrese www.
mestosusice.cz (Městský úřad » Dotace poskytované » Grantový program 
v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání) nebo na odboru pa-
mátkové péče a cestovního ruchu MÚ Sušice.

Žádost musí být doručena: 
a) osobně na podatelnu Městského úřadu Sušice, náměstí Svobody 

138, 342 01 Sušice
b) poštou na adresu: Městský úřad Sušice, náměstí Svobody 138, 

342 01 Sušice
Žádost musí být doručena do konce pracovní doby termínu stanove-

ného pro příjem žádostí, žádosti doručené po tomto termínu nebo v jiné 
formě nebudou brány v úvahu.

Kritéria pro hodnocení žádosti: Při hodnocení předložených pro-
jektů bude posuzováno zejména:

– okruh občanů města Sušice, pro které je projekt určen
– význam projektu pro občany města Sušice
– význam projektu pro reprezentaci města Sušice v regionu, ČR nebo 

v zahraničí – organizační náročnost projektu
Při hodnocení žádostí bude přihlédnuto k realizaci podobných akcí žada-

telem v minulých letech a plnění povinností vyúčtování přiděleného grantu.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
Do 1 měsíce od ukončení příjmu žádostí pro dané kolo.
Podmínky pro poskytnutí dotace:
a) podání písemné žádosti na předepsaném formuláři, včetně všech 

povinných příloh podle Pravidel pro „Grantový program města Sušice 
v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání“

b) rozpočet projektu musí vycházet z reálného předpokladu a musí 
být transparentní

c) grant lze přidělit pouze žadatelům realizujícím projekt na území 
města Sušice a jeho částí a zejména pro obyvatele města Sušice a jeho částí 
a na projekt reprezentující město Sušice v regionu, ČR nebo v zahraničí

d) na projekt, který proběhl v minulosti a bylo dokončeno jeho fi nan-
cování, nemůže být grant poskytnut. Výjimkou jsou akce realizované do 
uzávěrky 1. kola příjmu žádostí

e) do celkových nákladů nelze zahrnout investice, výdaje za alkohol 
a tabákové výrobky

f) realizace projektu musí proběhnout nejpozději do konce roku, ve 
kterém je podávána žádost

Oznámení o přidělení dotace: 
Písemně do 14 dnů od schválení Radou města Sušice.
Vzor žádosti: Ke stažení na adrese www.mestosusice.cz (Městský 

úřad » Dotace poskytované » Grantový program v oblasti kultury, spor-
tu, volného času a vzdělávání)

Konzultační místo a kontaktní osoba
Městský úřad Sušice – Odbor památkové péče a cestovního ruchu
Bc. Petra Turková, telefon: 376 540 211, 
e-mail: pturkova@mususice.cz, číslo dveří: 205
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„Profesor Miloš Seifer t 
(*8. ledna 1887 v Sušici – † 3.pro-
since 1941 v Bechyni) – skaut-
ským jménem Woowotanna – 
učitel, přírodovědec, překladatel, 
průkopník skautingu v Čechách 
a především otec českosloven-
ského woodcrafterského hnutí.

Narodil se v rodině ředitele 
měšťanské školy v Sušici, jeho 
matka byla učitelka. Obecnou 
školu vychodil v Sušici, gymná-
zium vystudoval v Praze-Karlí-
ně a po absolvování pražské uni-
verzity získal aprobaci na výuku 
přírodopisu na středních ško-
lách, které se věnoval až do své-
ho předčasného pensionování. 
Jako mladý profesor se v roce 
1911 seznámil s A.B.Svojsíkem 
a patřil od té doby k horlivým 
propagátorům a organizáto-
rům junáctví. V roce 1912 tá-
bořil se studenty berounského 
gymnázia na Křemelné a polo-
žil tak základy ke stoleté his-
torii skautingu.V té době byly 
jeho představy o povaze české-
ho junáctví v podstatě shodné 
se Svojsíkovými. Svědčí o tom 
ostatně jeho ,Kapesní knížka 
českých junáků‛ v níž uznává 
Svojsíka za zakladatele junác-
tví a volá po jednotě skautingu.

Brzy poté – zejména pak prů-
během první světové války – se 
však jeho představy začaly lišit 
od Svojsíkovy koncepce a jejich 
cesty se začaly rozcházet. Seifert 
dokumentoval svoji samostatnost 
a odlišnost navenek i tím, svůj 

junácký kmen nazval „Děti ži-
věny“. Z dochovaných pramenů 
víme, že tábořil se svými junáky 
v roce 1913 u Lochovic a r. 1914 
u Běštína pod Plešivcem. I přes 
tyto rozdíly udržovali Seifert se 
Svojsíkem kontakty a vzájem-
ně se navštěvovali na táborech 
a Seifert psal i do Svojsíkova ča-
sopisu ,Junák‛.

zinárodní pakty, Závěrečný akt 
helsinské konference, četné dal-
ší mezinárodní dokumenty proti 
válkám, násilí a sociálnímu i du-
chovnímu útisku, a která souhrn-
ně vyjadřuje Všeobecná deklara-
ce lidských práv OSN.

CHARTA 77 vyrůstá ze zá-
zemí solidarity a přátelství lidí, 
kteří sdílejí starost o osud ideálů, 
s nimiž spojili a spojují svůj život 
a práci … Věříme, že CHARTA 
77 přispěje k tomu, aby v Čes-
koslovensku všichni občané pra-
covali a žili jako svobodní lidé.“ 
K textu Prohlášení Charty 77 byl 
připojen seznam jmen prvních 
242 signatářů.

Po zveřejnění Charty 1. 1. 1977 
nastalo ve stranických špičkách, 
ve vedení KSČ zděšení. Neotře-

sitelná pozice totalitního režimu 
se zachvěla v základech. Lež, kte-
rá byla ofi ciální rétorikou a stra-
nickou ideologií, se zatřásla před 
mocí Pravdy. Následovalo zos-
touzení a zastrašování. Charta 
byla ve sdělovacích prostředcích, 
v Rudém právu označena jako 
„pamflet zkrachovalé reakční 
buržoazie“. Byla dána na index 
jako „protistátní, protisocialis-
tický, protilidový a demagogic-
ký hanopis“. Nikdo se ale nedo-
věděl ofi ciálně, co vlastně Charta 
77 obsahuje.

Následovalo zmanipulované 
a nařízené shromáždění umělců 
v Národním divadle. Hlavní text 
provolání umělců a uměleckých 
svazů přednesla Jiřina Švorcová. 
V závěru této ostudné tragiko-
medie „podepsali účastníci text 
provolání“ proti Chartě. A běda 
tomu, kdo nepodepsal! 

Zajímavé je i to, jak se rodila 
CHARTA. Václav Havel vzpomí-
ná: „Vývojem událostí kolem Plas-
tiků (nekonformní rocková kapela 
The Plastic People Of The Uni-
verse) byla státní moc překvapena 
a zaskočena. Došlo k procesu. Pu-
blikum, shromáždění v prostorách 
soudu (na chodbách a na schodiš-
tích), bylo předobrazem Charty. 
Byla to atmosféra rovnosti, solida-
rity, pospolitosti a obětavé ochoty 
vzájemně si pomáhat, vyvolávané 
vědomím společné věci a společ-
ného ohrožení. Vzniklo tu něco, co 
je třeba fi xovat, upevnit, co nesmí 
vyprchat a zmizet, ale co by mělo 
být proměněno v nějaký ČIN tr-
valejšího dosahu.“

Toto silné vědomí a odpověd-
nost prolomit tíživé ticho normali-
zace – říci nahlas jasné osvobozu-
jící SLOVO, probudit společnost 
z letargie – se proměnilo v AKCI, 
která do té doby neměla obdo-
by. Po několika schůzkách přá-
tel (Mlynář, Kohout, Havel, Há-
jek, Vaculík) se začal rýsovat text 
Charty 77. Havel k tomu dodá-
vá: „Nevím, čím by Charta byla, 
kdyby jí v jejích začátcích nepo-

svítil Patočka na cestu jasem své 
osobnosti.“

1. 1. 1977 se rozlétlo poselství 
Charty 77 do celého světa a otřás-
lo v základech tehdy neotřesitelný 
kolos totalitního režimu a neome-
zené vlády KSČ.

Blíž jsem se dostal k Václa-
vu Havlovi, disidentovi a vězni, 
v jeho lidském profi lu v přátel-
ských rozhovorech s nynějším 
kardinálem Dominikem Dukou. 
Když se Dominik vrátil z vězení 
na Borech ( byl odsouzen na 15 
měsíců za „mařenu“ tj. „maře-
ní státního dozoru nad církve-
mi“), vyprávěl mi, jak mu Vác-
lav Havel jako dlouhodobý mukl 
pomáhal. Zařídil, aby s ním 
pracovali dva zruční vězňové, 
kteří zvládali pracovní normu 

a byli mu ku 
pomoci. Tato 
zvláštní soli-
darita ve věze-
ní dala vznik-
nout přátelství, 
kdy jeden dru-
hého povzbu-
zoval v jeho 
lidství a v jeho 
lidské důstoj-
n o s t i .  S á m 
Václav Havel 
ještě v rozho-
voru s Domi-
nikem Dukou 
pro ČT na pod-
zim 2011 na to 
vzpomínal.

„Otec Domi-
nik nám dodával odvahy. Mod-
lil se a sloužil tajně mše.“ Za tím 
účelem založili kroužek šachu 
a během hry proběhla tichá mše, 
která byla posilou i nadějí pro 
vězně. Havel k tomu s úsměvem 
dodal: „Tak jsme byli tenkrát na 
Borech budoucí prezident, budou-
cí arcibiskup i budoucí ministr 
zahraničních věcí.“ 

V závěru našeho zamyšle-
ní bych ještě připomněl premi-
éru jeho fi lmu „Odcházení“ a to 
v březnu 2011 v pražské Lucerně. 
Bylo to opět symbolické, proto-
že se blížil čas odcházení jeho 
plodného života. Uvědomoval si 
pravdivost slov Jana Patočky, kte-
rý dal život za pravdu a poslání 
Charty. (Zemřel náhle po sérii 
výslechů StB! )

Patočka mu jednou řekl, že 
hlavní zkouškou člověka není to, 
jak hraje roli, kterou si sám pro 
sebe vytvořil, ale jak hraje roli, 
kterou mu dal osud. Tohoto vyš-
šího poslání v mravním řádu věci 
a odpovědnosti před Bohem si byl 
Václav Havel plně vědom a s tím-
to vědomím konal, mluvil, jednal. 
S tímto vědomím i odcházel.

Není od věci v této souvislos-
ti připomenout, že v závěrečných 
dnech jeho života k němu přichází 
jako duchovní posila tibetský du-
chovní vůdce dalajláma. Za osm 
dní Václav Havel na „zlatou“ ne-
děli 18. prosince 2011 odešel v ti-
chosti ve spánku na své chalupě 
na Hrádečku. V té poslední ho-
dině nebyl sám. Byla u něho jeho 
žena Dagmar a sestra z řádu bo-
romejek – dva andělé, kteří při 
něm stáli a provázeli jej svými 
modlitbami.

Stojím v tichém zamyšlení 
před lípou svobody. – Je tu malý 
památník v podobě knihy s život-
ním heslem pana prezidenta Hav-
la „PRAVDA a LÁSKA musí zví-
tězit nad lží a nenávistí“.

Zvedněme ze země, z prachu 
tento štít rytíře ducha v tomto roz-
hodujícím roce 2021! 

Mgr. Václav Diviš

Kulturní aktuality

Tichá vzpomínka na Václava Havla u lípy svobody

Červené plátno, obšité hnědou stuhou, původně na třech místech s při-
šitými bílými stuhami pro přichycení k žerdi (odstřižené, zůstaly jen při-
šité části). Trojúhelníkový tvar 35 (při žerdi) x 50 cm. Na vlajce je bílou 
a hnědou barvou namalovaná hlava divoké kočky nebo rysa (má střa-
pečky na uších). Barvy jsou, vzhledem ke stáří vlajky, vybledlé ale stále 
dostatečně zřetelné. Láďa Vodák – Letící sokol se přikláněl k názoru, 
že se jedná o divokou kočku (tvar hlavy). Obě strany vlajky jsou shodné. 
Původní Seifertovu vlajku z tábořiště na Křemelné ukazuje Zdeněk Prančl.

„Až jednou stanu se básní-
kem, což je má největší touha,

pak spálím své básně a nikdy 
už žádnou nenapíši …

Filosofové, neříkejte mi, že 
život je smutný, nebo je krásný,

nebo že nemá smysl, nebo že 
smysl má …

Já vím, že život, kdyby nebyl 
smutný, nebyl by vůbec krásný ..

A vím také, že jediná vlast-
nost, kterou život určitě má,

je jeho NEKONEČNOST. .. “
 (V. Havel „Záchvěvy“ 1954)
Stojím v tichém zamyšlení na 

počátku tohoto roku u lípy svo-
body před sušickou radnicí. Zde 
jsme se shromažďovali vždy, 
když jsme cítili nutnost pospoli-
tosti a vzájemného povzbuzení, 
vždy když bylo třeba říci jasné 
slovo k věcem 
veřejným, ať 
to bylo Milion 
chvilek pro de-
mokracii, nebo 
významná vý-
ročí či př íle-
ž itost znov u 
p ř ipomenout 
osobnosti, které 
nám mají stále 
co říci.

