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Městské lesy patřící pod 
společnost SUŠICKÉ LESY 
A SLUŽBY s. r. o. letos slaví 
30 let své existence. V této souvis-
losti jsem o odpovědi na následu-
jící otázky požádal jednatele spo-
lečnosti Ing. Josefa Zemena.

Jak vznikly Městské lesy?
„Městské lesy byly založeny 

rozhodnutím městské rady na za-
sedání dne 30. března 1992 usnese-
ním č. 30, začaly hospodařit dnem 
nástupu prvního zaměstnance dne 
1. června 1992.

Prvními zaměstnanci byli po-
stupně Ing. Václav Toman – lesní 
správce, Zdeněk Šedivý – hajný, 
Miroslav Ostádal – hajný a Ctibor 
Bělohrad – hajný.

1. ledna 1993 byla zřízena 
příspěvková organizace Městské 
lesy Sušice 

1. února 1996 byla zřízena spo-
lečnost Sušické městské lesy, s.r.o.

1. února 2006 vznikla společ-
nost Sušické lesy a služby, s.r.o. 
jako nástupnická organizace slou-
čením společností Sušické měst-
ské lesy s.r.o. a Sušické technické 
služby s.r.o..“

Město ale lesy vlastnilo už za 
první republiky i dříve. Kam 
až sahá historie sušických lesů?

„Historické údaje o městských 
lesích jsou čerpány z „Hospodář-

Městské lesy letos slaví 30 let

ského lesního plánu Lesů města 
Sušice pro období 1949 – 1958“, 
který zpracoval tehdejší měst-
ský nadlesní Josef Engelmajer. 
Krátce cituji z kap. historického 
přehledu:

„Město Sušice vlastnilo od nepa-
mětných dob velkostatek s okolními 
vesnicemi, jehož součástí byly lesy. 
Pozemkovou reformou provede-
nou roku 1786 byl majetek rozdělen 

a z lesů zůstaly v držení městu pou-
ze původní polesí: Kalovy, Svatobor 
a Vrabčov – Zaluží, kterýžto ma-
jetek byl získán v době pobělohor-
ské bitvy. Vrch zvaný Stráž (Anděl 
Strážce) sloužil původně obranným 
účelům, byl na vrcholu holý a po 
svazích byl pokryt dubinou. Polesí 
Luhy vznikly postupným zalesněním 
hrůbat nakupených před léty při rý-
žování zlata na Otavě. Tyto právní 
poměry vlastnické se již nezměnily 
a uvedené lesy byly a jsou stále ma-
jetkem města Sušice.“

Jak se historicky měnila celko-
vá výměra městských lesů a kolik 
činí nyní?

„Z historického přehledu lze vy-
číst, že výměra sušických městských 
lesů v katastru politické obce Suši-
ce v roce 1924 byla 759 ha. V roce 
1926 výměra činila 507 ha v katas-
tru Sušice. Rozloha obecních lesů 
podle LHP Sušice z let 1933–44 byla 
779 ha, k 1. lednu 1938 činila rozloha 
městských lesů 776 ha. Po zabrání 
Sudet k 1. lednu 1939 zbylo městu 
pouze 530 ha lesů, v roce 1949 mělo 
město Sušice 780 ha lesního majet-
ku. V dalším období různých změn 
se stav lesní půdy ustálil na 887 ha 
k 31. prosinci 1952. Po převzetí lesů 

od státu v roce 1993 byl stav lesní 
půdy na konci toho roku 1278 ha 
(v tom jsou zahrnuty i obce spada-
jící do správní oblasti města Sušice) 
a k datu 31. prosince 1999 je stav lesů 
1161 ha. Úbytek je zapříčiněn odtr-
žením obcí Dobršín a Podmokly. 

Na počátku nynějšího platného 
lesního hospodářského plánu (obdo-
bí 1. ledna 2014 – 31. prosince 2023) 
byla výměra pozemků určená k pl-
nění funkci lesa 1223,10 ha. Tato 
výměra se v průběhu období mění. 

V současné době se zpracovává 
lesní hospodářský plán na období 
1. ledna 2024 – 31. prosince 2033.“

Jaké hlavní činnosti zahrnuje 
péče o městské lesy?

„Mezi městem Sušice a společ-
ností Sušické lesa a služby s.r.o. je 
uzavřena pachtovní smlouva. Tento 
dokument nás opravňuje spravovat 
lesní majetek a hospodařit v něm. 
ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně doplnění někte-
rých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

Les udržujeme, zvelebujeme, 
chráníme jeho funkce – konkrét-
ně provádíme výsadbu stromků, 
následně jejich nátěr proti okusu 
a ožínání, probírky a prořezávky, 
opravujeme a udržujeme lesní ces-
ty, samozřejmě kácíme stromy, bo-
jujeme s kůrovcem a přírodnímai 
kalamitami.“

Jakou techniku př itom 
využíváte?

„V roce 2015 
jsme se rozhodli pro 
nákup lesní techni-
ky – traktoru VAL-
TRA + vyvážečky 
AGAMA (viz foto 
2x) – koupena v roce 
2016. Tato technika 
tady nikdy nebyla 
používána, šli jsme 
hodně do neznáma. 
K rozhodnutí za-
koupení této techni-
ky přispělo i poskyt-
nutí dotace od SZIF. 

Dnes s odstu-
pem času můžeme 
prohlásit, že toto 
rozhodnutí bylo 
správné a zakoupe-

né strojní vybavení je velkým po-
mocníkem v lese.“

Plánujete rozšíření či moder-
nizaci tohoto vybavení?

„Ano, na podzim letošního roku 
chceme rozšířit techniku, kterou 
využijeme v městských lesích 
o štěpkovačku s vlastním podvoz-
kem a hydraulickou rukou zapoje-
né za traktor tak, aby obsluha byla 
soběstačná. Opět požádáme o do-
tací SZIF.“

Pod Sušické lesy a služby s. r. o. 
patří také Technické služby. Jaké 
činnosti ještě vaše společnost pro 
město zajišťuje?

„Společnost Sušické lesy a služ-
by s.r.o. se dělí na dvě střediska – 
Městské lesy a Technické služby. 
Druhé uvedené středisko je více 
na očích obyvatelům města Suši-
ce a to každoročně se opakujícími 

činnostmi. V těchto dnech zejména 
úklidem, výsadbou záhonů květina-
mi, sečí trávy nebo opravou vozo-
vek a chodníků.

V loňském roce byl do tohoto 
střediska pořízen malý chodníkový 
zametací stroj (viz foto dole), který 
lze v ulicích města vídat. Předtím 
chodníky nikdy strojově zametány 
nebyly. Rozvíjíme se i jiným smě-
rem – před dvěma roky společnost 
postavila ve svém areálu neveřej-
nou čerpací stanici na PHM. Tato 
investice je velice výhodná, zvláště 
v tomto období.“

Služby i pronájem techniky 
nabízíte i jiným subjektům. O ja-
kou nabídku se jedná?

„Tady musím předeslat, že stře-
disko Technických služeb slouží 
hlavně pro potřeby města Sušice. 
Jako doplňkovou činnost své služ-
by nabízíme fyzickým občanům 
– těmi je hojně využívána kontej-
nerová doprava – dovoz písku, ka-
meniva, dřeva, aj.. U právnických 
osob je zase poptávka po zameta-
cím stroji nebo montážní plošině.“

Při příležitosti oslavy třice-
ti let Městských lesů pořádáte 
17. 6. od 16 hodin setkání na San-
tosu. Na co byste veřejnost chtěl 
pozvat?

„Oslavy jsme nasměrovali na os-
trov SANTOS v Sušici. Bude k vi-
dění zmíněný traktor s vyvážečkou, 
pan SERGEJ z Tedražic vytvořil so-
chu medvěda z modřínového dřeva, 
k tanci nebo poslechu bude hrát ka-
pela HARMONY. 

Tímto bych chtěl všechny ob-
čany na páteční oslavy na ostro-
vě Santos pozvat, snad nám bude 
přát i počasí.“

Děkuji za odpovědi.
Ed Lískovec, foto archiv SULESu
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Jednání Školské rady 
Gymnázia Sušice, kterého se 
jako člen účastní i starosta 
města Petr Mottl se uskuteč-
nilo 16. června. Na programu 
bylo zhodnocení aktuální situ-
ace školy i výsledky maturit. 

Č lenové bezpečnost-
ní rady města budou na 
svém pravidelném zasedání 
17. června jednat o vývoji le-
tošní aktuální situace ovliv-
něné covidem a zejména vál-
kou na Ukrajině. 

Slavnostní prezentace 
projektu Příběhy našich 
sousedů společnosti POST 
BELLUM ve spolupráci se 
základními školami a měs-
ty Sušice a Horažďovice 
proběhne 17. června v sušic-
kém kině od 17 hodin. „Na 
prezentaci se těším. Odhalí 
zajímavé osudy zdejších in-
spirativních osobností např. 
Antonína Končala, Milady 
Váňové, Jiřího Zeleného, 
Vladimíra Černého,“ uve-
dl starosta Petr Mottl a do-
dal: „Zvláště v dnešní složité 
době bychom si měli připo-
mínat, že jsme prošli i tem-
nějšími etapami naší histo-
rie, že svoboda, kterou máme 
dnes není samozřejmá a měli 
bychom si jí vážit.“

Slavnostní zakončení 
školní docházky žáků de-
vátých tříd ZŠ Lerchova 
se uskuteční v obřadní síni 
radnice 29. června i za účasti 
starosty Petra Mottla.

-red-
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Antonie
12. června slaví všechny Antonie 

svůj svátek.
Antonie je jméno latinského pů-

vodu a náleží stejně jako jeho muž-
ský protějšek Antonín „k rodu Anto-
niů“, patricijskému římskému rodu. 
Z latiny se jméno Antonie může 
volně překládat jako přední, čelní 
i vynikající. 

Jméno Antonie je užíváno 
v mnoha variatách. Známe Antoniu 
či Antonínu domáckými podobami 
jména jsou Tony, Tonka, Tonča, Ton-
ja nebo Toňa, slangově též Tony, To-
nička i Tonka. Jméno Antonie nosí 
v ČR 8634 žen – je to 90. nejčastější 
jméno podle jmenné statistiky.

Významné nositelky
Antonia Mesina – panna a mu-

čednice, umělecký svět zná Antonii 
Hegerlíkovou, herečku slovenské-
ho původu. V hudební branži pů-
sobí Tonya Graves, původem ame-
rická zpěvačka propůjčila svůj hlas 
mj. české hudební skupině Monkey 
Business, Antonie Reissová, druhá 
žena F. L. Čelakovského a v nepo-
slední řadě zná sportovní svět kaja-
kářku Antonii Galuškovou. 

Antonie Galušková 
Tonička je obdivuhodná kajakář-

ka a skvělý člověk. Po absolvová-
ní sušického gymnázia studuje dál 
ČVUT FD a plně se věnuje i sportu.

Jaké byly tvoje sportovní za-
čátky? Měla jsi sportovní vzory? 
„Matně si pamatuji, jak mě rodi-
če posadili poprvé do kajaku, ale 
z vyprávění vím, že mně bylo asi 
5 let. Pamatuji si, že moje lodička 
byla přivázaná za provázek, který 
na břehu držela maminka. Vždy, 
když jsem popojela někam dál, si 
mě mamka přitáhla zpátky. Měla 
jsem z vody ohromný strach, proto-
že jsem neuměla eskymácký obrat 
a neměla jsem tu jistotu, že se dosta-
nu zpět na vzduch. To mě omezovalo 
do chvíle, než jsem se ve 13 letech 
převrátila a zároveň sama vyesky-
movala. Mým sportovním vzorem 
byla dlouhé roky starší ségra Kája. 
Trénovaly jsme spolu v podstatě do 
doby, než se odstěhovala do Prahy. 
V moment, kdy jsem se dostala na 
mezinárodní scénu a měla možnost 

se potkat i s jinými než českými zá-
vodnicemi, mě ohromila Ricarda 
Funk, loňská olympijská vítězka, 
ke které vzhlížím dodnes.“

Tonička je juniorská mistryně 
světa a při premiéře na seniorském 
mistrovství světa byla hned šestá. 