T a k o v o u 
osobností je be-
zesporu prezi-
dent Václav Ha-
vel. Tuto velkou 
postavu našich 
moderních dě-
jin jsme si pra-
videlně připomínali a připomí-
náme vždy 18. prosince, v den 
jeho úmrtí na Hrádečku v roce 
2011. Letos uplyne od té doby de-
set let. Nebude-li nic bránit, měli 
bychom se tu opět sejít. Vrátit se 
k odkazu a myšlenkám tohoto po-
ety ducha. Připomenout si jeho li-
terární dílo jako dramatika, jeho 
odvážné úvahy i státnické proje-
vy, jimž pozorně a s úctou naslou-
chal celý svět, ale především jeho 
celoživotní vášnivý zápas o svo-
bodu, demokracii a lidská práva.

Stojím v tichém zamyšlení 
a připomínám si setkání s Václa-
vem Havlem dramatikem a poli-
tikem, disidentem i prezidentem. 
Jeho život, jak neuvěřitelně pro-
bíhal, byl podle jeho slov absurd-
ní drama.

Jak jsem se s ním setkal? Bylo 
to přímo i nepřímo (prostřednic-
tvím jeho přátel), ale bylo to pře-
devším díky „Chartě 77“. Doma 
jsem si otevřel knihu „Charta 
77“, knihu dobových textů a se 
zájmem v ní opět zalistoval. Jako 
bych znovu před sebou viděl pana 
prezidenta Havla. Drobný posta-
vou, velký charakterem. Jakoby 
stále i ve své nové pozici na Hra-
dě zůstával plachý a chlapecky 
nejistý s typickým er ve svém 
projevu. Osobně předával tento 
vzácný dokument všem pozva-
ným signatářům Charty u příle-
žitosti 20. výročí jejího vyhlášení. 
Byla tam opravdu pestrá společ-
nost bývalých disidentů: mnozí se 
znali z dob, kdy byli kriminalizo-
váni, špiněni, šikanováni, proná-
sledováni a neustále sledováni.

Pro mladší generaci připo-
mínám: Co byla Charta 77? 
V samotném dokumentu se říká: 
„CHARTA 77 je volné, nefor-
mální a otevřené společenství 
lidí různých přesvědčení, různé 
víry a různých profesí, které spo-
juje vůle jednotlivě i společně se 
zasazovat o respektování občan-
ských a lidských práv v naší zemi 
i ve světě. Těch práv, která člově-
ku přiznávají oba uzákoněné me-

Zakladatelem LLM je sušický rodák
134 let od narození zakladatele Ligy lesní moudrosti v Československu M. Seiferta

Po převratu v r. 1918 byl Sei-
fert jako řada dalších učitelů 
poslán na Slovensko, aby tam 
zmírnili katastrofální nedosta-
tek kvalifi kovaných pedagogů. 
Vyučuje na reálném gymnáziu 
v Dolném Kubíně. Ale ani na 
Slovensku neustává ve své práci 
s mládeží, ale teď už naprosto 
zřetelně s odklonem od skautin-
gu a zakládá Ligu lesní moud-
rosti – Woodcraft (1928). Stává 
se jejím prvním náčelníkem a je 
jím až do roku 1931, kdy z funk-
ce odstupuje.

Miloš Seifert zemřel sám a vše-
mi opuštěn, během druhé světové 
války 3. 12. 1941 v Bechyni na 
mozkový nádor ve věku 54 let.“ 

(Rudolf Plajner – Úsvit čes-
kého junáctví)

V letech 1908 a 1909 tábo-
ří Miloš Seifert s několika ka-
marády ze Sušice na Křemelné. 
Z obou táboření se dochovaly zá-
pisy, není však jasné, kolik chlap-
ců na Křemelné tábořilo. Jisté je, 
že toto táboření pomohlo při za-
kládání prvního skautského oddí-
lu v Sušici. Stejné tábořiště pou-
žil Miloš Seifert pro svůj první 
skautský tábor v roce 1912. Jedná 
se tak o nejstarší přesně lokalizo-
vané skautské tábořiště v České 
republice. Z těchto táboření se za-
chovala vlajka. Vlajku (obě stra-
ny vlajky jsou shodné) uchoval, 
její původ dosvědčil, a našemu 
středisku předal Ladislav Vodák 
– Letící Sokol – spoluzakladatel 
CHKO Šumava v roce 1963 a její 

první vedoucí.
V Sušici připomíná Mi-

loše Seiferta pamětní des-
ka odhalená v roce 1991 
Ligou lesní moudrosti na 
rodném domě Miloše Sei-
ferta. Př i rekonstrukci 
domu v roce 1999 se des-
ka ztratila. Vypátrána byla 
až v roce 2011 sušickými 
skauty, byla opravena a se 
souhlasem města a ředitel-
ství školy znovu odhalena 
skauty ze střediska Vydří 
stopa Sušice na budově 
školy v Komenského ulici. 

Miloš Seifert je po-
hřben na starém hřbitově 
u kostela svatého Michala 
v Bechyni.

Zdeněk Prančl 
– Wabigoon 

Děti živěny s Milošem Seifertem na Šumavě.
Z kroniky Psohlavců – putování přes Sušici s vyobrazením místního zákoutí.

(Fotografi e dodal Vladimír Černý.)

Vzpomínková společná akce v den výročí úmrtí prezidenta Václava Hav-
la se roku 2020 pod lípou konat nemohla, přesto ten večer 18. prosince 
lidé jednotlivě přicházeli zapálit svíčku, položit květinu, vzpomenout... 
O osobní vzpomínky na Václava Havla a děje s ním spojené jsem požá-
dal zasvěceného pamětníka Václava Diviše.  ED
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Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Něžné orchideje mírného pásma 
– výstava POZASTAVENA!

FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
iittala – výstava POZASTAVENA!

GALERIE NETOPÝR
Tváří v tvář – výstava POZASTAVENA!

Hartmanice
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
do 31. ledna
Hartmanice dříve a dnes na fotografi ích Huberta 
Babora – výstava ZRUŠENA!

Mouřenec
každou sobotu od 11 hod. – Mouřenec
Prohlídky Mouřence – POZASTAVENY!

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
– UZAVŘEN! 
od 25. 12 2020 do 1. 1. 2021 – ZAVŘENO

GALERIE SIRKUS 
– UZAVŘENA! 
Výstava:

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
– UZAVŘENO! 

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
– UZAVŘENA! 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE
– UZAVŘENA! 

Městské informační centrum – budova radnice
– UZAVŘENO! 
Výstavní prostory radnice – 6. patro – UZAVŘENY!

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
– UZAVŘENO! 

KANCELÁŘ SUŠICKÝCH NOVIN
– UZAVŘENA!

Vaše příspěvky, inzeráty je možné vhodit do 
připravené schránky na budově KD Sokolovna, 
vzpomínky a blahopřání formou elektronické ko-
munikace s redaktorem SN – e-mail: liskovec@
kulturasusice.cz nebo na tel. 724 981 554.

Archiv Sušických novin a fotogalerii najdete 
na www.kulturasusice.cz v sekci Sušické noviny.

Přehled akcí
25. dubna – KD Sokolovna – přeloženo z 22. 11. 2020

27. dubna 2021 – KD Sokolovna – přeloženo z 5. 10. 2020

5. května 2021 – KD Sokolovna – přeloženo z 15. 12. 2020

7. května – KD Sokolovna – přeloženo z 17. 9. 2020

11. ledna 2022 – KD Sokolovna – přeloženo z 13. 1. 2021
Hana Zagorová – koncert

1. března – 19.00 – KD Sokolovna – přeloženo z 24. 3. 2020

30. března – KD Sokolovna – přeloženo z 2. 11. 2020

1. dubna 2021 – Kino Sušice – přeloženo z 27. 10. 2020

16. dubna. – KD Sokolovna – přeloženo z 14. 11. 2020

Sušice

Region

Kašperské Hory
do 28. února
Křišťálová vánoční tabule sklářské hutě J&P Jiří-
ho Kozla – POZASTAVENO!

Horažďovice
18. února od 19 hod. – Kulturní dům
Boss Babiš – divadlo – přeloženo z 23. 9. 2020

23. února od 19 hod. – Kulturní dům
Caveman – one man show – přeloženo z 28. 5. 2020

9. dubna od 20 hod. – Kulturní dům
Trautenberk – koncert – přeloženo z 31. 10. 2020

21. dubna od 19 hod. – Kulturní dům 
Fantastická žena – divadlo – přeloženo z 1. 10. 2020

Klatovy
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM DR. HOSTAŠE 
www.muzeum.klatovynet.cz 
Otevírací doba – UZAVŘENO!

do 28. března 2021
RETRO - POZASTAVENO!

Síť 20 km pěších stezek a hippostezek v okolí 
Sušice, která vám představí město ze všech směrů 
– jako město královské s bohatou historií a celou 
řadou kulturních památek i jako město moderní 
a krásné architektury 20. století. Představí vám Su-
šici jako kolébku sirkařství i jako oporu husitů. Jako 
místo, kde se můžete na chvilku zastavit u jednot-
livých zastavení kované křížové cesty nebo kde se 
můžete vyřádit s dětmi při putování podél Otavy.

KAM VÁS PAVUČINA ZAVEDE?
Pavučina vede po čtyřech vrcholech (Svatobor, 

Stráž, Kalovy, Žižkův vrch) i údolím řeky Otavy 
(Na Pátečku). Ke každému z těchto bodů vede jedna 
stezka, která má jedinečnou tématiku. Dva okru-
hy se pak klikatí přímo městským centrem a jeden 
„velký“ pak spojuje všechna vrcholová místa. Po-
kud by se vám putování okolím Sušice líbilo, mů-
žete se ještě vydat na vrchol Hrádek k soše sv. Jana 
Nepomuckého. Kopec na sever od Sušice je téměř 
bez stromů, a díky tomu je odsud vidět do všech 
světových stran. Více na www.branasumavy.cz

Trasy: 
• Sušice město královské – první městský okruh
• Architektura XX. století– druhý městský okruh
• Křížová cesta na Andělíček
• Zábavné putování kolem řeky Otavy
• Hadí stezka na Svatobor
• Sušice kolébka sirkařství
• Sušické setkání s kalichem
• Cestou nejkrásnějších vyhlídek

HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
Víte, kolika let se dožívá veverka, kolik váží 

liška nebo jaké rozpětí křídel má výr velký? Po-
kud si nejste jisti, vyrazte na procházku do le-
soparku Luh. Zde najdete naučnou stezku pro 
nejmenší návštěvníky, zaměřenou na zvířata na-
šich lesů. Čeká vás pět zastavení s informačními 
tabulemi s veselými obrázky, doplněné velkými 
dřevěné dřevěnými sochami zvířátek.

Z náměstí dojdete k naučné stezce Kostelní ulicí, 
dále pokračujete přes hlavní silnici až k řece. Vydáte 
se proti proudu a cca po 1 km narazíte na rozcestník 

se značkou naučné 
stezky a liščí stopy. 

Pro zpestření 
putování po naučné 
stezce jsou pro děti 
připravené pracovní 
listy s úkoly a oma-
lovánkami. Pracov-
ní listy i s mapkou 
naučné stezky si 
můžete stáhnout na 
stránce www.susi-
cebranasumavy.cz/
hratky-se-zviratky.



strana 6 Sušické noviny 1/2021
15. ledna 2021Společenská kronika

Pojeďte s námi... Vzpomínky

Blahopřání

Marie Kotalová r. 1945, Václav Šafránek r. 1937, Miroslav Jílek r. 
1932, Josef Sperl r. 1946, Marie Horejšová r. 1940, Jana Vošalíková r. 
1933, Marie Pešková r. 1946, František Sperl r. 1940, Milan Řehák r. 1949, 
Julie Chalupská r. 1928, Marie Tomášková r. 1935, Vilma Bělská r. 1928.

sobota 22. května 2021
WACHAU – ÚDOLÍ DUNAJE PLNÉ MERUNĚK A VÍNA – Rakousko
Návštěva malebného údolí Wachau. Prohlídka jednoho z nejkrásnějších 
rakouských barokních klášterů v Melku, plavba lodí po Dunaji, návštěva 
městečka Dürrnstein s možností výstupu k zřícenině středověkého hradu. 

Na závěr ochutnávka místních vín.

sobota 5. června 2021
JEZERA SOLNÉ KOMORY A LÁZNĚ BAD ISCHL – Rakousko 
Návštěva rakouské Solné komory (Salzkammergut), která je úžasnou 
kombinací strmých skalních štítů a čistých ledovcových jezer. Plav-
ba po jezerech Grundlsee a Toplitzsee. Výlet je spojený s návštěvou 

lázeňského města Bad Ischl. 

středa 23. června 2021
MUŽ DVOJHVĚZDY – OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ –ČESKÝ KRUMLOV
Zářivý svět zuřivého snílka Alexandra Grina. Nekonečný svár svobod-
ného ducha s okovy země, souboj lásky a fantazie s tíživou skutečnos-
tí a zraňující nenávistí. Tajemný– muž, zázračně kráčející vzduchem, 
nás vybízí, abychom se nikdy nevzdávali svých tužeb a snů, protože 
pak už bychom nežili. Symbolický příběh plný obrazů, atmosfér a di-
vadelních zázraků otevírá nové možnosti, jak rozehrát zámecký park 

a scénu otáčivého hlediště.

sobota 26. června 2021
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO A SOLNÝ DŮL – Německo
Vyjížďka autobusem a výtahem na horu Kehlstein – Orlí hnízdo. Návštěva 
hořcové likérky GRASSL spojená s ochutnávkou a možností zakoupení 

likérů. Odpolední návštěva solného dolu v Berchtesgadenu. 

sobota 25. září 2021
HOHENWERFEN A JEZERO KÖNNIGSSEE – Rakousko/Německo 
Návštěva jednoho z nejstarších hradů Salzburska uprostřed alpských hor. 
Plavba po ledovcovém jezeře Königssee pod horou Watzmann. Možnost 

ochutnávky uzených ryb z jezera.

sobota 18. prosince 2021
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Po-

pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů. 

Bližší informace k uvedeným výletům v kanceláři Sušického 
kulturního centra v KD Sokolovna nebo na tel. 376 528 686

Opustili nás...

Dne 2. ledna jsme vzpomněli první výročí úmrtí pana

Bohuše Frola.
S láskou vzpomínají na manžela, tatínka, dědečka 
i pradědečka, manželka Marie a dcery s rodinami.

Požehnání přímo do vašich domovů

Letošní Tříkrálová sbírka bude letos zcela jiná!
V prosinci vypadalo všechno nadějně, koledníci a vedoucí byli připra-

veni a většina lidí se těšila na tradiční koledování. Vzhledem k epidemiolo-
gické situaci to ale není možné a na prvním místě je ochrana zdraví všech. 

To ale neznamená, že koleda nebude. Pro všechny, kdo mají možnost 
být „online“ je připravena virtuální koleda na www.trikralovasbirka.
cz . I zde je možnost sbírku podpořit přímo ze stránek. Další možností 
je příspěvek do kasiček, které jsou umístěny po dobu trvání sbírky – 
tedy od 1. 1.–24. 1. na některých místech. 

Kde najdete kasičky Tříkrálové sbírky ? 
Sušice – ZKD COOP – nám. Svobody, ul. Lerchova, ul. Smetanova, 

Pekařství Rendl – Americké armády, T. G. Masaryka, The Coffee House, 
lékárna Aster Pharma – nám. Svobody, Nářadí Janoušek – ul. Nádražní, 
Tesco Sušice, Středisko Oblastní charity Sušice – Havlíčkova 95, Havlíč-
kova 110, kostel sv. Václava 17.1. , dále v obcích: Soběšice , Strašín, Žihob-
ce, Kolinec, Železná Ruda, Podmokly, Nezamyslice, Dobršín, Kašperské 
Hory, Srní, Hartmanice, Dlouhá Ves, Velhartice, Hory Matky Boží – Kos-
tel Jména Panny Marie, Hlavňovice, Petrovice, Hrádek u Sušice, Čachrov, 
Rabí, Nalžovské Hory, Budětice, Mokrosuky, Nezdice, Prášily. 

Aktuální informace najdete na našich internetových stránkách www.
susice.charita.cz a nebo na facebooku. 

Tímto bychom chtěli moc poděkovat všem 
partnerům, především ZKD Sušice, Tesco Suši-
ce, Pekárna Rendl, Nářadí Janoušek, The Coffee 
House, lékárna Aster Pharma a starostům okol-
ních obcí, dále farnostem za vstřícnost a spoluprá-
ci při této nelehké organizaci. V průběhu těchto 
dní domlouváme i další místa, takže seznam je 
průběžně aktualizovaný. Tříkrálová sbírka pod-
poruje každoročně především služby 
pro seniory a zdravotně postižené, 
děkujeme tedy, že pomáháte s námi !

Dne 20. ledna uplyne dvacet let od chvíle, kdy nás 
navždy opustila paní

Anna Holinková,
roz. Kurcová. Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Dcera Radka a syn Jan s rodinami. 

Dne 8. ledna uplynulo již sedm let, co nás navždy 
opustil pan 

Antonín Švec
z Červených Dvorců.
S láskou vzpomíná dcera Milada.

Dne 28. prosince uplynulo dvacet let, co jsme se 
naposledy rozloučili s panem

Ladislavem Počem
ze Sušice.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají syn s přítelkyní.

Odešla, jak si osud přál,
ale v našich srdcích a vzpomínkách zůstává dál.

Dne 12. ledna tomu bylo patnáct let, co nás opustila naše
maminka, paní

Božena Jarolímková
z Kolince. S láskou vzpomínají děti s rodinami.
Kdo jste jí znali, vzpomeňte s námi.

Těžko se s tebou loučilo, těžko je bez tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci tě stále budeme mit.

Dne 8. ledna tomu bylo patnáct let, co nás navždy 
opustila paní 

Jaroslava Fleischmannová.
Nezapomeneme na její laskavé srdce a obětavost. Všem, 
kdo jste ji znali, děkujeme za tichou vzpomínku. S láskou stále vzpomínají 
dcera Marcela s rodinou a syn Jaroslav s rodinou.

Dne 22. prosince oslavila své životní jubileum 80 let naše 
drahá maminka, babička a prababička paní

Božena Králová 
ze Sušice. 
Do dalších let pevné zdraví, kupu štěstí a životního elánu 
přejí synové s rodinami a ostatní příbuzní. 

Dne 18. ledna oslaví životní jubileum krásných 90 let naše 
maminka, babička a prababička

paní Julie Donovalová 
ze Sušice. 
Mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let přejí dcera a syn 
s rodinami. 

Narozeniny každý jinak stráví, jedno však mají společné, 
dělají vesměs věci co je baví, a to je na tom dni tak 
báječné. At´ si kulaté 70. narozeniny, které slavíš 

Růženko Kasáčová 
dne 11. ledna užiješ i ty, ze srdce hlavně hodně zdravíčka 
do dalších let štěstíčka, at´ se ti vyplní všechna přání 
přeje manžel Julius, dcery Renata a Lenka s rodinami 
vnoučata Kristýna, Jiřík, Pavel a Vavřík.

Dne 17. ledna se v pohodě a ve zdraví 
dožívá 90 let paní

Františka Mazancová.
Do dalších let hlavně hodně zdraví přeje 
syn Zdeněk s rodinou a dcera Blanka 
s rodinou.

Dne 20. ledna uplyne již dvanáctý smutný rok ode dne, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček, pan

Jiří Fornous
S láskou vzpomíná manželka Věra a synové Michal, 
Jiří a Pavel s rodinami.

Dnes 6. ledna, stejně jako každý rok jsme při mši svaté v Děkanském 
kostele požehnali vodu, křídu a kadidlo. Tuto požehnanou křídou označí-
me dveře naších domů symbolem: K +M+ B AD 2021. Nejde o počáteční 
písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově 
traduje, je to zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kris-
tus požehnej tomuto domu. A pravě o to jde, aby Bůh byl přítomen na 
místě, kde žijeme, pracujeme a působíme. V Polsku, odkud pocházím, 
požehnání vždy koná kněz, který v době adventní a vánoční osobně na-
vštěvuje všechny domy farníků. Věřte mi, není to snadný úkol. Dodnes 
si pamatuji jak den co den, odpoledne po vyučování náboženství ve ško-
le, jsme vycházeli celé odpoledne a večer s návštěvou za našimi farníky. 
Krátké setkání, společná modlitba a požehnání bytu nebo domu. 30 dnů 
a 1100 bytů. Bylo to velmi náročné, ale i poučné, takový přímý pohled 
do života lidi: Setkání s nimi, ale také s jejích starostmi, problémy i ra-
dostmi. Rychlá škola reality běžného života. Dodnes jsem za to vděčný.

Letos bohužel nepřijdou k nám ani charitní koledníci. Tak rád bych 
využil příležitost, kterou mám a touto cestou posílám požehnání přímo 
do vašich domovů. Ať dobrý Bůh po celý rok Vás a vaše blízké ochraňuje 
a pomáhá ve všem dobrém. Přeposílám žehnací modlitbu.

P. Marek Donnerstag, sušický farář
Modleme se: Prosíme tě, dobrý Otče,
ať zde, v tomto příbytku, působí tvé požehnání,
proměň ho v domov těchto svých dětí a chraň je.
Daruj jim radost, lásku a pokoj,
chraň od hříchu a od všeho zlého,
dej jim podíl na darech života
a otvírej jejich srdce všem, kdo jsou v nouzi.
Ať nikdy nezapomínáme,
že naše pozemské obydlí není trvalé
a že máme směřovat k domovu,
který je u tebe v nebi,
v plnosti lásky a života,
kde žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.  Modlitba převzata z Benedikcionál ČBK 1994, s. 128
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Další knihy byly věnovány historii regionu.
Velmi zdařilé „Poutní tradice Šumavy (Sušicko)“ (2002), pro něž 

sbíral podklady tři roky, prošly náročnou korekcí významných teolo-
gů a historiků Ing. Vladimíra Feldmanna a prof. Ing. PhDr. doc. Jana 
Royta. Kniha „Za tajemstvím zázračných studánek“ s fotografi emi 
Marie Holečkové spatřila světlo světa v roce 2003. „Slzy pod šapitem, 
povídky ze života šumavských cirkusáků“ (2005) vyprávějí o těžkém 
životě Šumavanů, kteří odešli za prací do světa a nalezli ji ve spo-
lečnosti putujících cirkusů. Povídka z této knihy „Nejdelší rok mého 
života“ se dočkala německého překladu („Das länste Jahr meines 
Lebens“) a vyšla v roce 2003 v německém sborníku „Böhmerwald“ 
editorů H. Ettla a K. Eischeové. Poslední knihou z historického cyk-
lu jsou „Úsměvy z našeho Pošumaví“ (2006).

Knihy Milana Pokorného vznikly i za spolupráce jiných význam-
ných Šumavanů. Kromě výše zmíněných pánů Feldmanna a Royta jme-
nujme další: tehdejší sušická starostka Jiřina Rippelová, dále pánové 
Radovan Rebstöck, Václav Sklenář, František Kadoch, Vladimír Hor-
peniak, Martin Sekyra, Martin Kříž, Jan Kavale, Jan Brodil, Josef Po-
spíchal a z bavorských spolupracovníků Maria Frank, Katherine Eisch, 
Herbert Ettl a Paul Praxl.

Bohužel, zákeřná nemoc připravila Milana Pokorného o život v lednu 
2007 ve věku 64 let. S rakovinou bojoval statečně tři roky, ačkoli mu lé-
kaři v první fázi odhadovali půl roku života. Byly to obtížné roky, přesto 
všechno ve chvílích, kdy mu bylo lépe, psal. Pokud zdraví dovolilo, vyjel 
na krátký výlet na Šumavu a fotografoval. Měl v hlavě pokračování pout-
ních tradic Sušicka, chtěl sepsat podobnou monografi i i o Horažďovicích, 
Strakonicích, Volyni, Klatovech a příhraničních oblastech. Pokračování 
se měly dočkat i Slzy pod šapitem.  Iva Nakládalová

„Svatopluk Karásek se narodil roku 1942 v Praze, po studiích na evan-
gelické bohoslovecké fakultě se v roce 1968 stal farářem. Po třech letech 
ovšem ztratil státní souhlas k výkonu duchovenské služby, pět let potom 
byl kastelánem na hradě Houska. V září 1974 vystoupil na Prvním fes-
tivalu druhé kultury v Postupicích a rychle se stal významnou hudební 
osobností českého undergroundu. Za hraní svých písní, v podstatě nově 
otextovaných melodií černošských spirituálů, byl roku 1976 zatčen a od-
souzen na osm měsíců. Roku 1980 odešel s manželkou a třemi dětmi do 
exilu v Rakousku, krátce nato se usadil ve Švýcarsku, kde jako duchov-
ní trvale působil až do roku 1997, i když se od počátku devadesátých let 
často vracel domů. Od září 1997 je farářem v pražském evangelickém 
kostele U Salvátora. 

Jeho písně vyšly například na albech Řekni ďáblovi ne, Rány zní nebo 
Svatopluk Karásek & Pozdravpámbu. Vydal sbírku písňových textů V nebi 
je trůn, rekapitulační knižní rozhovor Víno tvé výborné či sbírku kázání 
Boží trouba.“  (www.idnes.cz – 2001) 

Svatopluk Karásek byl pak i poslancem Parlamentu ČR a vládním 
zmocněncem pro lidská práva. Vystupoval také v Sušici – např. na pod-
zim 2003 hrál v Tradičním Kloubu.