Na jaké výsledky ve své spor-
tovní kariéře jsi nejvíce hrdá? 
„Myslím že právě na zmiňované 6. 
místo z MS. Byl to pro mě jeden 
z nejvíce psychicky náročných zá-
vodů. Měla jsem za sebou léto plné 
závodění a jsem pyšná, že jsem do-
kázala udržet klidnou hlavu až do 
konce, ač mi to dalo docela zabrat 
(smích). Určitě bych ráda zmínila 
i zlato z MSJ 2017 a 2019.“

Světová federace tě vybrala 
jako předjezdkyni pro OH v To-
kiu – jaká to byla zkušenost? Jaký 
to byl zážitek? „Během OH se jiné 
závody nekonaly, takže jsem na na-
bídku bez přemýšlení ihned kývla. 
Byla to pro mě super zkušenost. Po-
prvé jsem měla možnost zažít olym-
pijskou atmosféru a nehledě na covi-
dová opatření jsme si to s ostatními 
předjezdci hodně užili. Zbožňuji ja-
ponskou kuchyni, takže si asi umí-
te představit, co jsem měla každý 
den k obědu a večeři (smích). Ale je 
pravda, že jsem se po 2 týdnech těši-
la domů. Jsem akčnější člověk a být 
zavřená na pokoji anebo jen na tra-
ti mě začalo ke konci trochu štvát.“

Jak a kde trénuješ, jak se při-
pravuješ? Kolik času trávíš s ka-
jakem? „Aktuálně trénuji v Praze 
již třetím rokem pod vedením Mi-
chala Buchtela. Tréninky se hodně 
liší, v zimě pracujeme spíše na vy-
trvalosti a na jaře směřujeme spíše 
do dynamiky. Chodíme 2x týdně do 
posilovny. Dále také plavat, běhat, 
a když je sníh, tak i běžkovat. Sna-
žíme se dělat vždy něco navíc. Tré-
ninkem týdně strávím 9–12 hodin, 
ale opět záleží, v jaké části sezony 
se pohybujeme. V zimě je toho víc. 
Na kajaku trávím většinu času, bý-
vají to takové 2/3 tréninku.“

Úspěšnému sportovci musí 
dobře sloužit zdraví, slouží? „Ob-
čas mě nějaká ta rýma přepadne, ale 
musím říct, že zdraví slouží.“

Kam jsi zamířila po maturi-
tě na gymnáziu? Kde studuješ? 
„Po maturitě jsem měla celkem jas-
no – ČVUT FD, obor Profesionál-
ní pilot.“

Jak je složité skloubit školu 
a sport? Máš ještě na něco čas? 
Co tě baví? „Musím říct, že kom-
binace studia oboru, kde je absen-
ce téměř nepřípustná, a k tomu být 
profesionální sportovkyní je docela 
záživné. Naštěstí se mi trenér snaží 
vyjít vstříc a některé tréninky si od-
jedu buď v jiný čas, nebo sama. Ve 
zkouškovém období mám prakticky 
více času i na sebe, protože nemusím 
dojíždět do školy každý den. Také si 
velmi vážím času, který můžu trávit 
s rodinou nebo přáteli.“ 

Jaké máš plány? „Co se týče 
sportu, ráda bych pokračovala 
v tom, co dělám, protože mě to 
strašně baví. Mám ráda výzvy 
a o tom to vlastně je. Dokázat něco 
a pak si říct – tyjo, já jsem to zvlád-
la – je neuvěřitelný pocit, který mě 
pohání dál. V letectví bych si ráda 
dodělala PPL (private pilot licen-
ce) a po OH 2028 v Los Angeles 
si dokončila výcvik ATPL (airli-
ne transport pilot licence) a létala 
s dopravními letadly.“ 

-BS-, Gymnázium Sušice
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Stáž studentů z USA 
Letošním rokem se 

nám podařilo navázat 
dlouholetou spolupráci s univerzi-
tou ze zahraničí USA, Utah (BYU 
College of Nursing) k umožnění 
absolvování odborné stáže jejich 
studentům. 

Ve dnech od 16. 5.–19. 5. 2022 
Sušickou nemocnici s.r.o. navští-
vilo celkem 14 stážistů společně se 
dvěma lektory, kteří v rámci své od-
borné praxe dalšího specializačního 
vzdělávání pro nelékařské profese, 
vypomáhali na akutním interním 
oddělení a na odděleních následné 

Donutil poodhalil zákulisí i Národního divadla
Do sušické sokolovny zavítal 

31. května herec Miroslav Donu-
til se svým pořadem Na kus řeči. 
Na kus řeči se dříve také jmenoval 
pořad České televize, do kterého 
si Miroslav Donutil vždy zval dva 
hosty. Později tento formát přenesl 
i do divadelních sálů a v současnosti 
vykrystalizoval do one man show. 
Hosté sice již nejsou, ale herec a ba-
vič Donutil je svým historkovým 
kulometem, jehož municí jsou slo-
vutní herci a zpěváci, s přehledem 
nahradí, takže nakonec má divák 
pocit, že poznal ne dva, ale celou 
plejádu osobností… 

Ano, v Sušici vystoupil ten 
známý energický a stále typický 
Donutil. Jeho nepřetržitý mono-
log byl přerušován pouze smíchem 
a potleskem obecenstva v téměř 
zaplněném velkém sále. Jen upro-
střed vyprávění udělal přestávku, 
aby mohl zájemcům podepisovat 
svojí novou knihu Miroslav Donu-
til 70 – Ani málo, ani moc.

Námětem jeho vyprávění byla 
i jedna historka ze Šumavy. V roce 
1990 natáčel slavný italský reži-
sér Ermanno Olmi v Horní Plané 
fi lm o Adalbertu Stifterovi (mimo-
chodem vypravěč byl překvapen, 
že zde spisovatele znají), a proto-
že tehdy se skoro netočilo, přijali 
s Rudolfem Hrušínským, Ladi-
slavem Chudíkem a Milošem Ko-
peckým královsky placenou roli 
„křoví“, ve které společně vytvoři-
li tzv. stolní společnost, neboť jen 
seděli u stolu. Humorně vypointo-
val mnoho zážitků se svými kole-
gy známými herci, přitom věrně 
napodoboval jejich typické hla-
sy i způsoby vyjadřování. Těžiš-
těm příběhů bylo Národní divadlo 
a zmínil i zajímavosti kolem fi lmů 
Pelíšky (např. opravdové zděšení 
Simony Stašové při pohledu do 
zrcadla na prskající prskavky ve 
vypůjčené paruce za 37 000 Kč) 
a Dědictví, aneb…, kde ústředním 
objektem jeho vzpomínek byla re-
žisérka Věra Chytilová. Po bouř-
livém aplausu herec pak dokončil 
svou autogramiádu. 

Před vystoupením jsem Mi-
roslava Donutila požádal o krát-
ký rozhovor. 

Přijel jste do Sušice poprvé 
a máte nějaký vztah k Šuma-
vě? „Vystupoval jsem tady někdy 
v devadesátých letech a Šumavou 
jsme k vám právě před chvílí při-
jeli. Jsem totiž ubytovaný v Čes-
kém Krumlově a odtud vyrážím 
do okolí. Syn Martin tam něco to-
čil pro televizi. K vám jsme jeli 
zadem a zastavili se u kamaráda 
v Černé v Pošumaví. Šumava je 
opravdu nádherný kus přírody, 
moc se mi tu líbí.“ 

Z dnešního pohledu, mohl 
byste říct, že vás Balada pro ban-
ditu hodně ovlivnila? „Nesmírně. 
Byla to pro mě první zásadní velká 
role, ale nejenom to, byla to v těch 
sedmdesátých letech taková ne-
uvěřitelná exploze svobody. Filmu 
předcházela hra našeho Divadla 
Husa na provázku. Zanedlouho 
brněnský režisér Vladimír Sís ti-
tul prosadil do tehdejší dramatur-
gie barrandovského studia, což byl 
heroický výkon. Natáčení probíha-
lo na Andělské hoře u Karlových 
Varů. Sešlo se tam tehdy mnoho 
trampů, kteří nám dělali kompars, 
a společně s partou z našeho di-
vadla jsme prožili téměř dva mě-
síce absolutní svobody. Atmosfé-
ra se přenesla i na plátno a to byl 
myslím hlavní důvod, proč fi lm 
později musel zmizet. Premiéra se 

uskutečnila roku 1979 na festivalu 
v Hradci Králové a pak už to kina 
moc neviděla. Film si musel po-
čkat na svobodnější dobu. Dodnes 
se opakuje v různých televizích či 
pamětnických kinech. Zejména 
hudba Miloše Štědroně ovlivnila 
celou řadu lidí a písničky se doteď 
hrají u táboráků.“

Vaše cesta do televize a Ná-
rodního divadla mi trochu při-
pomíná Boba Dylana, když před 
publikum předstoupil s elek-
trickou kytarou. Jak to vnímá-
te vy? „U mě to bylo úměrné 
letům. Nejkrásněji to charakte-

rizoval Milan Lasica, který mi 
řekl: Miro, urobil si tri zásadné 
rozhodnutia v životě. Prvé bolo, 
když si nastoupil do tehdy feno-
menálního Divadla Husa na pro-
vázku. Druhé, že jsi nastoupil do 
Národního divadla v pravý čas, 
lebo tehdy to tam začalo být zau-
jímavé a tretie, najlepšie rozhod-
nutie, že jsi odtial zavčas odešel.“

Opravdu to tak cítíte, že jste 
měl odejít? „Já to tak cítím, pro-
tože způsob jakým se vyjadřoval 
Ivan Rajmont a všichni režisé-
ři kolem něj v době, kdy já jsem 
tam těch 25 let působil, odpovídal 
mým nárokům na divadlo. To, co 
se tam praktikuje teď, už pro mě 
není, já už jsem v jiných letech.“ 

Zanechal jste tam ale vskut-
ku nesmazatelnou stopu. Vždyť 
např. Sluha dvou pánů s vaším 
Truffaldinem měl 600 repríz. 
Zaujalo mě, když jste někde 
řekl, že každé představení bylo 
jiné… „Ano, protože diváci jsou 
jiní. Vždycky jich tam přišlo je-
denáct stovek a to je opravdu růz-
norodá skupina. A každá si při-

nesla svojí náladu. Ta nálada se 
z hlediště zřetelně přenášela na 
jeviště, protože představení bylo 
postaveno na dialogu Truffaldina 
s hledištěm. To jsem si totiž vy-
myslel jako koncept hned na za-
čátku zkoušení a Rajmont mi to 
povolil. Proto vzniklo takhle svě-
ží představení, které by vydrželo 
i déle, ale nové vedení už ho ne-
chtělo. Také další hry – Revizor, 
Naši furianti, všechna ta úspěšná 
představení šla pryč.“ 

U nás v sušickém ochotnic-
kém divadle vznikla po úspěšné 
Lucerně také otázka, zda neza-
hrát Naše furianty. Myslíte, že 
to má v dnešní době ještě smysl? 
„Určitě, to je velká sonda do čes-
kého charakteru. Není lepší čes-
ká klasická hra o našem charak-
teru než Naši furianti. Navíc je 
to hra od mladého, ale zkušeného 
autora – Stroupežnickému tehdy 
bylo 22 let.“

Je Kréta vaším nejoblíbeněj-
ším místem pro dovolenou? „Ne, 
to bych neřekl. Nejlepším místem 
je pro mě Českomoravská vrcho-
vina, tam mám dům a trávím tam 
většinu volného času. Jinak jsem 
ale procestoval mnoho zemí (cca 
90) a pořád ještě jezdíme s Jir-
kou Bartoškou a televizním pořa-
dem Na cestě. Je ale pravda, že to 
mám snad někde v genech zakletý 
– jako kdybych se na Krétě nebo 
v Řecku narodil. Protože kdykoliv 
jsem tam přijel, tak vždy jsem se 
cítil jako doma – a to určitě, když 
jsme točili ten pořad, bylo poznat.“ 

To je pravda a na co se v nej-
bližší době těšíte? „Co se týče 
práce, máme točit takový mysteri-
ozní seriálek, také jeden zajímavý 
fi lm, ale v dnešní době není ještě 
nic defi nitivní. V Městských diva-
dlech pražských teď hrajeme Smrt 
obchodního cestujícího, což je jed-
na z deseti nejlepších divadelních 
her na světě. Měl jsem to štěstí, že 
v Národním divadle se mi podařilo 
jich z té desítky absolvovat sedm, 
takže už jsem si splnil mnoho snů. 
A jinak se těším na volno, na léto, 
že si odpočinu a na 15. června, kdy 
se začnou chytat dravci a pojedu za 
kamarádem na Lipno.“ 

Tak Petrův zdar a děkuji za 
rozhovor.

text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz

MAGICK MUSICK 2022 open air festival, 
18. červen, Čermná u Sušice, Bouda – festivalová pozvánka

12. ročník komorního festivalu 
je ve znamení 8 nonkonformních 
kapel. Areál bude v sobotu 18. 6. 
otevřený od 14.00 hodin, začne se 
během odpoledne a skončí oko-
lo půlnoci. Kapely představujeme 
v alfabetickém pořadí.

ANTIGEN z Prahy dovezou 
náklad melodického crust punku 
mistrně interpretovaného harcov-
níky z Dread 101, Jonestown, Ang-
ry Brigade či Fear Of Extinction.