Za totality jeho zpívaná jiskrná a jadrná podobenství prozařovala šeď 
tehdejší ideologie. Mnohé děti prolhané komunistické propagandy tak 

Aktuality / Příspěvky dopisovatelů

KNIHOVNA

OKÉNKO POMOCI

Pá 15. 1.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 18. 1. 13.00–15.00  Společná tvorba programu
Út 19. 1.  9.00–15.00  Inspirace v přírodě
Čt 21. 1.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Trénink paměti
Pá 22. 1.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 25. 1. 13.00–15.00  Péče o sebe sama 
     – Moje nejoblíbenější kniha
Út 26. 1.  9.00–15.00  Ve zdravém těle zdravý duch
Čt 28. 1.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
   12.00–15.00  Počítače s Kájou
Pá 29. 1.   9.00–12.00  Pracovní činnosti 
Sociálně terapeutická dílna – pracovní činnosti: například drátkování, 
korálkování, FIMO hmota, smaltování, šití, malba, keramika, fi lcování, 
enkaustika, sádra, výroba mýdel a svíček, fusing a mnohé další.
Sociálně terapeutická dílna – denní aktivity: viz program
Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace, 
nácvik dovedností, aktivizační činnost a pomoc při řešení osobních potíží
Kontakt: Vedoucí pobočky: 774 451 769, Sociálně terapeutická dílna: 775 731 769, 
  Sociální rehabilitace: 778 519 769, 770 636 769 
E-mail: dilnasusice@fokus-pisek.cz, susice@fokus-pisek.cz
  terensusice@fokus-pisek.cz, peersusice@fokus-pisek.cz

Program Fokusu – Pobočka Sušice – Nuželická 60
(Organizace na pomoc a podporu lidí s duševním onemocněním)
Sociálně terapeutická dílna – denní aktivity (bez objednání)

20. 12. 2020 zemřel ve věku 78 let písničkář a evangelický farář Svatopluk Karásek 

Milan Pokorný (1. 9. 1942 – 17. 1. 2007) byl 
významný Sušičan novodobé historie. Učitel, 
regionální historik, velký znalec a milovník 
Šumavy, znamenitý vypravěč. Celý svůj život 
zasvětil zkoumání a objevování historie sušic-
kého regionu a Šumavy. Cenné poznatky, které 
při studiu a vlastním bádání získal, rád předá-
val dál prostřednictvím velkého množství člán-
ků, ale i v několika desítkách knih i obecních 
kronikách. Byl jedním z iniciátorů a účastníků 

odkrytí a průzkumu hrobky rodu Lamberků v Nezamyslicích, které pro-
běhlo opakovaně v letech 1977 – 1987. Na konci sedmdesátých let minulého 
století se několik přátel ze Sušice a z Podmokel smluvilo a začali pořádat 
pravidelné silvestrovské pochody na keltské hradiště Sedlo u Albrechtic. 
Silvestrovské pochody, které jsou v dnešní době již vyhlášené a s hojnou 
účastí, začaly nenápadně. Přátelé se sešli v Podmoklech v 9.00 hodin ráno 
a vyrazili na cestu. Nahoře na Sedle si opekli na ohni špekáčky, uvařili kelt-
ský punč a popili i pivo a slivovici. Při pravidelných výšlapech se zrodila 
myšlenka na postavení rozhledny na Sedle, která kopec zdobí od roku 2009.

Po roce 1989 si Milan Pokorný splnil životní sen. Mohl se konečně 
vydat na návštěvu k našim bavorským sousedům a začít mapovat zakáza-
ný vojenský prostor Dobrá Voda u Hartmanic a zaniklé šumavské vesni-
ce na Hartmanicku a Kašperskohorsku. Připadal si v tu dobu jako skuteč-
ný pionýr – objevitel, protože vstupoval do neprozkoumaného území, do 
panenské přírody plné ukrytých šumavských krás, ale i do nebezpečného 
terénu plného nevybuchlé munice. Nemusel jezdit objevovat do dalekých 
končin Egypta či Amazonie, k prožití skutečného dobrodružství mu sta-
čila oblast vzdálená pouhých 20 km od rodného domu. V té době rovněž 

Mgr. Milan Pokorný – „venkovský učitel“

Když mu zakázali kázat, vzal kytaru a kázal dál

navázal a udržoval živý kontakt s bývalými bavorskými usedlíky a jejich 
potomky, s pamětníky německého odsunu.

Milan Pokorný po absolvování Střední pedagogické školy vystu-
doval Pedagogickou fakultu v Plzni, obor čeština – dějepis. Jako peda-
gog působil na školách v Kašperských Horách, Dlouhé Vsi, Rabí, v Petro-
vicích u Sušice. Vedl přírodovědné a historické kroužky, snažil se dětem 
předat lásku k Šumavě a k vlastnímu domovu. Minimálně dvě soboty 
v měsíci trávil se svými žáky – členy přírodovědného kroužku na Šuma-
vě na túrách. Na Rabí na konci osmdesátých let minulého století společně 
se svými žáky vyčistili a uklidili židovský hřbitov, který byl léta zanedbá-
vaný. Ve volném čase žáci a pan učitel zbavili hřbitov všech křovin, klestí 
a plevele a začali s jednoduchým vyčištěním náhrobních kamenů. Milan 
Pokorný učitelskou kariéru několikrát krátce přerušil. Jednu dobu působil 
jako vychovatel v Dětském domově v Kašperských Horách a později ve 
Středním odborném učilišti stavebním v Sušici. Sedm let pracoval jako 
ředitel sušického Městského kulturního střediska. 

Publikoval v Týdeníku Klatovska, v Klatovském deníku, v Sušických 
novinách, v českobudějovickém Setkání, v Šumavském kalendáři, v Ma-
gazínu ze Šumavy, v Českých památkách a ve Vlastivědném sborníku 
Muzea Šumavy. 

Jeho prvním knižním počinem bylo po ukončení vysokoškolských stu-
dií „Literární Sušicko“ (1973). Poté se dvacet let věnoval povolání učitele, 
publikační činnosti, rodině. Na knižní scénu vstoupil v roce 1993 a setrval 
v ní až do roku 2006, pokud mu to povolil zdravotní stav. Jeho prvním dí-
lem byla něžná knížka pohádek a pověstí „Co vyprávěla Otava“ (1993), 
která se později dočkala pokračování knihami „Co vyprávěla Pstružná 
řeka“ (2003) a „Co vyprávěly Vydra s Křemelnou“ (2006). První kniha 
se po třinácti letech od svého vzniku dočkala rozšíření a dalšího vydání 
pod názvem „Co vyprávěla řeka Otava“ (2006). Pohádková trilogie jako 
by časově rámovala knižní tvorbu Milana Pokorného a vyjádřila jeho ce-
loživotní lásku k rodnému Sušicku. Nicméně jeho hlavní knižní činnost 
započala po jeho odchodu do důchodu (1999). 

Sepsal historii několika okolních sušických městeček a vesnic. Jmenuj-
me monografi e „Rabí a okolí“ (1994), „Rabí 1499 – 1999“ (1999), „Sto let 
Ústalče“ (2003), „Letovské letopisy“ (2004), „Čejkovy a Zbynice, od nej-
starších dob do současnosti“ (2006) a „Dlouhá Ves, údolí skleněné krásy 
a dřevěného chleba“ (2006). Táž kniha se dočkala díky přeshraniční spolu-
práci překladu do němčiny a vydání v Německu pod názvem „Langendorf 
(Dlouhá Ves), das Tal der gläsernen Schönheit und des hölzernen Brotes.“ 

Publikací se dočkali 2004 i sušičtí Sokolové a sušičtí hasiči. Sokolové 
knihy „Sokol a Sokolovna v Sušici“ a dobrovolní hasiči brožury „130 let 
městského dobrovolného hasičského sboru v Sušici 1874 – 2004.“ Po-
slední zmíněná kniha vznikla zcela jistě i jako poděkování hasičům v ro-
dině, jmenovitě tatínkovi autora Vladimíru Pokornému a synovi autora 
Milanovi Pokornému.

Krizový štáb ORP Sušice informuje:

mohly díky němu poznat něco ji-
ného než třídní boj, či hmotařský 
pohled na svět (tj. např. kdo se skrý-
vá za matkou přírodou). Mnohé pak 
dále posiloval ve víře. 

Předpokladem ovšem bylo, aby 
takový názor vešel ve známost. 
A Karásek se snažil. Nejprve ká-
zal. Stejně jako Mistr Jan Hus ži-
vým jazykem obyčejných lidí kázal 
o Bohu, a když mu zakázali ká-
zat, stejně jako Mistr Jan nepřestal, 
ale zkoncentroval poselství do písní, 
vzal kytaru a kázal dál. (Je lepší jak ta bába se Boha bát, než se bát lidí 
a slepě poslouchat...) A když byl v roce 1980 přinucen odejít do exilu, 
jeho kázání v písničkách tu zůstala a šířila se mezi lidem dál. 

Karáskova přímočará hudební i myšlenková harmonie dopadala na 
úrodnou půdu zejména u mladých lidí. (Je lepší na skále život svůj mít než 
bejt free – do šutru vyrytý srdce rukou tvou, nejde smejt vodou mejdlo-
vou…) Po pádu totality se ke kázání v Česku vrátil a tato cesta ho zavedla 
i do kaple Betlémské.  Eduard Lískovec

foto z Wikimedia Commons
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Fotbal na jaře? Rozhodne se na konci ledna
Sušice přivítala první posilu

Sport

Těžké časy spojené s koronavi-
rovou pandemií bohužel ani na za-
čátku nového roku 2021 nezmizely. 
Nákaza v republice stále sílí, tím 
pádem zatím není možné se vrátit 
ke kolektivnímu sportování. Start 
soutěží, nebo alespoň umožnění tré-
ninků, netrpělivě vyhlížejí i sušičtí 
fotbalisté. Zatím je stále v plánu sna-
ha o dohrání odložených podzim-
ních kol, které by u dospělého áčka 
měly začít na konci ledna. Vzhle-
dem k stále platným restrikcím ale 
je tento model ve vážném ohrožení.

Za běžných okolností by plným 
proudem běžela zimní příprava, v níž 
by hráči nabírali potřebnou kondici. 
Navázalo by se přípravnými zápasy 
a v průběhu března by přišla na řadu 
mistrovská utkání. Jenže kvůli koro-
navirovým zákazům nic z běžného 
harmonogramu neplatí.

Na podzim bylo odložených pět 
podzimních kol, poslední zápas 
odehrála Sušice v neděli 11. října 
proti Lubům (1:3). Podle aktuál-
ního plánu by se zbylé duely měly 
dohrávat od začátku ledna. Zatím 
stále platí, že Sušice začne v nedě-
li 31. ledna proti Startu Bělé nad 
Radbuzou. Zimní dohrávky jsou ale 
vzhledem ke stále platným restrik-
cím v pohotovostním režimu stupně 
pět ve vážném ohrožení. Zatím se 
totiž hráči mohou připravovat ma-
ximálně individuálně a amatérské 
kolektivy se nesmějí scházet.

V současném stavu, kdy nelze 
ani trénovat, si lze velmi těžko před-
stavit, že prakticky za čtrnáct dnů 
by áčko zahájilo ostrými zápasy 
v 1.A třídě. Defi nitivní rozhodnutí 
padne nejspíš po 22. lednu, do kdy 
zatím platí současná omezení.

Nová střídačka, která vznikla na hlavním hřišti. Na jaře bude 
zprovozněn i nový trávník.

Přelom roku vždy svádí k urči-
tým shrnutím a bilancování. Pojď-
me se tedy ohlédnout za loňskými 
úspěchy mladé sušické tenisové 
generace.

Jan Drábek (9 let). O Honzíko-
vých úspěších jsme již informovali 
v SN 17/2020. Letos se v kategorii 
babytenisu zúčastnil třinácti turnajů 
(mj. Písek, Příbram, České Budějovi-
ce, Plzeň, Domažlice, Praha, Horaž-
ďovice), z nichž šest ovládl. Patrně 
nejcennější „zářez“ však předsta-
vuje 9. místo z mistrovství České 
republiky (letos hráno v Rakovníku) 
vybojované v konkurenci 32 hráčů 
z naprosté české špičky. Honzíkovo 
nadšení pro hru skloubené s obrov-
ským talentem skvěle doplňuje vý-
razná, ale rozumná, podpora rodičů. 

David Podlipský (12 let). Jak 
jsme už referovali v SN 15/2020, 

tak David skvěle reprezentoval Su-
šici v soutěžích smíšených teniso-
vých družstev, kdy nastupoval za 
družstva mladších i starších žáků 
a zvítězil ve všech svých osmi zápa-

sech. David se vedle toho 
zúčastnil ve dvouhrách 
osmi turnajů kategorie 
mladších žáků (mj. Dob-
řany, Klatovy, Horažďo-
vice, Nepomuk), z nichž 
na jednom zvítězil a na 
dvou našel přemožite-
le až ve fi nále. Rovněž 
u Davida je vedle talentu 
a zápalu pro tenis výraz-
ným dílkem do mozaiky 
úspěchu podpora rodičů. 

Natálie Kroupová (17 
let). V SN 12/2020 jsme 
přinesli zprávu o dvoji-
tém Natáliině úspěchu na 
juniorském krajském pře-
boru, kdy se v konkuren-

ci nejlepších 28 dorostenek Plzeňské-
ho a Karlovarského kraje umístila 
v soutěži dvouher na třetím místě 
a v soutěži čtyřher dosáhla na metu 
nejvyšší. Také letos Natálie výteč-
ně reprezentovala Sušici v soutěži 
smíšených družstev, když za dospělé 
nastoupila do všech šesti zápasů a ve 
čtyřech zvítězila. Vedle toho si z dva-
cítky juniorských turnajů ve dvou-
hře, kterých se napříč republikou zú-
častnila, přivezla pětici zlatých trofejí 
a několik umístění „na bedně“. 

Matěj Skrbek (20 let). Letos mu-
sel Matěj dělit čas mezi tenis a dů-
ležité školní povinnosti (maturita, 
příjímací zkoušky na VŠ), přesto se 
ve dvouhře zúčastnil čtveřice turna-
jů v kategorii dospělých, kdy jednou 
dosáhl na trofej nejvyšší a k tomu si 
připsal jednu fi nálovou účast. 

Jsme velice rádi, že se sušický te-
nis v krajské a ani republikové kon-
kurenci neztrácí. LTC Sušice

(zleva) Jan Drábek a David Podlipský

(zleva) Natálie Kroupová a Matěj Skrbek

Tenisové ohlédnutí – mladá generace

Tento rok byl plný nečekaných 
událostí, které nás zastihly. Na 
jaře nás přepadla coronavirová 
opatření, kterým jsme se museli 
přizpůsobit. Tréninky, které byly 
venku nikomu nevadily, alespoň 
jsme byli na čerstvém vzduchu. 
Horší bylo opatření, co následov-
ně přišla – zákaz stýkání osob, to 
pro nás znamenalo i konec trénin-
ků. My jsme se ale nevzdali a za-
čali jsme s video lekcemi a on-
-line tréninky. Náš mistr Martin 
Zámečník udělal přes 100 výuko-
vých videí a nespočet online tré-
ninků. Probíhaly také soukromé 
lekce pro naše členy. 

Naši nejlepší členové se při-
pravovali na mistrovství Evropy, 
které mělo proběhnout v květnu 
2020 v Praze. Našich 16 nomino-
vaných studentů mělo speciální 
cvičební plán, který museli do-
držovat. Nebylo to jenom o tré-
nincích, ale také o pilné domácí 
přípravě. Všichni byli perfekt-
ně připraveni, ale bohužel kvůli 
špatné situaci se mistrovství Ev-
ropy přesunulo na léto, kdy bylo 
poté taky zrušeno. Naši nomino-

vaní členové dlouho nesmutnili 
a začali na sobě pracovat mnohem 
více, aby na dalších závodech pro-
kázali svoji výkonnost. 

Tento rok jsme se také chys-
tali obhájit titul nejúspěšnějšího 
střediska talentové mládeže a též 
obhájit titul nejúspěšnější školy 
na mistrovství České republiky. 
Ač byly obě soutěže zrušeny/od-
loženy, my nepřestáváme cvičit. 
V novém školním roce jsme měli 
velmi slabé nábory díky neumož-
nění tradičních exhibičních uká-
zek na školách díky epidemiolo-
gické situaci. Na podzim kvůli 
opatřením naši učitelé, začali vy-
sílat opět tréninky online a účast 
na trénincích 
byla opravdu 
obrovská. 

Ta k é  j e 
třeba zmínit, 
že pokračuje 
stavba našeho 
tréninkového 
centra v Bez-
tahově u Vo-
tic. Nyní je na 
řadě zbrusu 

Největší školu bojových umění Covid nezastaví

Sušice díky své poloze a okol-
nímu terénu poskytuje ideální pro-
středí pro vyjížďky na horském kole 
a nabízí tím unikátní příležitost pro 
trávení volného času pro cyklisty 
a všechny sportovně založené nad-
šence. V roce 2019 zde byl 
otevřen projekt fl ow trailů pro 
horská kola BIKE X ZONE, 
který zahrnuje prozatím čty-
ři trasy. Pro zjištění součas-
né vytíženosti si v roce 2020 
město Sušice, které traily provozuje, 
objednalo u Partnerství, o.p.s. rea-
lizaci sezonního monitoringu ná-
vštěvnosti tří hlavních tras zmíně-
ného projektu.

Technologie monitoringu 
K monitoringu návštěvnosti 

v Bike X Zone jsou využívány au-
tomatické sčítače značky TRAFx 
Mountain Bike Counter, které za-
znamenají průjezd cyklisty. Sčítač 
je umístěn v bezprostřední blízkosti 
stezky pod zemí cca 10–20 cm pod 

povrchem. Zaznamená se průjezd 
kola – kovový předmět správné ve-
likosti. Vzhledem k tomu, že jsou 
traily jednosměrné, není nutné roz-
lišit směry.

Monitorovány byly všechny trai-
ly. Na Sedle trail EPONA, u obce 

nová prostorná hala, která bude 
na jaře dokončena.Všichni se 
již těší, až si v nové hale napl-
no zacvičí.

Velký dík patří hlavně našim 
členům, kteří nás celou dobu pod-
porovali a byli s námi. 

Staňte se členy největší školy bo-
jových umění v ČR, posilujte cviče-
ním obranyschopnost svoji i vaše-
ho organismu a naplňte třeba svůj 
dávný sen nebo novoroční předse-
vzetí!!! Stačí na www. Tkd.cz na-
lézt vám nejvíce vyhovující trénink 
a přijít si cvičení v lednu zkusit zdar-
ma. Nebo se účastnit našich online 
lekcí. Nikol Křížová, 

Ge-Baek Hosin Sool

Jaké jsou další možnosti? Mohlo 
by se začít až jarním programem na 
konci března s tím, že odložené zá-
pasy z podzimu se zruší. Stávající 
regule umožňují považovat sezo-
nu za platnou včetně sestupů a po-
stupů, pokud se odehraje alespoň 
sedmdesát procent zápasů, což by 
se s jarním programem dalo zvlád-
nout. Pořád ale platí, že by se mohly 
stihnout i zimní dohrávky. Vlád-
ní činitelé naznačili, že by některé 
aktivity mohly být umožněné s plat-
ným a negativním antigenním tes-
tem, který mají občané možnost 
podstoupit zdarma. 

Sušický oddíl ani v nucené pau-
ze nezahálí. Ofi ciálně potvrzený je 
návrat Jiřího Kysilky, který v po-
sledních letech působil v zahraničí. 
Šikovný křídelník je vítanou posilou 
a významně zkvalitní kádr prvního 
mužstva, naváže na návrat Mirosla-
vů Vrhela a Králíka, kteří do Sušice 
přišli na podzim. V jednání je ještě 
příchod jednoho odchovance.

Nesmírně důležitá je i mlá-
dež, která koronavirovou stopkou 
asi nejvíc trpí. Klub svá mužstva 

počínaje minipřípravkou chce 
svolat k tréninkům a posléze 
i k zápasům hned, jak to bude 
možné. Zatím ale bohužel platí, 
že mladí hráči si kondici musejí 
udržovat pouze individuálním 
tréninkem.

 Dobrou zprávou je i to, že na 
jaře by mělo být otevřené hlavní 
hřiště s novým trávníkem. Rozpo-
čet celé akce (včetně montáže no-
vého zábradlí okolo hřiště) je 5,7 

milionu. Od minister-
stva dostala tělovýchov-
ná jednota prostřednic-
tvím dotace něco málo 
přes čtyři miliony, oddí-
lu zbývá doplatit 1,7 mi-
lionu. Klub se rozho-
dl uspořádat veřejnou 
sbírku, která probíhá 
do 30. 6. 2021 formou ja-
kéhokoliv příspěvku na 
transparentní účet 586 
464 3399/0800. Podpo-
řit fotbal a další sporty 
v Sušici tak můžete i vy!

Jonáš BartošSušická mládež po jednom z posledních umožněných tréninků v roce 2020.

Rok traily ROCKY a na Kalovech 
trail MORRIGAN.

Celková návštěvnost v roce 
2020 byla 13 805 cyklistů.

Nejnavštěvovanější měsíce byly:
květen – 3 271 cyklistů za měsíc

červenec – 2 389 cyklistů 
za měsíc
srpen – 1 942 cyklistů za 
měsíc

Nejfrekventovanější byly 
traily Rocky, u kterých bylo 

napočítáno téměř 7 000 průjezdů 
za celou sezonu 2020. 

Kromě měření počtu průjezdů 
byla následnou anketou zjištěna dal-
ší fakta ohledně návštěvnosti Suši-
ce komunitou jezdců na horských 
kolech.
• Celkem 45 % návštěvníků trailů 
se v Sušici nebo jejím okolí ubyto-
valo a zůstalo tak na víkend nebo 
více dnů. 
• 40 % cyklistů navštívilo traily 2x 
a 30 % cyklistů navštívilo traily 3x 
a více.
• 20 % z celkového počtu lidí, kteří 
přijeli na traily pak navštívili kry-
tý bazén, 6 % navštívilo venkovní 
bazén, 7 % skatepark a 8 % další 
sportoviště jako pumptrack, tenisové 
kurty nebo asfaltovou cyklostezku.
• 80 % cyklistů přijelo s kamarády 
nebo s rodinou, kdy všichni nejez-
dili na trailech. Návštěvnost Sušice 
díky trailům tak ve skutečnosti byla 
ještě vyšší než bylo naměřeno prů-
jezdů na trailech.
• 90 % dotázaných pak traily 
Bike x Zone ohodnotilo znám-
kou 1 nebo 2.

Mnoho dotázaných byli cyklis-
té, kteří mají zkušenosti z jiných 
trail center, jak u nás v Česku, tak 
v zahraničí, a z ježdění na trailech 
v Sušici byli nadšeni. Přáním všech 
bylo, aby se síť trailů v okolí Suši-
ce rozšířila.

Potenciál v tomto směru kopce 
v okolí Sušice rozhodně mají. 

Aleš Hrabý a město Sušice

Oblíbené fl ow traily zvedly návštěvnost města

Sušický odchovanec Jiří Kysilka 
se vrací do mateřského oddílu.
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V novém roce 2021 vám přejeme 
zdraví, sílu a čisté nebe nad hlavou. 

A ohlédnutí za rokem 2020? Ne-
chci opakovat to, co již od jara loň-
ského roku slýcháme ze sdělovacích 
prostředků. Nelze však o tom neho-
vořit s těmi, se kterými se můžeme 
krátce setkat, je to všudypřítom-
né. Máme to ve svých myslích aniž 
bychom o to stáli, ovlivňuje to náš 
život i naše chování. Roušky, pan-
demie, statistiky, grafy zdravých, 
nemocných, padlých. Izolace, ka-
ranténa, testy, očkování, ti v prv-
ní linii. Ano určitě, ti v první linii, 
těm patří největší uznání a čest, jako 
v každé bitvě. Na tento čas nesta-
čí jen slova jako solidarita, slova 
chvály a uznání, rozumná pěkná 
slova. Je to boj. Přestože jsme v ne-
výhodě, přestože nepřítele nevidí-
me, zatím ho nevidíme, je třeba bo-
jovat a zvítězit. Tak, jako se to dělo 
již mnohokrát, musíme přes odliš-
nost názorů na věci méně podstatné 
než je boj proti pandemii rozšířené 
téměř po celém světě opět vytvořit 

velkou a zdravou koalici spojen-
ců, národů, všech rozumných stá-
tů, státníků i nás posledních pěšá-
ků abychom nenechali naši modrou 
planetu v rukách někoho, kdo třeba 
chce jen zatím vyzkoušet možnost 
nového typu boje, ekonomickou 
válku, nové zbraně. Často slýchám 
z plzeňského rádia slova Zdeňka 
Junáka „ Společně to zvládneme “. 
Ano, to je určitě pravda, přesto pro 
mne je to příliš malý kalibr. Spíše 
mi vytanula v mysli slova britské-
ho premiéra Winstona Churchilla, 
který již v počátcích druhé světo-
vé války jediný rozpoznal zvrhlost 
a zlo německého nacismu i stalinis-
tického komunismu. 

V listopadu 1942 prohlásil „To-
hle není konec. Není to ani začá-
tek konce. Ale snad to je konec 
začátku“… 

Myslím, že tato slova jsou platná 
dodnes a já jim a panu Churchillovi 
stále věřím.

Honza Kos a přátelé, Chata 
Yukon u Otavy, Kašperské Hory

PF 2021 CHATA YUKON 

Rezervace o rozloze 15 ha se rozkládá na západním zalesněném sva-
hu (690 – 790 m n. m.) hory Hamižná (853 m n. m.) zejména pod silnicí 
Hartmanice – Dobrá Voda. Při horním okraji stojí stará soumarská kap-
lička a dolní okraj zasahuje až do Pekla (rozcestí). Rezervací prochází 
zelená turistická značka a naučná stezka, která na svých zastaveních ko-
lemjdoucí seznamuje se zdejší přírodou a její ochranou, s místními pra-
starými obchodními stezkami, dávnou těžbou zlata a historií Hartmanic. 
Naučná stezka byla později prodloužena i kolem hory Hamižná. 