BOLEHLAV z Mělníka roz-
mělní čermenská luka experimen-
tálně silovou elektronikou s hard-
core-punkovým odérem, aneb 
hudba jako neurotická porucha.

BRAUNCHOLDA z Prahy je 
extrémní hudební projekt Choldy 
(FDK) a Tomáše Brauna (Ploy) ob-
sahující prvky death metalu, grind-
coru, noise rocku, ale také jazzu 
a dalších alternativních stylů.

DĚTI DEŠTĚ z Prahy ne-
přitáhnou déšť, ale hrubou porci 
dezolátního garage rocku, v jehož 
neskonalé intenzitě zvadne každá 
pozérská kapela v okruhu 20.038 
kilometrů.

NĀV z Jindřichova Hradce mají 
ve smlouvě skejtovou rampu, ale 
v případě Boudy se spokojí s molem 
před pódiem coby náhradní kazatel-
nou. Unorthodox black metal cult.

POLOLIDI z Plzně dovezou 
vzorky tamního současného noise 
rocku, který koření čirým nihilis-
mem, a protože tohle nemůže ne-
chat nikoho lhostejným, dostavte 
se všichni včas.

SELFEXILE ze Sokolova 
jsou oddaní služebníci extrémního 
doom'n'rollu užívající sloganovité 
české texty s astrálně-přírodními 
tématy, které nelze nenásledovat.

SLUT z Prahy je nejstarší ka-
pela festivalu, která se v posled-
ních letech navrací na pódia se 
svou jedinečnou fúzí psychede-
lického a hlučného alternativního 
hardcoru s přesahem až k moc-
ným Voivod.

Předem děkujeme za podpo-
ru a těšíme se na setkání pár dnů 
před letním slunovratem.

Kmenový web: https://www.
madmusick.cz/festival/

Předprodej vstupenek (do 10. 6.): 
https://www.madmusick.cz/onli-
ne_store/OSTATNI-OTHERS/
MAGICK-MUSICK-2022-open-
-air-festival-vstupenka-2022.html

YouTube trailer: https://youtu.
be/1x6T-nKckuI

Událost na facebooku: 
https://www.facebook.com/
events/394752297862929/

Berry & MM CREW

péče. Studenti byli zapojeni do od-
borných činností podle chodu lůž-
kových oddělení. Pečovali o imobil-
ní pacienty, zajišťovali jejich osobní 
hygienu, stlaní lůžek, převazy chro-
nických ran, monitoraci krevního 
tlaku apod., vždy pod dohledem od-
borného zdravotnického personálu, 
pod vedením zkušeného lektora a za 
přítomnosti odborného tlumočníka. 

Stáž studentů v naší nemocni-
ci byla vzájemným přínosem pro 
obě dvě strany. Studenti byli naší 
nemocnicí ohromeni, nejen přátel-
ským přístupem zdravotníků a vzá-

jemné týmové spolupráce, ale i pro-
středím, ve kterém se nemocnice 
nachází. Naopak naši zaměstnanci 
měli možnost zjistit specifi ka v po-
skytování ošetřovatelské péče v jiné 
zemi a díky vzájemné spolupráci si 
zdokonalit znalost cizího jazyka.

Vedení nemocnice by tímto 
chtělo poděkovat nemocničnímu 
personálu za věnovaný čas a po-
skytnutí svých dlouholetých zku-
šeností těmto studentům. 

Ing. Luděk Cibulka,
 jednatel nemocnice

Mgr. Věra Petrů, hlavní sestra
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Ve výše uvedeném bytě musejí bydlet dvě osoby.
Zájemci o pronájem bytu musí splnit tyto podmínky:
– oba žadatelé musejí být starobní důchodci nebo musejí být plně inva-
lidní a jejich celkový zdravotní stav musí být takový, že nepotřebují kom-
plexní péči
– nesmějí být dlužníky města, být v insolvenci a nesmí být proti nim ve-
deno exekuční řízení
– nesmějí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
– žadatelé nebyli v průběhu jednoho roku vyřazeni ze seznamu žadatelů
– řádně a pravdivě vyplní formulář žádosti
Bližší informace a formuláře žádostí o pronájem bytu v Domě s pe-
čovatelskou službou budou podány zájemcům na Městském úřadě 
v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, popří-
padě telefonicky na čísle 376 540 141 nebo v Domě s pečovatelskou 
službou, Pod Svatoborem 56, Sušice.      -vm-

Město Sušice nabízí do pronájmu byt 
velikosti 1+1 v domě s pečovatelskou 

službou v ul. Pod Svatoborem 56, v Sušici

Zasedání rady města Výzva k podání nabídky na pronájem
městského bytu velikosti 3+1 

Byt č. 3, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. 5. květ-
na, čp. 718, Sušice. Byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží domu. 
V bytě jsou plastová okna. V domě se nachází výtah. Rozměry jednotli-
vých místností: kuchyň 9.30 m2, 1. pokoj 20.18 m2, 2. pokoj 12.16 m2, 3. 
pokoj 12.16 m2, předsíň 8.40 m2, koupelna 2.88 m2, WC 1.04 m2, balkon 
4.39 m2, sklep 2.65 m2. Celková rozloha bytu 73.16 m2.

Datum prohlídky bytu: 23. 6. 2022 od 9.00 do 9.10 hod.
Byt č. 7, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Sir-

kařská, čp. 976, Sušice. Byt se nachází ve čtvrtém nadzemním podla-
ží domu. V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě se na-
chází 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: 23. 6. 2022 od 9.20 do 9.30 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 vedeno 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 přesnou výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (mini-
mální výše nájemného: 48,05 Kč/m2/měsíc)

Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely s ža-
datelem společnou domácnost.

Nabídka musí být podána nejpozději: 30. 6. 2022 v zalepené obálce 
s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení poža-
dovaného 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 nájem-
ného 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 udá-
ní důvodů.

Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům 
na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, 
č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.   -vm- 

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 9. května 2022
• Rada města schválila poskytnutí dotace na pořádání Dětského dne 

Sboru dobrovolných hasičů Albrechtice, IČ: 65579445 ve výši 5 000 Kč 
a pověřila starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka 
bude hrazena z org. 191.
• Rada města schválila Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné 

zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře or-
gány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy (DMS): 541-2022-16233, uza-
vřenou mezi Českou republikou – Ministerstvem zemědělství ČR a měs-
tem Sušice a pověřila starostu města podpisem smlouvy podle přílohy
• Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. ka-

tegorie na stavební akci „Údržba a opravy skladového objektu u č. p. 28“ 
dle Směrnice č. 1/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve 
smyslu § 12 odst. 3 zákona, jejichž zadávání se v souladu s ustanovením § 
18 odst. 5 zákona neřídí zákonem a zároveň schválila fi rmy, které budou 
vyzvány k předložení cenové nabídky: Stavební fi rma RENO CZ, s.r.o., 
Otavská 1266, 342 01 Sušice, RYNOSTAV s.r.o., Pod Kalichem 385, 342 
01 Sušice, HMpro cz s.r.o., Černokostelecká 938/8, 100 00 Praha 10 – Straš-
nice a STAFIS – KT s. r. o., Pačejov – Nádraží 74, 341 01 Horažďovice.
• Rada města schválila Smlouvu o dílo na akci „ZŠ Lerchova – výmě-

na skleněných výplní spojovacího krčku“ s fi rmou Stavební fi rma RENO 
CZ, s.r.o., Otavská 1266, 342 01 Sušice, IČ 279 82 190 s cenou 557 119 Kč 
bez DPH, tj. 674 114 Kč včetně 21% DPH, a pověřila starostu města je-
jím podpisem.
• Rada města projednala aktualizaci Plánu fi nancování obnovy vodo-

vodů a kanalizací na období 2022 až 2031 a doporučuje zastupitelstvu města 
schválit tento plán fi nancování s tempem růstu nájemného podle přílohy.
• Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí jednorázové 

účelové dotace na rok 2022, určené ke krytí části nákladů na spotřebova-
nou elektrickou energii v prostorách sokolovny, ve výši 30 000 Kč, s pří-
jemcem Tělocvičná jednota Sokol Sušice, T. G. Masaryka 120, Sušice II, 
342 01, IČ: 49212320, a pověřila starostu podpisem smlouvy podle přílohy
• Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

A-003687-00, ze dne 19. 11. 2021, na stavbu „Sportovní hala Sušice“ se 
zhotovitelem akce, fi rmou HSF System SK s.r.o., Bytčianska 499/130, 010 
03, Žilina, Slovenská republika, IČ: 45412464, DIČ: SK2022973095, kte-
rý řeší přerušení stavby po dobu překážky, a pověřila starostu podpisem 
dodatku podle přílohy
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Město Sušice, odbor majetku a rozvoje města
upozorňuje všechny žadatele o pronájem městského bytu, 

že od 1. června do 30. června 2022
bude probíhat aktualizace žádostí o pronájem bytu.

Aktualizace se netýká žadatelů, kteří mají evidovanou žádost 
o pronájem bytu v letošním roce.

Plzeňský kraj ocenil Solovačku a Karla Tittla
V Plzni na Krajském úřadě Plzeňského kraje byla na slavnostním 

setkání v rámci Dne památek a lidové kultury Plzeňského kraje z rukou 
hejtmana Rudolfa Špotáka předána ocenění mistrům tradiční rukoděl-
né výroby a nositelům nemateriálního kulturního dědictví Plzeňského 
kraje za rok 2021. Mezi oceněnými byli také zástupci Sušicka – za ka-
pelu Solovačka její kapelník Václav Dušek a představitel zřizovatele 
ředitel Sušického kulturního centra Karel Sedlecký a řezbář Karel Tittl. 

SOLOVAČKA

Sušický dechový a taneční orchestr Solovačka (potažmo jeho zřizovatel 
Sušické kulturní centrum Sirkus p. o.) obdržel certifi kát nositele nemate-
riálního kulturního dědictví Plzeňského kraje v oblasti Dechová hudba. 

Solovačka letos slaví pětasedmdesátiny. V podniku SOLO Sušice jí 
v roce 1947 založil Ladislav Antes. Během svého působení se proslavila 
nejen na Sušicku, ale hrála např. také v pražském Obecním domě a do-
konce i v zahraničí – v NDR, po revoluci v Bavorsku a Švýcarsku. Kape-
la natočila s písněmi Karla Polaty dvě alba – Teče voda teče a Solovačka 
2000. V dnešní době pravidelně vystupuje na farmářských trzích a dalších 
akcích na Sušicku. (Podrobnosti najdete v SN 10/2021.)

Co cena znamená pro kapelníka Duška? „Pro mě jako člena So-
lovačky, kterým jsem neuvěřitelných třicet let a kapelníka, jímž jsem 
bezmála let deset, to znamená ocenění práce mojí, ale hlavně celé 
kapely, každého muzikanta. Beru to jako ocenění toho, že jsme to ani 
v těžkých časech nevzdali, vždy byli schopni pokračovat dál, i přes 
věčný nedostatek muzikantů schopných dobrou dechovku zahrát. Jak 
jsem již mnohokrát připomínal, muzikantů je snad i dost, ale schop-
ných hrát přesně z notového zápisu dechovou hudbu, takových už je 
podstatně méně. Jsem moc rád, že dechovka ze Šumavy v podání ka-
pely Solovačka je již „ofi ciálním“ kulturním dědictvím našeho kraje. 
Když jsem tam stál mezi dalšími oceněnými z různých oblastí kultury 
a viděl jsem, čeho byli schopni dosáhnout, co všechno za svůj život tito 
lidé dokázali, cítil jsem opravdu hrdost a dojetí, že právě naše kape-
la byla vybrána odbornou komisí a stala se nositelem nemateriálního 
kulturního dědictví Plzeňského kraje.“ 

Trhy – Sušická pouť 2022
Městská policie Sušice oznamuje, že akce „Sušická pouť 2022“ se 

bude konat v termínu 03. 09. 2022 – 04. 09. 2022.
Tradiční trh se uskuteční na náměstí v Sušici od soboty do neděle.