Do zmíněného území patří také ochranářský koutek, který se nachází 
nad silnicí. Rezervace byla vyhlášena v roce 1995, ale koutek byl postup-
ně budován již od roku 1969. O tento projekt se velkou měrou zasloužil 
neúnavný ochránce přírody Ladislav Vodák, který stál u zrodu CHKO 
i Národního parku Šumava. Koutek byl v osmdesátých letech zapsán 
do světového seznamu ekologických výchovných zařízení, tehdy tam 
z Československa fi guroval jediný. Koutek vznikl jako zázemí pro práci 
s dětmi v oblasti ekologické výchovy, k pěstování aktivních forem pobytu 
v přírodě, k jejímu poznávání a ochraně. V přírodním areálu se nachází 
ohniště s posezením, studánka a srub. 

V lese pod silnicí jsou ještě patrné jámy po těžbě zlata. Důvodem vzni-
ku rezervace a ochrany jsou geomorfologické útvary, prameniště, skupi-
ny stromů, porosty, přirozené přírodní ekosystémy se všemi jejich sou-
částmi, rostlinnými a živočišnými společenstvy. Vyskytuje se zde např.: 
Hořeček mnohotvarý, lněnka pyrenejská, ostrovid rys a jeřábek lesní. 
(Zdroj: Správa NP Šumava, informační cedule, wikipedia). Text a foto ED

PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Hamižná

Obec Velhartice – Nadmořská výška: 622 m n. m.
Počet částí: 11 – Braníčkov, Drouhavec, Hory Matky Boží, Chotěšov, Jar-
kovice, Konín, Nemilkov, Radvanice, Stojanovice, Tvrdoslav, Velhartice 
Katastrální výměra: 2721 ha  Počet obyvatel: 963 
Z toho v produkt. věku: 483 Průměrný věk: 49,8 Pošta: Ano 
Škola: Ano  Zdravotnické zařízení: Ano  Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ano  Vodovod: Ano Plynofi kace: Ne
Historie: Nejstarší zpráva o Velharticích je z roku 1318. Přibližně v této 
době byl dostavěn hrad, který tehdy patřil Buškovi z Velhartic, komorníku 
a příteli Karla IV. Osada však vznikla již dříve při obchodní cestě z Bavor 
do vnitra Čech. Starší než hrad je i farní kostel, původně románský. Za-
kládací listina dalšího kostela z roku 1373 nazývá osadu městečkem. Po 
roce 1390 jsou majiteli Velhartic páni z Hradce (Jindřichova). Z nich Men-
hart obdařil městečko roku 1444 prvním privilegiem (týkalo se nápadů 
odúmrtních). V tomto období byly na hradě ukrývány po několik let čes-
ké korunovační klenoty. Do roku 1506 je pánem na Velharticích Zdeněk 
Lev z Rožmitálu. Započal zde s dolováním stříbra a vymohl u krále pro 
městečko právo dvou výročních trhů. Za třicetileté války získal Velhartice 
císařský plukovník de Hoeff Huerta, který na hradě postavil renesanční 
palác a za poplatek odpustil měšťanům robotování. 

• Obce ORP Sušice •

Velhartice

Sušice potřebuje novou městskou čtvrť
Doba covidová omezila naše ra-

dovánky mimo domov na procházky 
a zase procházky. Třeba na Andělí-
ček, abychom se potěšili pohledem 
shůry na rodné město. Je-li příznivé 
povětří a dým z kotlů na uhlí a jiné 
neřády není příliš hustý, pohlédnou 
naše zraky na dlouhou sušickou 
aglomeraci táhnoucí se úzkým údo-
lím Otavy. Jaká to přehledná učeb-
nice dějin urbanismu se tu otvírá!

Kolem radnice staré město ve 
tvaru vajíčka, vytyčené někdy před 
750 lety jménem krále. Kolem něj 
pás malých domků zbudovaných na 
zasypaných příkopech. O kus dále 
lze vidět měřítkem dodnes ohromná 
díla emancipovaného českého náro-
da z doby pozdního Rakouska: Reál-
ka neboli Gymnázium a také Soko-
lovna. Následují racionální a velmi 
elegantní čtvrti první republiky na-
kreslené pány architekty až z Prahy: 
Burinka, V Rybníčkách, Villaniho… 
Za nimi pár poválečných bytovek se 
drží ještě měřítka a tvoří ještě měst-
ské ulice. Pak brutálně nepřehlédnu-
telné osmipodlažní panelové domy 
z dob budování socialismu. Kolek-
tivní bydlení v turbo provedení, nově 
zvýrazněné polystyrenem a sytý-
mi fasádními barvami. Brutální, ale 
praktické! Za paneláky pár svépo-
mocných vilek z reálného socialis-
mu. A za nimi už se píše telenovela 
od devadesátých let až po naši sou-
časnost. Téma: oslava ničím neruše-
ného individualismu. Ovšem když 
smícháte trochu podnikatelského 
baroka, pár katalogových projektů, 
několik pokusů o design, a umístíte 
solitérní domy podle zákona chaosu, 
nepochutná si zaručeně nikdo.

Je pro naši generaci zahanbující 
vidět, jaké krásné čtvrti (a jednotlivé 
stavby) se nakreslily a zbudovaly za 
krátkých dvacet let první republiky 
ve srovnání s tím, co jsme zbudova-
li my za plných třicet let svobody. 
Přitom máme přístup k levnějším 
penězům a mnohem pokročilejším 
stavebním technologiím. Čím to jen 
může být? Nechceme snad stavět 
hezké městské čtvrti?

Ať je to jakkoliv, nebývale širo-

ká střední třída stavět chce, a to hod-
ně. Poptávka po bydlení v Sušici vy-
šroubovala ceny bytů v podstatě na 
úroveň krajského města. Tato po-
ptávka po epidemii covidu ještě ze-
sílí. Praha a Plzeň přestávají vysá-
vat mladé ze Sušice. Dnes už téměř 
nikdo z nich netouží po upachtěné 
kariéře v korporátu v Praze – vy-
dělávat slušné peníze lze stále čas-
těji na dálku a také skupina kvalifi -
kovaných pracovníků, řemeslníků 
a úředníků si v Sušici pořídí za běžný 
plat stejnou nebo lepší kvalitu života 
než v přecpaném velkoměstě, přitom 
s několikanásobně menšími dávkami 

stresu. Ale musí ta střední třída mít 
kde bydlet. Potenciál Sušice se sice 
zdá být aktuálně nalomen hrozbou 
ztráty nemocnice, ale tato epizoda 
bude překonána. Pohodová Sušice, 
obklopená velmi instagramovatel-
nou přírodou, s fantastickou řekou, se 
stává magnetem třeba i proti své vůli.

Pohlédněme tedy znovu do údolí. 
Do stále strmějších poloh na úbočí 
okolních kopců rostou nové střechy 
jedna za druhou. Staví se mimo do-
sah veřejného vodovodu, kanaliza-
ce, plynovodu, někdy dokonce mimo 
dosah zpevněných cest. Plánuje se 
rozsáhlá výstavba na studených se-
verních svazích. Na zastupitelstvu 
svádějí jednotlivci své soukromé, 
zdlouhavé boje o konverzi nyněj-
ších polí a luk ve stráních na parce-
ly stavební. Opravdu již v údolí není 
volné místo?

Otočme zraky doprava na prů-
myslový areál Sola a rozlehlé rovi-
naté pozemky za ním, po celý den 
krásně osluněné. Tato zanedbaná, 
zčásti zdevastovaná, nerozvinutá 
část údolí má neuvěřitelné rozměry 

asi 1400 x 400 metrů. (Pro srovná-
ní, od Fuferen až po Daliborku je to 
jen 1000 metrů.) Zde v údolní rovi-
ně a na jižním úbočí by mohla stát 
celá nová čtvrť, městské ulice, by-
tové domy i vily, drobné provozy, 
město 21. století!

Když před 150 lety do Sušice 
přišla průmyslová revoluce, byla na 
pozemky na spojnici města (zdroj 
dělníků) a železničního nádraží (pře-
prava materiálu a výrobků) zcela lo-
gicky umístěna průmyslová výroba. 
Solo, koželužny, ševcárna atd. Setr-
vačností stále uvažujeme (i v sou-
časném územním plánu) o těchto 

vzácných 
p lo ch á ch 
ve stísně-
ném údolí 
Otavy pro 
průmyslo-
vou výrobu. 
V posled-
ních letech 
si něco hla-
dově ukroji-

ly haly marketů (neboli chrámů kon-
zumu) při Hrádecké ulici. Aktuálně 
probíhá spor o výstavbu nové mon-
tážní haly s lakovnou o rozloze devíti 
fotbalových hřišť. Haly, do které by 
se museli dovézt dělníci z Rumunska 
či Moldávie, aby vůbec mohla fun-
govat! Je načase procitnout z těchto 
zaprášených kulis průmyslové re-
voluce. Sériová výroba má stále se 
snižující marže a během příštích 25 
let bude masivně robotizována. Za-
plácnout si rezervu městského území 
výrobními halami, ve kterých místní 
stejně nechtějí pracovat, je pro Suši-
ci naprosto nerozumné. Stejně tak je 
nerozumné nechat postavit na nej-
vzácnější, k městu nejbližší části to-
hoto území další nákupní park s ob-
řími parkovišti ve stylu amerického 
zapadákova.

Co tedy má a může město Suši-
ce dělat, když celé rozvojové území 
vymezené ulicemi Hrádecká, Ná-
dražní a železničními kolejemi patří 
soukromým vlastníkům?

Město si musí vzpomenout na prv-
ní republiku. Burynka se nenakreslila 

a nepostavila do krásy sama od sebe, 
z vůle kupců jednotlivých parcel. Dů-
vodem, proč dnes majitelé předváleč-
ných vil za řekou bydlí ve čtvrti již na 
první pohled krásnější než majitelé vil 
ve čtvrtích z posledních dvaceti let, 
byl osvícený regulační plán.

Skoro zapomenutý nástroj 
územního plánování – regulační 
plán – umožňuje obci naplánovat 
a usměrnit výstavbu v určité loka-
litě tak, aby vznikla ve prospěch 
všech zúčastněných kvalitní, raci-
onální, funkční a estetická čtvrť. 
Regulační plán nezastavěného či 
rozvojového území vede obvykle 
k podstatnému zhodnocení pozem-
ků. O pořízení plánu rozhoduje za-
stupitelstvo města. Regulační plán 
je závazný pro dotčené vlastníky 
i bez jejich souhlasu. Ministestvo 
pro místní rozvoj ČR vydalo vloni 
zajímavý materiál, kterým se snaží 
obce podnítit k hojnějšímu pořizo-
vání regulačních plánů (Regulační 
plán vydávaný obcí – otázky a od-
povědi, MMR, 2020).

Mnozí se hlasitě ozvou, že to 
jsou ošklivá slovíčka, „regulace“ 
a „plánování“. Opravdu? Je třeba 
trochu otevřít oči – celé čtvrti v ra-
kouských, bavorských, švýcarských 
městečkách se nám líbí právě proto, 
že jsou postavené podle dobře vy-
myšlených regulačních plánů.

Vlastníci pozemků bývalého 
Sola (neznám je) dostali v posled-
ní době od města dvě nepříjemné 
stopky v podobě zablokování vý-
stavby „Kaufl andu“ a překažení 
výstavby výrobní haly „Accola-
de“. Léta utíkají a pozemky jim 
leží ladem. Sušičtí politici by měli 
nastartovat nová dvacátá léta po-
řízením regulačního plánu celé-
ho území a zadáním související 
změny územního plánu, který úze-
mí uvolní z určení pro průmyslo-
vou výrobu. Dobrým plánováním 
může být založena nová rozsáhlá 
městská čtvrť, která posune Su-
šici na trajektorii sebevědomého, 
prosperujícího, úspěšného města 
21. století.

Pavel Marc

Koncem 18. století tu začali majitelé panství hrabata Desfours s výrobou 
papíru, roku 1865 vznikla další papírna. Roku 1869 byla ve Velharticích 
zřízena pošta. Roku 1882 v obci postavil židovský podnikatel továrnu na 
kůže. V tomto období čítaly Velhartice kolem 1100 obyvatel. Obětí nacis-
tické okupace se stalo všech 19 místních občanů – Židů. 

Roku 1957 byla založena bramborářská šlechtitelská stanice (nyní 
VESA Velhartice) a lisovna plastických hmot na místě bývalé koželužny. 
V tomto období byla dokončena elektrifi kace, veřejný vodovod, postaven 
kulturní dům, v sedmdesátých a osmdesátých letech rekreační rybník, 
mateřská škola s byty, prodejna potravin, kanalizace, čistírna odpadních 
vod a sportovní areál, v devadesátých letech Dům pečovatelské služby 
a v posledním období dokončeno parkoviště pod hradem, spolufi nanco-
vané z prostředků Evropské unie. 
Pamětihodnosti: Hrad Velhartice, kostel Narození Panny Marie, kostel 
svaté Maří Magdalény, židovský hřbitov, synagoga (přestavěná na hasič-
skou zbrojnici), kašna na náměstí, památník obětem světové války, zámek 
Nemilkov, Werichova chata
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů Velhartice, SDH Nemilkov,SDH Hory 
Matky Boží, SDH Chotěšov a Stojanovice, myslivecké spolek Velhartice, 
svaz včelařů, pobočka rybářského svazu, SK Velhartice, loutkoherecký 
ochotnický spolek Hory Matky Boží
Kontakt: tel. 376 583 330, e-mail: podatelna@velhartice.cz 
Úřední hodiny: Pondělí a středa 9.00–11.00, 14.00–17.00 
Starosta: Ing. Václav Jarošík informuje o tradičních akcích:
Akce během roku – leden: Sportovní ples, únor: Hasičský ples, Dět-
ský maškarní bál Masopustní průvod, březen: Setkání důchodců, vítá-
ní občánků, duben: Různá divadelní vystoupení, květen: Narozeniny 
Karla IV., Hasičská okrsková soutěž v Nemilkově, červen: Den dětí, 
Noc kostelů – kostel Narození Panny Marie, pouť Chotěšov – kaple 
sv. Antonína z Padovy, červenec: Hlavní pouť ve Velharticích – kos-
tel sv. Máří Magdalény, pouťová zábava, přátelské fotbalové utkání 
staré gardy SK Velhartice, srpen: pouť na kalvárii na Horách Matky 
Boží – kaple Proměnění Páně, září: Běh kostkovkou (soutěž pro děti 
s rodiči), říjen: Hubertská mše, Bramborové štrůdlování, Zamykání 
hradu, listopad: Rozsvěcování vánočního stromku, prosinec: Česko 
zpívá koledy, Rybářský ples, Myslivecký ples. 
Zdroj: info portál územní samosprávy – města.obce.cz, 
www.historickasidla.cz, www.velhartice.cz ED Muzeum lehkého opevnění – Annín 2020



PRODEJ
Prodej krmného pečiva. Nabí-
zím ostření nožů, nůžek a no-
žíků do mašinek na maso. Tel. 
605 320 536 
Prodám jablka ze Sušicka bez 
chemického nánosu. I. kat. = 
24 Kč/kg; II. kat. = 14 Kč/kg. Zn. 
Spartany a jiné. Tel. 606 633 919
Prodám dvoje dívčí brusle. Jed-
ny velikost 26–29 a druhé 30–33. 
Jako nové, 2x použité. Cena za jed-
ny brusle 450 Kč. Tel. 723 606 833
Prodám auto Suzuki swift, rok 
výroby 2000, najeto 83.000, prv-
ní majitel, cena 10.000 Kč. Tel. 
737 873 307
Prodám půdní frézu PF 62 s brz-
děným přívěsem a příslušenstvím 
na úpravu půdy. Cena dohodou. 
Tel. 603 180 331
Prodám různé staré obrazy – 
krajiny, zátiší, květiny, olejomal-
by. Tel. 792 229 217
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KOUPĚ
Koupím hoblovku s protahem a ko-
vadlinu nejlépe i s výhní, kleště-
ma a kladivama a ještě koupím ma-
lotraktor 4x4 TZ4K14 TK10 TK12 
či jiný. Tel. 732 357 828
Koupím jakékoliv staré hodiny. Tel. 
605 320 536
Koupím štěně boloňského psíka. 
Tel. 607 839 779
Koupím Simson S51 Enduro, Elek-
tronik stav nerozhoduje, dále Jawa 
pionýr, moped a auto moto veteran 
díly. Tel. 776 822 803
Koupím sololit (dřevodesky) pou-
ze tl. = 3 mm, jakékoliv délky/šířky, 
jenom dobré kvality. Rub dřevode-
sek musí mít čtvercové mřížkování! 
Tel.: 606 633 919
Koupím jakoukoliv tahací harmo-
niku – akordeon, chromatiku, he-
ligonku i v nálezovém stavu. Jsem 
sběratel. Mobil: 728 230 625
Koupím hoblovku se spodním pro-

tahem KDR Rojek i doma dělanou 
a nějakou frézu s nářadím (Teru 
vari systém Honda) nebo jinou. Tel. 
703 680 317
Koupím gramofonové LP desky 
české i zahraniční. Tel. 605 768 105, 
stačí SMS zavolám zpět
Koupím bubnovou či lištovou se-
kačku i rozbitou a nějakého pionýra 
či babetu a míchačku malty, menší, 
starší do 500 Kč. Tel. 603 860 333
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové dopis-
ní zálepky, staré pohlednice Sušice 
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, 
šperky, hodiny a jiné staré věci 
z pozůstalosti – i poškozené. Tel. 
603 907 027
Koupím staré vojenské přilby, bo-
dáky, celty, maskáče, odznaky, vy-
znamenání, čepice, atd. Volejte na 
775 628 987
Koupím starší motorku Babeta, 
Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, Sta-
dion. Tel: 721 707 587
Koupím známky, mince, bankov-
ky, obrazy, staré hodiny, vojenské 
předměty – šavli, uniformu a po-
dobně. Můžete nabídnout i jiné staré 
předměty nebo celou sbírku a po-
zůstalost. Tel. 722 777 672

BYTY – NEMOVITOSTI 
Koupíme stavební pozemek (i se 
starou stavbou) s výhledem do kra-
jiny do cca 20 km od Sušice. Volejte, 
prosím, na tel. 608 702 468 
Hledám pronájem malého bytu, ne-
kuřák, důchodce, nejraději na ves-
nici. Tel. 606 406 010
Hledám k pronajmutí menší zahra-
du, údržba + nájem samozřejmostí! 
Tel. 606 406 010
Koupíme stavební pozemek (i se 

starou stavbou) s výhledem do kra-
jiny do cca 20 km od Sušice. Volejte, 
prosím, na tel. 608 702 468 
Prodám pole o celkové výměře 
5.808 m2 mezi Vacovem a Stachy. 
Pole je v lánu mezi ostatními země-
dělskými pozemky. Je v pronájmu 
místnímu farmáři (smlouva s roční 
výpovědní lhůtou). Podle katastrál-
ní mapy je přístupné z obecní polní 
cesty. Lokalita má charakter polosa-
moty, jedná se o místo asi 300 m od 
zastavěné části obce z jedné strany 
a 300 m od nejbližší stavby (samoty) 
z druhé strany. Z pozemku je krásný 
výhled do okolní šumavské krajiny. 
Cena 37 Kč/m2. Mobil 773 970 512 
Koupím nemovitost – byt, pozem-
ky, chatu, rodinný domek. Peníze 
vyplatím do 2 dnů. Tel. 605 768 105
Koupím nebo pronajmu garáž 
u technoplynu nebo v ul. Tylova. 
Tel. 604 578 285
Pronajmu v Sušici, Nádražní uli-
ci plechovou garáž o velikostech 
3x5 m. Tel. 607 887 492
Koupím stavební pozemek, ma-
nipulační plochu, sklady atp. Veli-
kost cca 1.500 m2 až cca 2.500 m2. 
V okolí Sušice do 15 km. Prosím, 
nabídněte. Tel. 608 775 005
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické říze-
ní, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. 
– kvalitně a rychle. I. Drábková, Su-
šice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Hledám ženu důchodového věku, 
která by měla zájem v tomto neleh-
kém období o pobyt na venkově. 
Jsem důchodce a žije v rod. domku 
ve střediskové obci. Mohu nabíd-
nout pokoj s příslušenstvím. Mob. 
721 216 369
Online výuka angličtiny, přípra-
va na maturitu, opravné i přijíma-
cí zkoušky. Doučování ZŠ/SŠ. Tel. 
776 180 080
Doučování matematiky a české-
ho jazyka. Příprava na přijímací 
a opravné zkoušky. Příprava k ma-
turitní zkoušce z Čj. Kurzy pro jed-
notlivé ročníky ZŠ. Tel. 604 430 156
Hledám brigádně jakoukoliv prá-
ci – soboty, neděle – i za špatného 
počasí – výkopové práce, na stavbě, 
v lese a pod. Možno volat po 15 hod. 
Tel. 604 880 966
Nabízím strojní čištění koberců, 
sedacích souprav, křesel, židlí a ča-
lounění, Zdeněk Kubeš, telefon: 
607 630 244 
Spravím staré knihy, svážu diplo-
mové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – stříhání živých plo-
tů, ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172



Dobrý den, přátelé.
Předně Vám přeji v novém roce 

vše dobré, hodně lásky, odvahy, pev-
né vůle i zdraví.

Před Vánoci jsme se v našem 
husitském seriálu rozloučili bitvou 
u Lipan, kde alian-
ce umírněných hu-
sitů a katolíků pora-
zila husitská polní 
vojska. Bitvou husitů 
proti husitům se ote-
vřela cesta k doho-
dě s katolickou círk-
ví a s následníkem 
trůnu Zikmundem 
Lucemburským. Zá-
roveň jí skončila první etapa zápasu 
zastánců reformy církve s tím, že hu-
sité sice dosáhli mnohého, po Lipa-
nech však muselo být i jim jasné, že 
sotva církev donutí ke splnění na tu 
dobu radikálních Čtyř artikulů praž-
ských. Ale nepředbíhejme. Nastal 
čas míru – a kompromisů.

Z líčení některých publicistů 
(ale i historiků) by se mohlo zdát, 
že husitský pokus o reformu kato-
lické církve byl pro české králov-
ství katastrofou, že po smrti Vác-
lava IV. husité uvrhli české země 
do totálního chaosu, krajem táh-
ly houfy zfanatizovaného plebsu, 
který pálil, vraždil a ničil vše, na 
co narazil, a že nebýt husitů, kde 
„jsme mohli být.“ Nu…

Zastavme se na chvíli u toho, jak 
a kým byly české země řízeny a spra-
vovány poté, kdy český král Václav 
na počátku české vzpoury proti círk-
vi zemřel – a jeho nástupce Zikmund 
nebyl českými stavy za krále přijat. 

České království prožívalo těž-
ké doby díky křížovým výpravám 
a permanentním střetům katolíků 
s husity (př. mezi jednotlivými husit-
skými frakcemi). Není však pravda, 
že by země byla bez vlády. Králov-
ství české totiž již od dob Přemys-
lovců nebylo spravováno a řízeno 
pouze králem. Důležitou roli hrály 
dvorské, později zemské, sněmy. (Od 
r. 1306 dokonce volily panovníka.) 
Složení sněmů se historicky měnilo, 
ale nejčastěji se skládal ze zástupců 
vyšší a nižší šlechty, církve a měst.

Po smrti Václava IV. (16. srp-
na 1419) připadlo hlavní slovo čes-
ké šlechtě. Ta se měla postarat, aby 

v zemi zavládl klid a pořádek do doby, 
než bude zvolen král nový. Nicméně 
– svolat zemský sněm v tak bouřlivé 
době bylo obtížné. Proto se na začátku 
září 1419 sešel v Praze alespoň sjezd 
české šlechty. Byly zde přijaty před-

běžné podmínky, za 
kterých byla šlech-
ta ochotna přijmout 
Václavova bratra, 
Zikmunda Lucem-
burského, za krále. 
A protože mezi pří-
tomnými převlád-
li sympatizanti re-
formace, stálo mezi 
podmínkami na prv-

ním místě přijímání podobojí, které 
měl Zikmund pro Čechy vymoci na 
církvi. (Zikmund odmítl a postavil 
se tak proti husitům, potažmo proti 
Království českému.)

V průběhu první poloviny roku 
1421 se v zemi ustálily husitské 
proudy, které oscilovaly od radi-
kálních husitů až po umírněné. 
Shodu se jednotlivé husitské frak-
ce snažily nalézt na zemském sně-
mu v Čáslavi (konal se ve dnech 3. 
až 7. června 1421). Účastnili se ho 
husité, vyšší i nižší šlechta, zástup-
ci měst, moravské šlechty a krá-
le Zikmunda. Poprvé v českých 
(a evropských) dějinách se sně-
mu neúčastnili zástupci církve. 
Sněm přijal Čtyři artikule pražské 
za zemský zákon, Zikmunda pro-
hlásil za zbaveného práv ke Koru-
ně české a jmenoval dvacetičlen-
nou vládu, která měla vládnout až 
do přijetí nového krále.

Svým významem byl čáslav-
ský sněm přelomový. Odňal círk-
vi právo rozhodovat o světských 
věcech (čímž předběhl evropský 
vývoj o mnoho a mnoho let). Navíc 
se odvážil vztáhnout ruku i na krá-
lovskou autoritu – a sesadit s trůnu 
svého krále. Tím, že se sněm posta-
vil nad krále, vytvořil archetyp par-
lamentarismu. Myslím, že to není 
příliš velká nadsázka, když řeknu, 
že tehdy stanuly České země na za-
čátku procesu, který skončil o něko-
lik století později vznikem systému 
parlamentní demokracie 

O sněmech i příště. Mějte se 
krásně, přátelé.  9. ledna 2021

Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Bez krále Poslední hádanka v minulém 
roce (SN 22/2020) byla poměrně 
lehká, ačkoliv budova na ní zachyce-
ná (pro připomenutí v příloze), stojí-
cí do konce 20. let 20. st. „na rohu“ 
sušického náměstí, již neexistuje. 