Tržní místa se začnou prodávat na níže uvedených kontaktech 
01. 07. 2022.      Martina Gregorová

e-mail: mgregorova@mususice.cz | tel. 376 540 201
Městská policie Sušice | Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

A kde můžeme kapelu v nejbližší době vidět a slyšet? „Solovačka 
nyní plánuje na 25. června větší akci ve Svojšicích u Příbrami, kde pravi-
delně hrajeme na oslavách obce. Pravda, je to již trochu „z ruky“, ale my 
si moc vážíme toho, že nás každý rok zvou, abychom jim zahráli právě my. 
Svojšičtí se stali za těch několik málo let, nebojím se to říct, našimi kama-
rády a vždy se na naše vystoupení velmi těší. 16. července nás pak čeká 
po dvouleté vynucené pauze festival v Dlouhé Vsi, 31. července následuje 
celodenní vystoupení v německém Wenzenbachu, 6. srpna zahrajeme na 
slavnostech ve Vlkonicích a hned druhý den 7. srpna se ukážeme v Chamu 
při tradičním pochodu. Všichni doufáme v návrat kulturních akcí do běž-
ných kolejí, ale přeci jen musím říct, že z pořadatelů obecně jsou cítit jisté 
obavy a většinou nikdo moc neplánuje na delší dobu dopředu.“ 

KAREL TITTL
Řezbář z rukou hejtmana obdržel titul Mistr tradiční rukodělné výro-

by Plzeňského kraje 2021.
Řezbář Karel Tittl bydlí dnes v domě s dílnou pod hradem Velharti-

ce. Na Šumavu přišel z Plzně a vyučil se zde lesákem. Vyřezávat začal na 
Kvildě. Spolu s Pavlem Svobodou se proslavil prací na velkém sušickém 
mechanickém betlému. Vyřezal pro něj 300 fi gur. V betlémech pokračoval 
i nadále – jeden zhotovil i pro papeže a další je k vidění v jeho velhartickém 
domě a v železnorudském kostele.. Pro lidi vyrábí stovky malých betlé-
mů ročně a též mnoho dalších zdobných předmětů (viz také SN 23/2013). 

Význam ocenění shrnul řezbář následujícími slovy: „Ocenění, které 
jsem převzal pro mě znamená více, než cokoliv jiného. Po 50 letech jsem 
se rád vrátil do svého rodného města převzít tuto cenu – Mistr tradiční 
rukodělné výroby Plzeňského kraje.“ 

A kde můžeme řezbářovo dílo vidět popř. i zakoupit? Již od 17. června 
bude v Muzeu Šumavy otevřena prodejní výstava šumavských řemeslníků 
a výtvarníků (vernisáž v 17.00 hodin), kde bude Karel Tittl také zastoupen 
a 8. července se na Prášilech otvírá výstava ve Stodole. Samozřejmě také 
můžete navštívit jeho dílnu s prodejnou ve Velharticích. 

Eduard Lískovec, foto Jan Kavale

Odhalení renovovaného pomníku 
padlým Američanům na Zhůří

V bývalé obci Zhůří pod Ha-
dím vrchem u Javorné se v nedě-
li 5. června uskutečnila akce Den 
svobody, při které byl odhalen zre-
novovaný pomník padlým osvobo-
ditelům 90. pěší divize americké 
armády. Upraveno bylo celé piet-
ní místo (mj. vydlážděna americ-
ká hvězda) a na informační tabuli 
uveden postup armády od vylodění 
v Normandii. 

Akce se zúčastnili představite-
lé americké ambasády, Plzeňského 
kraje, starostové okolních obcí, kte-
ré s krajem obnovu místa fi nančně 
podpořili, a stovky návštěvníků. 
Den svobody na Zhůří orámova-
la dobová vojenská technika (obr-

něnce M8, jeepy, atp.) i vůně vep-
řové pečínky.

Za organizátory o pomníku pro-
mluvil starosta Hartmanic Pavel 
Valdman a známý publicista Zde-
něk Roučka, který připomněl teh-
dejší tragické události. Po americké 
a české hymně byla vypálena salva 
na počest padlých Američanů. 

Mezi zainteresovanými zástupci 
obcí byl přítomen i starosta Sušice 
Petr Mottl, který pro Sušické noviny 
uvedl: „Myslím, že se renovace po-
mníku opravdu vydařila, celé místo 
bylo vkusně upraveno a stalo se dů-
stojnou připomínkou osvobozujících 
bojů americké armády za druhé svě-
tové války.“ -red-

foto Klatovský deník
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Po úspěšné podzimní účas-
ti Hlavního sboru SDS na World 
Choir Games v Belgii (zlaté a stří-
brné pásmo) předvedli skvělé pě-
vecké výkony, tentokrát na domácí 
půdě, také mladší sušičtí zpěváci 
ze Sluníček a ze Včelek. Na jarní 
krajské soutěži ve Strakonicích byl 
jejich umělecký výkon odbornou 
porotou hodnocen v obou přípa-

Kaleidoskop

Sušickému dětskému sboru to opět „cinklo“

dech zlatými pásmy. Sluníčka na-
víc získala zvláštní cenu za cho-
reografi i ve skladbě Královničky 
– arr. Leoš Janáček, Včelky si ke 
„zlatu“ vyzpívaly zvláštní oce-
nění za hlasovou kulturu – toho-
to ocenění si obzvláště ceníme. 
Děkujeme kolegyni Haně Kopové 
z tanečního oddělení ZUŠ za vy-
tvoření choreografi e a vynikající 

taneční přípravu Sluníček, Jakubu 
Kolbekovi za saxofonové sólo ve 
skladbě Jazz Cantate, výboru ro-
dičů i všem ostatním rodičům za 
spolupráci (zvláště pak těm, kteří 
nám pomohli s hlídáním dětí a dal-
šími organizačními záležitostmi) 
a zpěvákům velmi gratulujeme. 

Jan Pelech, sbormistr
foto Bedřiška Zajacová

Pohádkový pirátský les

Jako každý kulturní rok si pro 
vás sušičtí pionýři připravili tradič-
ní POHÁDKOVÝ LES, který se 
konal v sobotu 21. května na Dny 
Sušice. V Luhu jsme tuto velkou 
událost chystali od samého rána, 
aby bylo vše do nejmenšího detailu 
připravené, včetně našich kostýmů. 
Zavítal k nám i sám kapitán Jack 

Sparrow a spoustu dalších pirátů. 
V půl druhé to všechno vypuk-
lo, začali chodit první návštěvníci 
a na mnoho stanovištích jsme se až 
do 16.00 nezastavili. Mohli jste si 
u nás vyzkoušet chytání žraloků, 
úklid paluby či svoji hbitost. Skli-
dili jsme velký úspěch, když si za 
námi přišlo užít sobotní odpoledne 

přes 700 dětí. Bylo to dobrodruž-
né a veselé, brzy se s vámi těšíme, 
třeba každé úterý 16 – 18 v naší 
Klubovně nebo v srpnu na tábo-
ře, na viděnou. Přijďte se na nás 
podívat! Více informací k táboru 
nebo jiným našim akcím najdete na 
www.psotava.cz/IG/FB/psotava

Karol „Kudrlina“

Modrý den

Jak jste si mohli všimnout, dne 1. 6. 2022 se v Sušici vyskytlo větší množství dětí v modrém oblečení. Jak je to možné? V Ler-
chovce se totiž konal Modrý den. A co to vlastně je?

Je to den, při kterém si naši žáci a zaměstnanci vzali na sebe modré oblečení, čímž podpořili naši modrou školu ZŠ Lerchova. 
Tato tradice se koná na naší škole již od roku 2008. Modrého dne se letos zúčastnilo celkem 670 lidí. Někteří měli i modré vlasy. 
Všichni jsme si tento den užili, ať žije Lerchovka! Eliáš a Tobiáš z 6.B

Lesní dílna v Německu
Jako dobře 

spolupracují-
cí škola s Ná-
rod n í m pa r-
kem Šumava, 
jsme byli po-
zváni do nově 
otevřené lesní 
dílny Hans Ei-
senmann Haus 
v Bavorském 
národním par-
ku. Akce se zú-
častnili žáci 4. 
a 5. tř ídy ZŠ 
T.G.Masaryka 
v Komenského 
ulici. Program 
byl  ú ž a s ný. 
Nejen, že jsme 
se mohli projít 
parkem divoce 
žijící zvěře, kde jsme posloucha-
li výklad německých lektorů (sa-
mozřejmě, že jsme měli překla-
datele), ale úplně nás očarovala 
nová Lesní dílna. Vlastně to byl 
vrchol hory Luzný, vymodelo-
ván ve velkém prostoru dílny. 
Po něm děti šplhaly a objevova-
ly různá překvapení – chráněné 

brouky, motýly, ptáky, mechy 
a lišejníky, rostliny i savce, vše 
pěkně ukryté, nebo se zvětšovací 
lupou. Mohly se prolézt velkou 
norou a poznat zvětšené mode-
ly škůdce kůrovce. Prošli jsme 
i starším environmentálním stře-
diskem, které je neméně krásné. 
V obchůdku si děti na závěr moh-

PS Otava na slavnosti v Bad Kötztingu
V neděli 29. 5. 2022 jsme se vy-

daly s 5 děvčátky na výlet do Ně-
mecka na závěrečnou slavnost pro-
jektu ZŮSTAT FIT BEZ HRANIC 
v rámci partnerství měst Sušice 
a Bad Kötzting.

Na výlet jsme se všechny moc 
těšily. Sešly jsme se u naší klubov-
ny a společně se vydaly na nábřeží 
k autobusu, odkud jsme vyrazily za 
zahraničním dobrodružstvím se zá-
stupci města Sušice a Taneční sku-
pinou FIalka.

Cesta byla deštivá, ale uběhla cel-
kem rychle, protože jsme se výborně 
bavily, hrály jsme slovní fotbal a vy-
právěly si o tom, kdo už v Německu 
byl a kdo ne.

Autobus nás vysadil u lázeňské-
ho parku, kde už na nás čekali zá-
stupci a organizátoři z partnerského 
města. V tu dobu vysvitlo sluníčko 
a udělalo se krásně příjemné počasí. 

Proběhlo milé přivítání a vzá-
jemné poděkování zástupců partner-
ských měst. V rámci doprovodného 
programu jsme viděly dvě taneč-
ní vystoupení a společně si všichni 

zazpívali českoněmecké písně, např. 
legendární song Škoda lásky.

V parku byla připravena pro 
účastníky stezka s pohybovými akti-
vitami, např. skákání po jedné noze, 
přenášení míčků na pálce a hod na 
cíl, dále jsme si vyzkoušely zahrát 
miniping-pong a zahrát si pohybo-
vou počítačovou hru – chytat motýly 
na balanční podložce. 

Po takovém výdeji energie 
jsme se občerstvily v blízkém ki-
osku a prohlédly si místní lázeň-
ský park, vyzkoušely jsme tam-
nější prolézačky a dětská hřiště. 
Velice jsme si slunečné odpoled-
ne strávené v lázeňském parku 
Bad Kötztingu užily a vracely 
se domů v pozdějších odpoled-

ních hodinách autobusem una-
vené, ale plné zážitků. Po cestě 
zpět holky složily krátkou té-
matickou básničku, o kterou se 
s vámi dělíme.

My jsme pionýři ze Sušice,
vyrážíme hranice.
Ničeho se nebojíme,
do Německa jedeme.
Jedou s námi ostatní,
to je teda nejlepší.
Viděly jsme vystoupení,
ještě, že tu déšť už není.
Na hřišti jsme si hrály,
a potom jsme se nadlábly.
Jedeme zpátky do Sušice,
a těšíme se na příště.

Auf Wiedersehen !
PS Otava Sušice

Do knihovny pro medaili
Tentokrát jsme si v knihovně 

s dětmi od dvou do tří let pořádně 
protáhli tělíčka. Den dětí jsme osla-
vili Olympiádou zručnosti. Děti sbí-
raly rošťáky celkem v osmi disciplí-
nách. Samozřejmě všichni uspěli 
a z knihovny si pyšně odnášeli zlatou 

medaili! Na další setkání s těmi nej-
menšími se těšíme zase od září, kaž-
dý první pátek v měsíci od 10 hodin.

Více fotografi í ke zhlédnutí na 
našem webu www.knihovnasusice.
cz nebo na FB Městská knihovna 
Sušice.   -mk-

ly koupit upomínkový předmět 
NP Bavorský les a přidat si ho 
k dárkům, které od lektorů do-
staly. Všichni se jen těžko louči-
li, protože kromě super zážitků 
jsme měli i krásné počasí. Moc 
děkujeme lektorům NP Šumava, 
že nám připravili tak prima den. 

Dagmar Hraničková
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SIRKUS, Příkopy 178, Sušice 
Ředitel       724 047 325
Kinopokladna 376 521 680, předprodej 376 523 360
Otevírací doba:

pondělí, středa 7.30 – 11.30  12.30 – 15.30
úterý, čtvrtek 7.30 – 11.30  12.30 – 16.30
pátek  7.30 – 11.30  12.30 – 13.30

Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním fi lmu
KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice

pondělí–pátek   17.00–20.00
sobota   16.00–20.00
neděle   13.00–20.00

GALERIE SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice 
Otevírací doba:

pondělí, středa  8.00–11.30 12.30–15.30
úterý, čtvrtek   8.00–11.30 12.30–16.30
pátek   8.00–11.30 12.30–13.30

Výstava: do 26. června
Miloslav Čelakovský | BILANCE – viz str. 6
KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
Akce, kurzy, výlety, předprodej  376 528 686
Redakce SN 376 555 070, správce budov 376 521 682
Otevírací doba:

pondělí, středa   7.30–11.30 12.30–15.30
úterý   7.30–11.30 12.30–16.30
čtvrtek   7.30–11.30 12.30–13.00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE 
Klostermannova 1330, Sušice
Otevírací doba: Oddělení pro dospělé

pondělí, středa  8.00–12.00 13.00–17.00
pátek    8.00–13.30  –
úterý, čtvrtek  8.00–13.00   –

   (pouze studovna, čítárna a internet) 
Oddělení pro děti a mládež

pondělí, středa    –  13.00–17.00
pátek   8.00–13.30  –

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Poštovní 10, 341 01 Sušice
Otevírací doba květen–červen:

pondělí–pátek   9.00–17.00
sobota     9.00–14.00
polední pauza   12.30–13.00

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba květen–říjen:

úterý–neděle  9.00–12.00 13.00–17.00
Spouštění betlému v: 9, 10, 11, 14, 15 a 16 hodin

vernisáž výstavy 17. června od 17 hod.

do 30. října 
VZPOMÍNKA NA OSVOBOZENÍ SUŠICE 6. 5. 1945
malá výstava fotografi í a dobových předmětů

VÝSTAVNÍ PROSTORY RADNICE
Výstava: do 27. června
Pocit štěstí – ZUŠ Františka Stupky Sušice
celoškolní výstava žáků výtvarného oboru 

V PRŮJEZDU U FOTO FIŠER, nám. Svobody 39/I
Stavby architekta a stavitele KARLA HOURY
Výstava u příležitosti 120. výročí jeho narození.

1. července od 21 hod. – PDA Sušice
Welcome summer party

2. července od 20 hod. – Ostrov Santos
Retro party 80´& 90´

3. července od 14 hod. – Ostrov Santos
Odpoledne plné her pro děti s RC Medvídkem

7. července od 16 hod. – náměstí Sušice

8. července od 20 hod. – Ostrov Santos
Dymytry – koncert

16. července od 10 hod. – náměstí Sušice

16. července od 20 hod. – Ostrov Santos 
Latino party

23. července – Skatepark Sušice
Piggibeer vol. 6 – Smack one/Leaf dog & BVA/MC GEY

31. července od 10 hod. – Ostrov Santos 
SuPrBěh Koupačka + Psí bazar

13. srpna od 11 hod. – Park mezi zdmi – viz str. 6

17. června od 16 hod. – Ostrov Santos
30 let Sules – městských lesů – viz str. 1

17. června od 16.30 hod. – kino Sušice – viz str. 1

17. června od 17.00 – Smetanův sál
Společný koncert plzeňské fi lharmonie
a žáků ZUŠ Plzeňského kraje

18. června od 18 hod. – Ostrov Santos
Country večer s kapelou Š – Umíci

22. června od 18 hod. – Muzeum Šumavy
Diskuze o Šumavě – téma: nacionalismus –Raimund 
Palezcek, pan Peter, Vojtěch Židův, Václav Sklenář

22. června od 19 hod. – Kostel sv. Václava

25. června od 14 hod. – náměstí Sušice
Den s hasiči – viz. str. 3

25. června od 19 hod. – Restaurace U Chovatelů

29. června od 18 hod. – Galerie SIRKUS
Jakub Bachorík / Ilustrace – vernisáž výstavy – viz str. 6

30. června od 22 hod. – Tradiční KlOUb!
DAREWIN LIVE SHOW – Welcome holiday party!
Darewinova nová live show a s novým materiálem! 
Support: Fakin Bůh a sušický DJ Josef Baierl!

Sušice

Region

Čermná u Sušice
18. června – Čermná u Sušice – viz str. 2

Horažďovice
úterý–neděle 9–17 hod.
MĚSTSKÉ MUZEUM HORAŽĎOVICE 
Pohled do obrazu / ak. mal. Radomil Klouza
výstava technologických kopií obrazů starých mistrů

25. června od 9 hod. – Mírové náměstí

Kašperské Hory
do 2. září – výstavní prostory radnice
Šumava srdcem – výstava olejomaleb Evy Felixové 

Hartmanice
17. června od 19 hod. – Horská synagoga Hartmanice 
Židovské komunity v Kolinci, Dlouhé Vsi a Velhar-
ticích – přednášející: Mgr. Pavel Koura

18. června od 16 hod. – kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě
Koncert paní Evy Urbanové – doprovod varhanistka 
I. Janečková – hudební cyklus Biblické písně A. Dvořáka

Mlázovy
duben–květen: úterý–sobota 14–18 hod.
ZÁMEK MLÁZOVY – Stálá expozice historie panství,
26. června od 14 hod.
Mlázovská pouť 2022 – 11.00 mše v kostele sv. Jana Křtitele
14.00 lidový soubor ZUŠ Sušice
15.00 tanečníci a kytaristé DDM Domažlice
16.00 divadlo JÁ TO JSEM – Evy a Jaroslava Marčíkových
Prohlídka zámeckého parku, přadlena s kolovratem, 
půjčování Seagway, kuželník, obří šachy a dáma, občestvení, 
historická střelnice vstupné dobrovolné

Žihobce
19. června od 17 hod. – areál koupaliště
Taková normální rodinka – divadlo Schody

2. července od 15 hod. – Galerie Netopýr
Cesta vody  | Petr Kutek – skulptury a grafi ky – viz str. 6

2. července od 16 hod. – Finské k. centrum Stella Polaris
Podvědomí pod vodou | Yki Hirsimökki – obrazy 

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu
25. června od 17.45 hod.
RUINFEST na hradě Rabí – indie rocková for-
mace Vanda a kapela The Valentines, písničkářka 
Amelii Sibu, uskupení ILLE, band Acid Row, hu-
debník OMNION, zpěvačka Iva Z, neofolková Čtvrt 
na smrt a DJs z tracklist.cz

KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz 
Otevírací doba: út 13.00–17.00, st–ne 10.00–17.00
18. června od 11 hod. 
Kašperské šarvátky – oživené nádvoří představí zají-
mavý program – sdružení historického šermu Sordem 
a Žehart, taneční soubor Siderea

25. června od 20 hod. 
Petr Hapka a jeho potměšilí hosté
písně hudební legendy na Kašperku

VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz
Pokladna a areál hradu otevřen: 9.30–17.00 hod.



strana 6 Sušické noviny 12/2022
17. června 2022Společenská kronika

Pojeďte s námi... Vzpomínky

Anna Randáková r. 1941, Ladislav Adamec r. 1956, František 
Drahovzal r. 1928.

25. června 2022
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO A SOLNÝ DŮL – Německo
Návštěva palírny rodiny Grassl, která již po staletí zpracovává kořeny hoř-
ce z alpských luk a vyrábí z nich jedinečné destiláty a likéry. Poté výjezd 
pod vrchol hory Kehlstein, kde dodnes stojí Hitlerova čajovna, nazýva-
ná později americkými vojáky Orlí hnízdo. Závěr programu bude patřit 
prohlídce podzemního solného dolu v Berchtesgadenu.

Sobota 9. července 2022
ÚPLNĚ CELÁ ČESKÁ HISTORIE – Otáčivé hlediště Český Krumlov

OBSAZENO! 
Objednané vstupenky vyzvedávejte v kanceláři v KD Sokolovna.

24. září 2022
HOHENWERFEN A JEZERO KÖNIGSSEE – 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. 

17. prosince 2022
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...

Dnešní doba není pro mno-
hé z nás příznivá v mnoha 
ohledech a pod tíhou této slo-
žité situace se ještě více pro-
hlubují problémy lidí, kteří už 

dříve bojovali o tu trochu důstojné existence. Sluší se tedy poděkovat 
všem, co se pouštějí do nezištné pomoci. Všem, co pomáhají ukrajin-
ským uprchlíkům, jednají s nimi na úřadech, vyřizují s nimi dokumenty, 
nabízejí bydlení, potraviny i materiál, tlumočí a vyučují základy českého 
jazyka. Zapojují se soukromí podnikatelé, fi rmy, obce, školy i jednotlivci. 
My bychom chtěli poděkovat i těm, kteří pomáhají dlouhodobě a pravi-
delně nám i stálým klientům sociálních služeb. Našim partnerem v po-
máhání je například sušická restaurace Pípa a Vývrtka, která už téměř 
rok vaří pro klienty Sociální poradny Racek čerstvou polévku vždy je-
den čtvrtek v měsíci. A i když jsme peníze získané na projekt „Čtvrteční 
polévka“ vyčerpali, její majitel se rozhodl v této aktivitě pokračovat bez 
našich dalších fi nančních příspěvků. Dalším pomáhajícím je také Hodi-
nový manžel Petr Tříska, který ve svém nabitém diáři vždy najde chvíli 
času pro opravy a instalace v našich Sociálně integračních bytech nebo 
na „poladění“ kompenzačních pomůcek. Jsme rádi, že tyto pravidelné 
partnery pro poskytování pomoci máme. Děkujeme, že s námi pomáháte!

Charita Sušice

Odběry dárců krve v roce 2022
Sušice DPS: 19. 7. | 9. 8. | 13. 9. | 18. 10. | 8. 11. | 6. 12. 2022
Horažďovice: 28. 6. | 4. 10. 2022 Nalžovské Hory: 20. 9. 2022

Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.
Prvodárce prosíme, doražte do 15.30 (nutné vstupní vyšetření).
KREVNÍ BAROMETR – klatovy.nemocnicepk.cz/krev

Dne 22. června uplyne dvacet pět smutných let, co 
nás navždy opustil pan

Ján Fedák.
S láskou vzpomínají manželka Marie, syn Jan 
s rodinou, dcera Lenka s rodinou a ostatní příbuzní. 
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Brzy opustila tento svět,
čas již nelze vrátit zpět,
Odešla na věky, zbyla jen vzpomínka,
byla to nejdražší, byla to maminka.

Dne 30. června tomu bylo dvacet let, co nás náhle 
opustila milovaná manželka, maminka

Alena Machová.
Vzpomínají a za vzpomínku všem děkují manžel, děti s rodinami, 
příbuzní a přátelé.

Dne 20. června to bude pět let, kdy nás opustil pan

Bohumír Tůma.
Vzpomíná manželka, dcery s rodinami 
a ostatní příbuzní.

Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi žil, 
nám jsi byl oporou do posledních sil. 
Utichlo srdce, zůstal jen žal, 
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál. 

Dne 15. června uplynulo devatenáct let, co nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan 

Jaroslav Řáha 
z Budětic. S láskou vzpomínají a všem, kteří s námi vzpomenou na 
jeho zlaté srdce, děkují manželka, děti a vnuk.

S Pohodářem do Krkonoš
V době od 28. 5. do 4. 6. se uskutečnil týdenní zájezd do Krkonoš, 

konkrétně do Janských Lázní. Členové klubu měli možnost poznat krásy 
této oblasti. Podnikali jsme různé výlety okolo Janských Lázní, na Čer-
nou horu, na zámek Kuks i na Sněžku. Navštívili jsme také Safari Park 
Dvůr Králové.

Po celou dobu jsme byli ubytováni v hotelu Astoria, který kromě jiné-
ho nabízí i velmi dobré stravování (domácí kuchyně). Počasí nám přálo, 
takže byli doufám všichni spokojeni. Při zpáteční cestě jsme navštívili 
Poděbrady, kde jsme viděli zahájení lázeňské sezony. 

Závěrem bych chtěl poděkovat paní L. Vopalecké za vedení zájezdu. 
Budeme se těšit na další akce. -JR-

Galerie Sirkus Sušice vás zve na výstavu Bilance
malíře Miloslava Čelakovského.
Výstava potrvá do neděle 26. 6. 2022.
Miloslav Čelakovský (*1937), plzeňský rodák, který si zamiloval Pošumaví a zakotvil 
v Sušici, dlouholetý pedagog a především malíř, jehož životní cestu určoval vztah k umění. 
Sušická výstava je retrospektivním ohlédnutím, průřezem práce, od děl starších až po ty 
současné. Je nahlédnutím malířovy životní cesty a připomínkou blízkých přátel, výtvar-
ných souputníků, kteří ho na ní doprovázeli.

GALERIE SIRKUS SUŠICE

Galerie Sirkus Sušice vás zve ve středu 29. června 2022 
od 18 hodin na zahájení výstavy 
Zpoza rohu divný svět: Výprava z Marsu na Zemi a ještě dál 
ilustrátora a grafi ka Jakuba Bachoríka.
Jakub Bachorík (*1994) pochází z Prostějova. Vystudoval Ateliér ilustrace a grafi ky na 

UMPRUM v Praze. Věnuje se knižní ilustraci, komiksu a vlastní tvorbě autorských knih. Je 

vášnivým fanouškem science fi ction, bizarních narativů a záhadných světů.

Sušická výstava Zpoza rohu divný svět: Výprava z Marsu na Zemi a ještě dál je velkolepá ilu-

strovaná výprava do fantaskních světů pro děti i dospělé.