Lukáš Pokorný napsal: „Dobrý 
den. Ani dnes není hádanka příliš 
těžká. Měšťanský dům a zprava při-
léhající přízemní stavby tvořily roh 
náměstí a dnešní Poštovní ulice. 
V roce 1929 vše ustoupilo výstavbě 
nové budovy Spořitelny města Su-
šice. Ta i dnes slouží bankovnictví 
(pobočka České spořitelny). Její 
podoba z roku 1930 zůstala zacho-
vána dodnes. Ve stejné době se po-
stavily i navazující budovy v Poš-
tovní ulici – škola a pošta. Autory 
všech 3 budov byli architekti Frei-
wald a Böhm.“ 

Jednalo se tedy o dům č.p. 8/I, 
takzvanou Starou Besedu. Šlo 
o historickou budovu ze skupiny 
trojdílných šířkově orientovaných 
domů s polozapuštěnou komorou. 
Zvýšené podloží sloužilo obytným 
účelům, prostor pod ním byl ur-
čen pro skladování. Dům získal 
novou fasádu v sedmdesátých le-
tech 19. století. V letech 1872 až 

1901 byl objekt síd-
lem spolku Měšťan-
ská beseda. Poté zde 
fungoval hostinec 
s tanečním sálem, 
který provozoval 
Josef Fialka, otec 
pozdějšího hotelié-
ra. V roce 1929 byla 
na místě zbořeného 
domu v letech 1929 
až 1930 postavena 
za stavebního do-
zoru arch. Karla 
Houry nová budova 
spořitelny. Její ote-
vření se konalo 15. 
prosince 1930. Na 
fasádě nové budo-
vy zůstal prázdný 
výklenek, do něhož 
měla být původně 
umístěna plastická 
mapa Šumavy. 

U příležitosti 50. výročí spořitel-
ní práce v Sušici byl na fasádě nové 
budovy v prázdném výklenku vedle 
vchodu v roce 1936 instalován na 
svou dobu unikátní plastický kera-
mický reliéf „Sušice – brána Šuma-
vy“ (původně se zde zamýšlelo umís-

POZNÁVÁTE?

tit plastickou mapu Šumavy). Reliéf 
(foto) se skládá se tří částí. Pravá část 
připomíná tradici tehdejšího koželuž-
ství, chemický průmysl a především 
význam sušického sirkařského prů-
myslu pro hospodářský rozvoj města. 
Levá část přibližuje dávné rýžování 
zlata na řece Otavě a kupeckou sol-
nou stezku, která městem prochá-
zela. Střední část zachycuje poetič-
nost místa, město malebně rozložené 
v údolí řeky Otavy pod Svatoborem. 
Dohady však budí levá horní část 
reliéfu. Pod siluetou orla s roztaže-
nými křídly jsou zobrazeny drob-
né reliéfní portréty tří představitelů 
států, které spolu na Šumavě hra-
ničí – vlevo tehdejší čsl. prezident 
Edvard Beneš, uprostřed německý 
říšský kancléř Adolf Hitler, ovšem 
podoba na rakouského představitele, 
kancléře Kurta Schussnigga (1934–
1938), či jeho před-
chůdce Engelberta 
Dollfuße, který byl 
v roce 1934 zavraž-
děn, nebo na teh-
dejšího rakouského 
prezidenta Wilhel-
ma Miklase neod-
povídá ani jedno-
mu z nich. Postava 
vpravo je tedy ne-
jasná, samotný au-
tor reliéfu uvedl jen, že reliéf zobra-
zuje národnostní hranice... 

Zajímavostí je, že zde v budově 
Měšťanské besedy (na místě dnešní 
spořitelny) vydělali Josef a Anna 
Fialkovi, rodiče vyhlášeného hote-
liéra Josefa Fialky, peníze ke koupi 
svého hotelu. Jak k tomu došlo… 
Fialkův rod je v Sušici uváděn již 
v roce 1756, původně byli mistři 
kováři. Josef Fialka starší byl vy-
učen hodinářem a zlatníkem. Jed-
noho dne byl jeho obchod vykra-
den, zloděj dopaden nebyl a rodi-
na zůstala bez prostředků. O všem 
rozhodla manželka Anna. Pronajali 
si Měšťanskou besedu, týdně po-
řádali vepřové hody, vyvařovali 
a díky kvalitním službám, ochotě 
a výtečné kuchyni získávali další 
hosty. V restauraci v parku pořá-
dali i jiné slavnosti. Za nějaký čas 
koupili hotel Bílá Růže a Píseckou 
pivnici a dali mu jméno hotel Fial-
ka. Na tento hotel, který poskytoval 
vysoce kvalitní služby a sortiment 
jídel a zákusků, často vzpomínají 
starší návštěvníci našeho muzea.

Jak již přiblížil pan Pokorný… 
Ulice Poštovní by se klidně moh-
la jmenovat Freiwaldova. Ještě na 
počátku dvacátých let 20. stol. tu 
po ní nebylo ani památky, náměs-
tí s Havlíčkovou ulicí spojovala 
jen nepatrná ulička právě masný-
mi krámy a na uvolněném prosto-
ru byla postavena budova spoři-
telny a zřízena nová ulice, která 

propojila náměstí s Havlíčkovou 
ulicí. Projektanty nové budovy 
byli pražští architekti J. Freiwald 
a J. Böhm. Oba pánové byli au-
tory i dalších dvou budov v nové 
ulici, a sice pošty, které dali uli-
ci jméno, a živnostenské školy. 
Upravili i protilehlý dům č.p. 10. 
Během období první republiky 
za starostování pana Jana Seit-
ze byli hlavními tvůrci moder-
ní výstavby v Sušici. Během let, 
kdy byl Seitz starostou, se uvá-
dí, že bylo postaveno 409 nových 
domů a proběhlo 431 přestaveb. 
Seitz využíval pomoci státu, 
půjček (byl i členem spořitelní-
ho výboru.) a především pomo-
ci sušických podniků, které v té 
době byly v rozkvětu, především 
SOLO. (Tento pan starosta, kte-
rý se nebál během okupace hájit 

KNIHA III. vychází k 30. 
výročí úmrtí vzácného léči-
tele pátera Františka Fer-
dy, je plná poutavého čtení 

Páter František Ferda KNIHA III.
o výjimečném člověku páte-
ru Františku Ferdovi, který 
působil v Sušici. 

Na 100 stránkách jsou člán-
ky z docho-
vaných t i s -
kovin, texty 
a př íspěvky 
od jednotliv-
ců ,  fotogra-
fie i životopis 
Františka Fer-
dy, recepty, 
rady, postupy 
z odkazu pá-
tera Františka 
Ferdy.

K n i h u 
možno objed-
nat: www.na-
kladatellynx.
p a c h t a . e u /
publikace.

Kniha bude 
dodávána na 
t rh od ledna 
2021. 

Jindřich 
Pachta

své vlastenecké postoje, byl za-
tčen přímo v úřadě 21. 4. 1941, 
vězněn v Klatovech, deportován 
do koncentračního tábora Orani-
enburg u Berlína, kde po 3 letech 
mučení dne 28. 6. 1944 zemřel). 

Na přiložené archivní fotogra-
fi i jsou vpravo vedle tzv. Staré 
besedy zachycené přiléhající pří-
zemní stavby – „masné krámy“. 
Ty byly vybudované po požáru 
v roce 1839 na místě domu č.p. 
9/I a stržené byly v roce 1928. 
Dnes tudy prochází Poštovní uli-
ce, která spojuje náměstí s ulicí 
Havlíčkovou. Na další přiložené 
fotografi i je zachycena hvězda na 
budově spořitelny. Snímek je ze 
sedmdesátých let 20. století z ob-
dobí tuhého socialismu. Kašna, 
která je tam na fotografi i zachy-
cená, byla v létě 1932 rozebrána 
a přemístěna do vznikajícího par-
ku před ZŠ Masarykova. (za po-
mníkem TGM). V blízkosti mís-
ta, kde stála kašna na náměstí, 
pak byla dne 23. listopadu 1976 
za všeobecného zájmu odhalena 
3,6 metru vysoká socha Klementa 
Gottwalda, který byl už čestným 
občanem města. Sušické náměstí 
se už od začátku padesátých let 
jmenovalo Gottwaldovo.

Pokud dokážete identifi kovat 
novou hádanku, pište prosím na 
e-mail: bur.mira@seznam.cz. 

Mgr. Miroslav Buršík, 
Muzeum Šumavy
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Vážení a milí přátelé, příznivci sušické ZUŠky

Plakátovací plochy nabízejí povzbuzení
Možná jste si všimli, že se na 

plakátovacích plochách v Sušici 
objevily jednobarevné (zatím žluté 
a růžové) plakáty s citáty k zamyš-
lení či k povzbuzení. Zaměstnanci 
Sušického kulturního centra SIS-
KUS p. o. tak chtěli alespoň tím-
to způsobem přispět ke zlepšení 
nálady kolemjdoucích, aby osiře-
lé plochy, které jinak odnepamě-
ti upozorňují na bohatý kulturní 
život ve městě, nezůstaly kvůli 
koronaviru smutně prázdné. Byly 
vybrány citáty moudrých a zkuše-
ných lidí, kteří také někdy prožíva-
li nelehké chvíle, ale přesto si udr-
želi nadhled a pozitivní přístup.  
 text a foto ED

Dovolte mi, abych poděkovala za uplynulý nelehký rok.
Děkuji pedagogům za zvládnutí komplikované distanč-

ní výuky. Byla to pro nás naprosto nová situace, ale uděla-
li jsme, co bylo v našich silách a v silách technického vybavení školy – a že 
to někdy byly krušné chvilky, když se systém „zasekl“. (A ještě budou!)

Děkuji rodičům a žákům. Za spolupráci, vstřícnost, trpělivost, solidaritu, 
čas, hledání cest, řešení technických problémů a snahu nevzdat to. I přes 
to, že jsme se většinou se svými žáky viděli jen přes monitor, se nám daří. 
Můžete se přesvědčit sami – viz. níže a foto vlevo.

Děkuji provozním zaměstnancům. Vyrovnali se nejen s přívalem „pa-
pírů“, ale i s nečekaně širokou škálou „vůní“ dezinfekčních prostředků.

Děkuji sponzorům za fi nanční dary jak škole, tak na konto veřejné sbírky 
„Piana do škol“. Pokud se někteří ještě nestihli zapojit a rádi by, budeme 
vděční – nové pianino si naši žáci určitě zaslouží!

Děkuji všem, kteří se podíleli na vydání almanachu k 80. výročí založení 
hudební školy v Sušici. Almanach je k dispozici v kanceláři školy a dou-
fáme, že vám jej budeme moci nabídnout osobně – třeba i na odloženém 
výročním koncertu v červnu tohoto roku. 

Děkuji našim příznivcům! A v neposlední řadě děkuji těm, kteří se za-
pojili do tentokrát opravdu netradičně netradičního Zpívání rodičů a dětí. 
Student fi lmařiny, Tadeáš Skrbek, záznamy zpracoval a věřím, že se vám 
výsledek bude líbit. Klip „Snad se něco stane“ (a nejen ten) najdete na 
našich webových stránkách – zussusice.cz, kanál youtube (vpravo nahoře).

Za celou ZUŠku vám (i nám) přeji do nového roku hodně zdraví, sil 
a energie na zvládnutí všech nečekaných obtíží. A aby jich bylo co nejmé-
ně. Věřím, že se vše v dobré obrátí a my se zase budeme setkávat na našich 
akcích.   Milena Naglmüllerová, ZUŠ Fr. Stupky Sušice

Kapela MY4 vydává 
svůj v pořadí druhý videoklip

Sušická kapela MY4 (Maj 
Fór) vydala 20.12. 2020 nový 
videoklip k hudebnímu singlu 
„NAVIGACE“. Ten připravi-
la jako překvapení pro své fa-
noušky, když jej vydala těsně 
před Vánoci. 

Samotná píseň je o tom, že: 
„často hledáme sami sebe a ne-
víme, kdo jsme vlastně jsme. Náš 
cíl přitom může být blíže, než se 
zdá. Můžeme ho mít celou dobu 
přímo před nosem a stejně ho 
nevidět! O tom je NAVIGACE“, 
říká zpěvák kapely Pavel Horejš. 
Ten napsal text a hudbu, kterou 
následně produkoval Adam Vy-
chodil, bubeník Lenky Filipové, 
dnes známé jako Lenny. 

Videoklip působí svěžím, 
moderním dojmem. Jde o ate-
liérové záběry, zajímavé pře-
chody nebo tzv. greenscreen. 
Tj. technika, kdy herec sto-
jí v popředí před rovnoměr-
ně nasvícenou plachtou určité 
barvy (většinou zelená, odtud 
název greenscreen). Podstat-
né je, aby na sobě herec neměl 
žádnou barvu, jako má plátno. 
Hlavním přínosem této techni-
ky je v „dodání“ herce na růz-
né scenerie, které buď v reálu 
neexistují, nebo by byly velmi 
nákladné na natáčení. Pozadí se 
pak přidá a upraví počítačově. 
V „Navigaci“ tak můžeme vidět 
zpěváka kapely v New Yorku, 
v Paříži nebo třeba v Londýně. 

Jan Vavřička

Sledujte nás také 
na sociálních sítích

a webu
www.kulturasusice.cz

/@skc.sirkus

Zajímavosti
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