Počínaje návštěvou vědeckého ostrova Mutagen, přes sérii velkoformátových dřevorytů 

MARS3000, až po rozsáhlou sérii NE-U-VĚ-ŘI-TEL-NÁ fantasmagorie zkoumající svět kon-

spiračních teorií výprava dále nabídne odpočinkovou zastávku a la dovolená s Don Chai-

nem a průzkum dystopické budoucnosti s Lovci dronů a Laser Boyem.CESTA VODY
Skulptury a grafi ky Petra Kutka v galerii Netopýr

„Voda mění naše životy nejen tím, že je divoká a nespoutaná,
ale i tím, že je tichá a konejšivá.
To nás musí uchvátit, neboť právě to potřebujeme.“
Citát Petra Kutka, rytce, řezbáře, grafi ka a v neposlední řadě básníka, 

se výmluvně a poeticky vztahuje ke stěžejnímu námětu jeho výstavy, kte-
rá bude k vidění v žihobecké galerii Netopýr od 2. července tohoto roku. 

Petr Kutek, umělec se širokým záběrem, především však člověk, který 
se těší z krásy kolem nás, se narodil v Plzni a svému regionu zůstal věr-
ný. Žije zde, pracuje a tvoří. Po dvacet let pečoval jako konzervátor umě-
leckých děl o sbírky Západočeské galerie v Plzni a v minulosti připravil 
se svou ženou Milenou, která se věnuje malbě a kresbě, několik výstav 
v krajském městě i jeho okolí. Sám se zúčastnil mnoha společných vý-
stav doma a v zahraničí, nejčastěji v rámci Unie výtvarných umělců pl-
zeňské oblasti, tvůrčí skupiny P 89 a Spolku přátel a sběratelů Ex libris. 

Tvorba Petra Kutka je vskutku košatá a rozmanitá: umí pracovat s ko-
vem i dřevem, blízké jsou mu grafi cké techniky mědirytiny a linorytu, 
a navíc se u něj výtvarné umění často snoubí s uměním slovesným. 

V galerii Netopýr budou vystaveny jeho závěsné dřevěné plastiky z mo-
numentálního cyklu Cesta vody, třeba Zlatonosná řeka a Ponorný vodo-
pád. Návštěvníci zde najdou soubor razítek pro Noc kostelů v Plzeňské 
diecézi. Budou tu ke zhlédnutí grafi cké listy, jež jsou poctou těm, kteří 
– jak to vyjadřuje sám umělec – to uměli a umějí s houslemi, jen namát-
kou jmenujme hudebníky Bendu, Ševčíka a Hudečka. K vidění budou 
půvabná Ex libris, tvořená nejčastěji technikou mědirytiny a linorytu. 
Náročnost grafi cké tvorby na imaginaci a přesnost pak alespoň částečně 
ukáží vystavené rozkresby a výsledné tisky, třeba ty s Blahoslaveným 
Hroznatou a Plzeňskou Madonou.

A jak je to s vodou, divokou a nespoutanou, ale i tichou a konejšivou, 
zmíněnou umělcem v úvodu? Kde jinde by výtvarné svědectví o jejích 
podobách a proměnách mohlo nalézt příhodnější místo než v galerii na 
řekami a jezery bohaté Šumavě!   PhDr. Lenka Froulíková

Srdečně vás tímto zveme na
OSLAVY 30 LET NOVODOBÉ 
HISTORIE OBCE
13.00 Zahájení a přivítání hostů
14.00 Poutní mše – Kostel sv. Prokopa
15.00 Vysvěcení nového hřbitova 
16.00 Prohlídka výstavy a doprovod-
ný program – Panská stodola
18.00 Pouťová zábava – Panská stodola
V průběhu akce vystoupí:
Clara Císařovská – klavír, Skupina 
učitelů ZUŠ Františka Stupky, 
Farhrzawö, Pilouni.

Součástí slavností jsou stánky s občerstvením, jarmark řemesel a výrobků, 
kolotoč a další pouťové atrakce pro děti.
V centru obce je omezeno parkování. Je zajištěna kyvadlová doprava koňským 
povozem z Parkoviště Poledník – Slunečná zdarma. Obec Prášily

Daniel Hůlka a Lubomír Brabec v Sušici
Po zcela vyprodaných úspěšných koncertech Lubomíra Brabce po-

řádaných v rámci Svatojánského hudebního festivalu se koncerty opět 
do Sušice vracejí. Tentokrát s mistrem muzikálového zpěvu Danielem 
Hůlkou a Lubomírem Brabcem se svou virtuózní kytarou. Koncert se 
uskuteční ve středu 22. června v kostele sv. Václava v Sušici. V podání 
jednoho z nejpopulárnějších zpěváků muzikálové scény zaznějí na kon-
certě písně barokních, klasických i současných autorů. 

Koncerty Svatojánského hudebního festivalu se stávají v našem kra-
ji tradicí. Pořádá je Otavská svatojánská společnost, která se zasloužila 
o skleněnou sochu sv. Jana Nepomuckého na čepickém mostě přes řeku 
Otavu. Celý festival je pod patronací Jeho Eminence Dominika kardi-
nála Duky, arcibiskupa pražského. Koncert je pořádán s podporou měs-
ta Sušice.

Protože předešlé koncerty Svatojánského festivalu byly v minulých 
letech beznadějně vyprodány, je dobré si vstupenky včas zakoupit na: 
www.plzenskavstupenka.cz nebo v kulturním centru SIRKUS v Suši-
ci. Zbylé vstupenky zakoupíte hodinu před koncertem v místě konání.

FESTIVAL INSPIRACE
Sušice alternativ 2022

Sobota 13. srpna | 11.00–23.00 | Park mezi zdmi u gymnázia
Panelová diskuze na téma „Jak to bude dál“ 

RNDr. Jan Rak, Ph. D. – kvantový fyzik

MUDr. Helena Máslová – lékařka, která se zabývá psychosomatikou

ThDr. Filip Štojdl, SChLJ – husitský biskup, věnující se duchovnímu doprovázení a koučování

Iveta Dušková – herečka, režisérka, ředitelka Divadla Kampa

Marek Jelínek – moderátor

HUDBA: Sayujya – hra na tradiční indické nástroje

  Ziriab – arabské lidové písně o lásce | Vojta Violinist – multiinstrumentalista

  Létající koberec – koncert | HisBhaktiBand – hudba o duchovní moudrosti

OTEVŘENÉ DÍLNY: Intuitivní bubnování s Petrem Havlanem | Salvi Salvatore – akrobacie na šálách

Harmonizační technika OM Chanting a Radek Boháč | Hudební krajiny – malba s Miroslavem 

Šislerem | Prostor dětem s Hanou Stonovou Prančlovou | Žonglérská skupina Levoruce – žong-

lérský workshop a vystoupení

Divadlo pro děti: TEArTR RAJDO – pohádka O dvou sestrách

ZDRAVÉ A CHUTNÉ OBČERSTVENÍ | TRH SE ZBOŽÍM NEOBYČEJNÝM

450 Kč předprodej | 650 Kč na místě | děti do 15 let zdarma • Deky s sebou

Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.   Více info na www.kulturasusice.cz
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KNIHOVNA

Královna rozšířila armádu Rytířů slova
Na přelomu května a června navštívili knihovnu žáčci prvních tříd. 

Děti si tentokrát nepřišly do knihovny hrát s písmenky. Ba naopak, přišly 
se pochlubit, jak už umějí číst a psát. Knihovna se proměnila v rytířský 
sál, z pohádkového spánku se probudila knihovnická královna a k vidění 
byl i KIDD – knihovnický informující dobrý duch. To vše při příležitos-
ti skládání zkoušek adeptů usilujících o získání titulu Rytíře slova. Této 
hodnosti dosáhne ten, kdo uspěje ve třech zkouškách, které si královna 
připravila – čtení, psaní a složení přísahy, kterou se adepti zavazují k ce-
loživotní úctě ke knihám. Učitelky odvedly vynikající práci. Děti bez 
problémů ve zkouškách prospěly. Poté pyšně, s hlavou vztyčenou za zvu-
ku fanfár přistupovali mladí čtenáři ke královně, která je úderem svého 
meče na levé rameno povýšila do stavu rytířského. Z mladého čtenáře 
se stal Rytíř slova. Všechna čest!

ZŠ Lerchova ulice 1.B

ZŠ Lerchova ulice 1.A

ZŠ T. G. Masaryka, Komenského ulice 1.E

ZŠ T. G. Masaryka 1.A

ZŠ Lerchova ulice 1.C
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Fotbalisté skvěle reprezentovali v Rakousku! Přípravka i žáci sbírali trofeje 

Mladí sušičtí atleti závodí v soutěži družstev, v květnu 2022
Po době „covidové“ se opět ro-

zeběhly oblastní soutěže atletických 
družstev mladšího žactva Plzeňské-
ho kraje (pro ročníky 2009 a 2010), 
a v tomto roce nově se jich mohou 
účastnit i starší přípravky (ročníky 
2011 – 2012), čehož jsme jako sušic-
ký oddíl hojně využili, a postavili 
jsme na start i tyto naše nejmenší 
naděje. V květnu 2022 zatím pro-
běhla dvě kola této soutěže, 10. 5. 
v Sušici a 24. 5. v Klatovech. Za náš 
oddíl se těchto závodů zúčastnili, 
v kategorii mladších žáků:

Štěpán Fornous, Jirka Frýzek, 
Milan Hrach, Alex Jurčišin, Šimon 
Kolář, Dominik Kopecký, Jáchym 
Kouba, David Potužník, Milan 
Poul, Adam Touš, Václav Touš, 
Marek Votava, Jan Zajac.

A v kategorii mladších žákyň 
pak:

Barbora Achsová, Nela Capca-
rová, Elen Gabrielová, Alena Ma-
toušková, Stella Nachtigalová, Bára 
Podlešáková, Natálka Ritterová, 
Anna Staňková, Nella Válková, 
Jolana Vichrová, Terka Votavová.

V konkurenci mnoha dalších 
dětí z Plzně, Klatov, Domažlic 
a Železné Rudy byly boje nelehké, 
i vzhledem k tomu, že přípravkáři 
soutěží s o dva roky staršími dětmi, 
nicméně všichni naši malí závodní-
ci bojovali ze všech sil a neprodali 
svou kůži lacino, jak se často říká 
a skoro všichni si vytvořili osob-
ní rekordy.

Na stupně vítězů se v Sušici 
probojovali:

Alenka Matoušková, v běhu na 
60 m, kde výkonem 8,67 s zvítě-
zila, ve skoku do výšky výkonem 
138 cm obsadila 2. místo, a ve vrhu 
koulí pak výkonem 9,36 m obsadi-
la 3. místo.

Jirka Frýzek, v překážkovém 
běhu na 60 m, kde výkonem 11,67 s 
velmi překvapivě zvítězil.

Milan Poul, ve skoku do výšky 
výkonem 132 cm obsadil 3. místo

Velmi pěkná bodovaná umís-
tění (do 10. místa celkového pořa-
dí v disciplíně) pak dosáhli dále:

Milan Poul ve vrhu koulí, 
4. místo, výkonem 8,12 m

Štěpán Fornous v hodu krike-
tovým míčkem, 4. místo, výko-
nem 43,52 m, v běhu na 300 m, 
obsadil 5. místo výkonem 50,78 s 
a v „B“ fi nále běhu na 60 m dosá-
hl na 10. místo, výkonem 9,27 s.

Anička Staňková ve vrhu kou-
lí, 5. místo, výborným výkonem 
8,53 m a v hodu kriketovým míč-
kem obsadila 10. místo 32,24 m

Terka Votavová v hodu krike-
tovým míčkem, 6. místo, výko-
nem 38,74 m, 

Jirka Frýzek, v běhu na 
600 m, obsadil 6. místo, výko-
nem 2:01,33 min

Alex Jurčišin, v běhu na 
300 m, 7.místo, výkonem 52,28 s.

Jáchym Kouba, v běhu na 
300 m, 8. místo, výkonem 53,80 s,

Dominik Kopecký, v běhu 
na 300 m, 9. místo, výkonem 
56,91,

Na bodované, 10. místo do-
sáhla i štafeta dívek v běhu na 
4x60 m, (ve složení Terka Vota-
vová, Jolana Vichrová, Bára Pod-
lešáková, Nella Válková), výko-
nem39,41 s a na 10. místě skončil 
také Šimon Kolář ve vrhu koulí, 
výkonem 6,30 m

Na stupně vítězů ve velmi 
zmoklém závodě v Klatovech 
(kde byl kvůli nepřízni počasí 
zrušen skok do výšky a kde kvů-
li počasí závodilo i méně našich 
závodníků) se probojovala:

Opět Alenka Matoušková, 
v běhu na 60m, kde výkonem 
8,73s (o jedinou setinu sekundy) 
zvítězila, ve vrhu koulí pak vý-
konem 9,00m obsadila 2. místo

Rok se s rokem sešel
Nezadržitel-

ně se nám blíží 
letní prázdniny 

a i my se v Tělocvičné jednotě Sokol 
Sušice připravujeme na odpočinek. 
Po dlouhé době, kdy se nemohlo cvi-
čit, jsme v září roku 2021 opětovně 
zahájili cvičení našich žáků a žákyň. 
Měsíc květen je pro naši jednotu dost 
náročný. Nejen, že cvičence čekají 
poslední závody v atletice, ale také 
vystoupení na Sušickém náměstí.

Dne 7. května se naše jednota vy-
dává na poslední závody ve cvičebním 
roce 2021/2022. Na tyto závody v atle-
tice se ze Sušice vydalo celkem 17 dětí. 
Účastníci závodů, kteří obsadili první 
dvě pozice ve svých kategoriích, (ve 
všech disciplínách a to gymnastika, 
atletika, šplh a plavání) se kvalifi kují 
na republikové přebory. Letošní přebor 
ČOS (České obce Sokolské) pro mladší 
žactvo pořádaly Pardubice a pro star-
ší žactvo Praha. Mezi kandidáty do 
republikové soutěže v Pardubicích se 
z naší jednoty probojovala Nikola Ve-
tráková a Nella Želivská. 

Jak již bylo zmíněno, mezi závo-
dy v atletice, které se konaly v Kla-
tovech a republikovou soutěží, jsme 
ještě měli za úkol nacvičit vystoupe-
ní na Sušické slavnosti. Pro mnohé 
děti to bylo první vystoupení před 
větším počtem lidí, a tak mezi dět-
mi panovala nervozita. Ale jak jsem 
sám měl možnost zhlédnout, děti to 
zvládly se vší parádou.

Přiblížili jsme se k 27. květnu. 
V tento den se v dopoledních hodi-
nách scházíme s našimi dvěma děv-
čaty na místním vlakovém nádraží 
a společně ještě s jednou cvičitelkou 
odjíždíme směr Pardubice. Cesta je 
dlouhá. Trávíme ve vlaku 4 a půl 
hodiny. Po příjezdu do Pardubic nás 
čeká cesta ještě na ubytovnu, kde 
děti musíme přihlásit. Účastníci pře-
borů musejí v jeden den zvládnout 
závody v gymnastice a po obědě 
i v atletice. Stávají brzy ráno, jelikož 
čas je neúprosný a rychle utíká. Naše 

svěřenkyně začínají v gymnastice 
snad na nejhorším nářadí, které na 
ně mohlo padnout. Tím nářadím je 
kladinka. Nervozita se nejspíš dosta-
vila u děvčat až přímo na stanovišti. 
Na kladince bohužel děvčata utrpě-
la dva pády, které je připravily o pár 
bodů. Pak se děvčata snažila výsled-
ky dohnat ve zbylých disciplínách. 
Nakonec holky skončily na 24. a 28. 
místě z celkového počtu 34 závod-
nic. Ve šplhu si holky vedly o něco 
lépe, tam obsadily 21. a 23. místo. 
Po obědě se děvčata vydávají na at-
letiku. Počasí jim přálo, jelikož pře-
stalo pršet. Musím se pochlubit, že 
v atletice jsme si vedli o něco lépe. 
Naše sportovkyně obsadily 6. místo 
a 23. místo opět z celkového počtu 
34 závodnic. V neděli před odjez-
dem a vyhlášením výsledků čekala 
děvčata ještě menší koupel v míst-
ním bazénu. Holky musely ještě do-
končit závody v plavání. Po plavec-
kých závodech byl slavnostní nástup 

a vyhlášení výsledků. Po vyhlášení 
výsledků se vedoucímu družstva 
donesla informace, že jedné z děv-
čat uteklo (lépe řečeno uplavalo) 3. 
místo o pouhou vteřinku. Nakonec 
jsme v plavání obsadili 4. místo a 17. 
místo. A na závěr mi dovolte prozra-
dit celkové umístění děvčat na re-
publikové soutěži. Niky Vetráková 
nakonec obsadila krásné 18. místo 
a Nella Želivská se umístila na 27. 
místě z celkových 34 závodnic. Za 
tuto úspěšnou reprezentaci jim vý-
bor Tělocvičné jednoty Sokol Sušice 
moc gratuluje a přeje mnoho dalších 
sportovních výkonů. 

Na závěr ještě jedna informa-
ce. O týden později se konaly ještě 
přebory ČOS pro starší žactvo, kde 
naši jednotu reprezentovala Wendy 
Sulanová a Lucie Vrbová. Bohužel 
jsme do uzávěrky sušických novin 
neměli k dispozici celkové výsled-
ky umístění děvčat.

Tělocvičná jednota Sokol Sušice

Nikola Vetráková a Nella Želivská

Další výborná bodovaná umís-
tění zde pak dosáhli dále:

štafeta dívek v běhu na 4x60 m, 
(ve složení Nela Capcarová, Terka 
Votavová, Jolana Vichrová, Alena 
Matoušková), na 4. místo, výko-
nem 35,36 s

Terka Votavová, v hodu krike-
tovým míčkem, 4. místo, výkonem 
38,06 m

Adam Touš (ročník 2011), 
v běhu na 800 m, 5. místo, velmi 
statečným výkonem 3:00,39 min! 
tento výkon byl pro mne největším 
překvapením celé soutěže!

Jirka Frýzek, v překážkovém běhu 
na 60 m, 5. místo, výkonem 11,5 s

Nela Capcarová, v běhu na 
150 m, 7. místo, výkonem 21,98 s 
(zde závodilo 50 závodnic!) i ve 
skoku dalekém 7. místo, výkonem 
384 cm

David Potužník, v hodu krike-
tovým míčkem, 8. místo, krásným 
výkonem 34,41 m, velmi nečekaně, 
také příjemné překvapení

Šimon Kolář, ve skoku dalekém, 
9. místo, výkonem 356 cm, stejné 
místo pak obsadil i ve vrhu koulí 
výkonem 5,97 m

Některým našim závodníkům 
body “utekly“ jen velmi těsně, na 
11. místě skončil David Potužník 
ve skoku do dálky, Terka Votavo-
vá v překážkovém běhu na 60m, na 
12. místě Elen Gabrielová v běhu na 
600 m, … a musím zmínit i naše 
nejmladší a nejmenší závodníky 
Vaška Touše, Honzíka Zajace, Mar-
ka Votavu, Milana Hracha, Báru 
Achsovou, Stellu Nachtigallovou 
a Natálku Ritterovou, kteří se ne-
zalekli větších soupeřů a statečně 
se s nimi prali.

Věříme, že zkušenosti nabyté 
v těchto závodech všichni naši malí 
atleti využijí v dalších soutěžích.

Za mládežnické trenéry AO 
Sušice zapsal Jan Prášek.

Úspěšnou sezonu 
završili mladí sušičtí fotbalisté 
mimořádným turnajem. Hráči 
starší přípravky a mladších žáků 
od 3. do 5. června reprezentova-
li město na Mozart Trophy, tur-
naji, který se hrál v rakouském 
Salzburku. Oba sušické týmy se 
v mezinárodní konkurenci ne-
ztratily – starší přípravka domů 
přivezla skvělé stříbrné medai-
le, mladší žáci obsadili výtečné 
třetí místo.

Pro mladé fotbalisty ze Su-
šice šlo o mimořádnou událost. 
Víkendový turnaj v Rakousku 
na dohled alpských vrcholků 
znamená úžasný zážitek a pře-
devším velké zkušenosti, které 
hráči zúročí v dalších kariérách.

Do turnaje Mozart Trophy 
v kategorii starších přípravek se 
přihlásilo osm týmů, které byly 

rozdělené do osmi skupin. Sušičtí 
hráči se utkali se dvěma rakous-
kými celky a Meteorem Praha. 
Dobře známým soupeřem, se kte-
rým Sušice prohrála loňské fi ná-
le kvalitně obsazeného turnaje ve 
Strakonicích.

Sušice ve skupině dvakrát zví-
tězila a s Meteorem padla 0:3, což 
stačilo na postup do fi nálové sku-
piny z druhého místa a přenesení 
výsledku s Meteorem, který šel 
dál z čelní pozice.

Ve fi nálové skupině přípravka 
dvakrát vyhrála a dokonce se do-
stala do vedení ve fi nálové sku-
pině. K celkovému prvenství na 
turnaji potřebovala zaváhání Me-
teoru, k tomu ale nedošlo a hrá-
či nakonec slavili výborné dru-
hé místo.

O rok starší kluci v kategorii 
mladších žáků šli do turnaje ob-

sazeného dvanácti týmy. Hrálo se 
ve dvou šestičlenných skupinách, 
z nichž postupovala dál první tři 
mužstva. V sobotním programu 
sušický tým ani jedno utkání ve 
skupině neprohrál a do fi nálové 
skupiny proklouzl ze třetí pozice. 

Ve fi nálové skupině svěřenci 
trenéra Chudého srdnatě bojovali. 
Prohráli pouze s vítězem turnaje 
Motorletem Praha 1:2, což v ko-
nečném součtu přineslo skvělou 
třetí pozici na turnaji!

„Celá akce se moc vydařila 
a věřím, že dětem se v Rakousku 
moc líbilo,“ hodnotil víkendovou 
akci trenér starší přípravky Patrik 
Hubáček. „Věříme, že si všichni 
z turnaje odváží nejen fotbalové 
zkušenosti, ale i zážitek, na který 
budou vzpomínat celý život,“ do-
dal spokojeně.

Hráči sušického oddílu završi-
li povedenou sezo-
nu, starší příprav-
ka se zároveň stala 
nejlepším týmem 
v kraji. O polo-
časové přestávce 
posledního domá-
cího zápasu su-
šického áčka pro-
ti Lubům (6:1) se 
členové týmu do-
čkali poděková-
ní. Hráči před fa-
noušky převzali 
ocenění za vítěz-
ství v krajském 
přeboru, od před-

sedy klubu Jana Staňka a starosty 
města Petra Mottla rovněž obdrže-
li památeční týmovou fotku a ještě 
jednou zvedli nad hlavu pohár pro 
vítěze. Společně s nejvěrnějšími 
sušickými příznivci si užili i dě-
kovačku přímo na trávníku.

Starší přípravka převzala oceně-
ní v posledním domácím zápase su-
šického áčka. V derby proti Lubům 
hráči odčinili předchozí tři porážky 
a zvítězili vysoko 6:1, čtyři branky 
vstřelil domácí kapitán Tomáš Klí-
ma. Do konce sezony zbývá ode-
hrát poslední kolo, Sušice jede na 
půdu druhého Tachova.

Dařilo se i sušickému céčku, 
které výhrou 2:1 v Dešenicích opa-
novalo IV. třídu. Zkušení hráči si 
užili následné oslavy. Velmi dob-
rý ročník má za sebou i sušické 
béčko, které si kolo před koncem 
soutěže zajistilo čtvrtou příčku 
v tabulce.    Jonáš Bartoš

Mozart Trophy v Rakousku, 
výsledky Sušice
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Skupinová fáze
TJ Sušice – Taxham 5:0
TJ Sušice – ASPV Salzburk 2:0
TJ Sušice – Meteor Praha 0:3
Finálová skupina
TJ Sušice – Liefering 2:0
TJ Sušice – SK 1919 2:1

MLADŠÍ ŽÁCI:
základní skupina
Union Gampern (AT) – TJ Sušice 
0:3
TJ Sušice – SP Reuth 0:0
TJ Sušice – SK Motorlet Praha 2:2
TJ Sušice – Union Eberstalzell 3:1
Padova Accademy (IT) – TJ Suši-
ce 0:0
fi nálová skupina
Padova Accademy – TJ Sušice 0:0
TJ Sušice – Okos Mühely (HU) 1:1
TJ Sušice – SK Motorlet Praha 1:2

Účastníci turnaje v Rakousku 
za TJ Sušice (starší přípravka 
a mladší žáci)
Hráči: Mar tin Vítek, Jakub 
Vítek, David Krejčí ,  Josef 
Mach, Daniel Nemrava, On-
dřej Kř ížek, Filip Čakrt, Mi-
chael Hanzl, Vojtěch Vaněk, 
Matěj Ducháč, Jakub Ducháč, 
Václav Majer, Lukáš Veselý, 
Adam Mantl, Jan Kratejl, Ví-
tek Svoboda, David Vítek, Jiří 
Blahout, David Peleška, Ma-
rek Šašek, Patrik Kuba, Da-
vid Kopa, Tomáš Mař ík, Ště-
pán Lysáček, Miroslav Kotala, 
Mikuláš Červený, Petra Ko-
talová, Lukáš Kupec, Daniel 
Kupec.
Trenéři: Patrik Hubáček, Mar-
tin Ducháč, Josef Abraham, Jan 
Chudý. Vedoucí mužstva: Jiří 
Chudý. Zdravotnice: Markéta 
Blahoutová. 

Mladší žáci a starší přípravka oddílu fotbalu TJ Sušice cestovali na turnaj do Rakouska společně.

Starší přípravka
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JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

21 – Františka Procházky

Čtvrtou a poslední ulicí, kte-
rá vede z Husova náměstí, je uli-
ce Františka Procházky. Ulice 
vede před stejnojmenné gymnázi-
um a končí jako slepá u sportovní 
haly. Dříve jméno neměla a řadila 
se k Husovu náměstí. 

Teprve v roce 1992 při příleži-
tosti 85. výročí narození Františka 
Procházky, tohoto významného uči-
tele a organizátora kulturního dění 
ve městě (viz. SN 17–18/2013) bylo 
ulici přiřčeno jeho jméno. Tehdy se 
také gymnázium přestěhovalo zpět, 
do své původní budovy z roku 1911. 

František Procházka (1907 Ži-
hobce – 1990 Sušice).byl středoškol-
ský pedagog a organizátor hudební-
ho života v Sušici. Od studentských 
let hrával nejen v amatérských or-
chestrech, ale i v komorních sou-
borech, a to jako houslista, později 
i jako violista a kontrabasista. Vypo-
máhal i v profesionálních orchestrál-
ních skupinách v Ostravě a ve Fran-
tiškových Lázních. Do hudebního 
života gymnázia vstoupil roku 1937. 

Dovedl motivovat studenty a zapojit 
je do kulturní činnosti. On sám za 
svého studia na sušickém gymná-
ziu působil ve studentském orches-
tru. Ten po válce řídila jeho man-
želka houslová virtuoska Marta 
Procházková-Cittová. 

Zásluhou Františka Procházky 
byl vybudován koncertní sál v Su-
šici. Rozhodl se tehdy přebudovat 
starou ústavní aulu, která byla po 
druhé světové válce velice poničená. 
Smetanův sál byl slavnostně otevřen 
30. října 1949.

František Procházka byl také 
tvůrcem ,sušických hudebních ve-
čerů. Pod heslem , umění všem za-
vedl hudební večery, ve kterých se 
vystřídali různí čeští hudební uměl-
ci v pravidelných měsíčnich koncer-
tech, které přiváděly do Smetanova 
sálu mnohé návštěvníky i z dalekého 
okolí. Často zde účinkovali přední 
čeští umělci. Např. zde hrálo Smeta-
novo kvarteto nebo Česká fi lharmo-
nie.. (Zdroj: Almanach Gymnázia 
Sušice) text a foto Eduard Lískovec

Provozní doba koupaliště

Více informací na https://www.sportoviste-susice.cz/letni-koupaliste/letni-koupaliste-u-cyklostezky/

Právě probíhají zápisy na:
Baby plavání léto 

Kurz probíhá od 11. 7. 2022 do 22. 8. 2022
Můžete se přihlásit od 7. 6. 2022

Poznámka: letní kurz Baby plavání má 7 lekcí

Více informací na https://www.sportoviste-susice.cz/nase-kurzy/baby-plavani/

V sobotu se na bazénu závodilo

Sobotní dopoledne 28. 5. patřil bazén po dvouleté pauze opět zá-

vodníkům v plavání. Sešli se tam ti, co navštěvují plavecké kurzy, kte-

ré se konají každý den v odpoledních hodinách a těší se velké oblibě 

jak mezi malými začínajícími plaváčky, tak i mezi již zkušenými plavci. 

Zazávodit si mohl přijít každý. Někteří závodníci k nám přijeli i z Plzně.

V osm hodin bylo zahájení pro starší kategorii, na start se postavilo 

21 plavců. Závodili nejprve plavci ročník 2004 – 2012. Poměřili síly na 

trati 25m prsa a 25m volný způsob. Ti nejstarší zabojovali ze všech sil na 

50m prsa a na 50m volný způsob. První tři závodníci v každé kategorii 

obdrželi medaili a všichni ostatní plavci věcnou pozornost a sladkost.

Mladší plaváčci ročník 2013 – 2018 se připravili na startovní blok v půl 

jedenácté. V této kategorii závodníci zdolávali trať dlouhou 25m vol-

ným způsobem. Pro některé z nich to byl jejich první závod, kterého se 

účastnili. Velká gratulace za jejich odvahu. V této kategorii byla možnost 

použít plaveckou pomůcku. Všichni zúčastnění byli odměněni sladkos-

tí a věcnou odměnou. Ti šťastní, co dosáhli na stupně vítězů, medailí. 

Ve 12 hodin se postavili na start dospělí – muži. Ti byli pouze tři, ale i tak nám 

ukázali, že jejich mnohaleté úsilí nebylo marné. Předvedli nám supervýkony.

Celé dopoledne probíhalo v příjemném a přátelském duchu, fandilo 

se, povzbuzovalo a gratulovalo. Závodním dnem nás provedl zkušený 

moderátor Jiří Hlaváček, který jim svými dlouholetými moderátorský-

mi zkušenostmi dodal tu správnou závodní atmosféru. Celkem si v so-

botu zazávodilo 64 plavců.

Sobotní závodní den se vydařil, plavci byli příjemně unavení, rodiče 

nadšení a instruktoři z Plavecké školy Sušice, kteří celý závod připravili, 

spokojeni nad skvělými výsledky plavců.

Děkujeme všem zúčastněným plavcům a na viděnou zase v bazénu.

Sportoviště Sušice, p. o.

Káťa Koláčková a Adam Koláček – vítězové ve svých kategoriích

Sportoviště města Sušice Střípky z kroniky města – 9. díl – 1958–1960

1958 – Dne 8. září byl vy-
zdvižen železný most vedoucí 
před Roušarku (část kamen-
ného mostu), naložen byl na 
dva nosníky a byl tažen jed-
ním traktorem vpředu a jed-
ním vzadu. Práci té přihlíželo 
na tisíce lidí. Byla to podívaná, 
jakou málokdy vidíme. Teprve 
když železná konstrukce byla 
zatočena na náměstí, byla pa-
trna její velikost. Práce byla na 
náměstí zastavena ve 20 hodin 
a druhý den bylo pokračováno 
v jízdě k Domu armády, kde 
byl most složen, bude ho zde 
použito pro přechod a jízdu na 
druhý břeh Otavy. Stará lávka 
u Domu armády bude upotře-
bena na Pátečku.

Dne 11. prosince byla ote-
vřena v Sušici na náměstí prv-
ní potravinářská prodejna se 
samoobsluhou. Je moderně 
upravena a umožní spotřebi-
telům nákup bez čekání. Rych-
lý výběr je zde umožněn u veš-
kerých druhů potravinářského 
zboží, jako: mouky, cukru, 
kávy, čaje, cukrovinek, trvan-
livého pečiva, láhvového piva, 
minerálních vod, všech likérů, 
konzerv, mléka másla a sýrů.

1959 – Dne 8. července 
provedla se zatěžkávací zkouš-
ka nového železobetonového 
mostu. Přejely po něm 4 tan-
ky o váze 32 tun, celkem či-
nilo zatížení 128 tun. Most se 
jen nepatrně prohnul. Zkoušce 
přihlíželo mnoho občanstva. 

Dne 17. srpna se vrátil 

z Ghany s. Eman Kříž. Do 
Ghany byl vyslán vývozní 
společností Technoexportem 
jako sirkařský poradce pro 
tamní sirkárnu Ghana Match 
Comp., Kade, kde působil po 
dobu 6 týdnů. Sirkárna byla 
postavena německým podni-
kem z NSR již před třemi lety, 
přesto se však nepodařilo to-
várnu uvést do provozu. Sir-
kárna je totiž umístěna přímo 
v džungli a tropické podnebí 
(veliká vlhka) je pro výrobu 
zápalek největší překážkou.
Díky dlouholetým zkušenos-
tem z našeho závodu se s. Kříž 
s úspěchem uloženého úkolu 
zhostil. Sirkárna je dnes v cho-
du a vyrábí zápalky dobré, ex-
portní úrovně. Přišel také do-
pis ze sirkárny v Kade, v němž 
se sděluje, že výroba je v dob-
rém chodu a že se produktivi-
ta zvýšila. Má z toho radost 
n. p. Soloa s. Kříž, který svou 
pomocí přispěl ke zkvalitnění 
výroby zápalek v Kade.

1960 – V roce 1960 na-
vštívilo městské kino 167 000 
návštěvníků na 520 předsta-
veních. Městské museum na-
vštívilo do konce srpna roku 
1960 5422 návštěvníků. Ze-
jména značný zájem o mu-
seum mají cizí návštěvníci, 
kteří k nám zavítají v letním 
období. V budově muzea byly 
instalovány dvě zajímavé vý-
stavky a to výstavka V. K. 
Klicpery a matematika Ma-
tyáše Lercha.

Období do roku 1959 zaznamenal Rud. Kůs. Jan Jáša začal kroniku 
psát v roce 1965 a doplnil i chybějící roky předcházející.  ED
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DOSTUPNÁ Šumava 2022
Tento program je určený pro seniory a osoby se sníženou mobilitou 

(tj. držitele ZTP, ZTPP). Jde o cyklus zájezdů po Národním parku Šu-
mava, kam se návštěvníci mohou jinak dostat pouze pěšky nebo na kole. 
Nevede tam žádná veřejná cesta. 

V autobuse je celkem 33 míst. Zájezd se uskuteční při počtu 25 a více 
osob. Mohou se hlásit jednotlivci nebo celé skupiny. Základní cena zájez-
du je 400 Kč. (pro cestující ze Sušice nebo z Vimperka). Rezervace míst 
probíhá od úterý 19. dubna 2022 od 8.00 hodin (dále každý pracov-
ní den 8–14 hod do obsazení všech míst). Rezervace zájezdu je možná 
pouze na ČSAD Plzeň na tel.: 602 533 691 (v pracovní dny 8.00–14.00).

Trasa zájezdů v roce 2022: Sušice – železniční stanice, stanoviště 9
odjezd v 8.00 hod. (Možnost přistoupení cestou: Plzeň / CAN – Zastáv-

ka Č 9.). Přeštice /nám./, Klatovy aut. nádr.), Kolinec /zast./).
Hartmanice, Dobrá Voda – kostel sv. Vintíře, Hůrka – bývalý kostel 

sv. Vincence, sklářská hrobka, Jezero laka – ledovcové jezero, Železná 
Ruda – environmentální centrum Šumavy, Pancíř – rozhledna, Nový 
Brunst – bývalá sklárna, Zhůří – bývalá vesnice, meandry Křemelné

Sušice, železniční stanice, návrat v cca 16.30 hod.
Termíny zájezdů: 

úterý – 21., 28. 6. | 6., 13., 20., 27. 9. | 4.. 11., 18., 25. 10.
čtvrtek – 16., 23., 30. 6. | 8., 15., 22., 29. 9. | 6., 13., 20., 27. 10.

Vše na www.csadplzen.cz, více na www.npsumava.cz

PRODEJ
Prodám bazén Intex metal frame 
z laminovaného PVC D 2,2 m x Š 
1,5 m x V 0,6 m bez fi ltrace. Cena 
300 Kč. Tel. 736 288 810
Nabídka borůvek pro letošní sezonu 
červenec–srpen. Objednávky for-
mou SMS, cena za litr 100 Kč. Tel. 
792 412 009
Prodám lux Zanussi Cyclon Clas-
si Zan 1900 EL za 500 Kč, sta-
rý 2,5 roku, použitý cca 5x. Tel. 
724 914 673
Prodám polykarbonát a plastové 
nebo plechové střešní krytiny. Dále 
nabízím přístřešky nad vchody a za-
hradní skleníky. Tel. 775 601 680
Prodám staré zápalkové nálepky, LP 
desky různé, krabici časopisů o ple-
tení, háčkování, vyšívání – návody, 
vzorníky apod. Tel. 607 866 783
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
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 starší známky, mince, ban-
kovky, odznaky, pohledy, obrazy, 
hodiny, hodinky, porcelán, sklo, vo-
jenské předměty – šavli, helmu, uni-
formu a podobně. Můžete nabídnout 
i jiné staré předměty, celou sbírku 
nebo pozůstalost. Tel: 722 777 672 
Koupím staré zápalkové nálepky 
a krabičky. Přijedu. Tel. 606 49 49 96

BYTY – NEMOVITOSTI 
Pronajmu v Sušici garáž se zave-
denou elektrikou. Tel. 608 143 398
Výměna garáže v osobním vlast-
nictví. Vyměním garáž v osob-
ním vlastnictví v garážové lokalitě 
u Technoplynu za garáž v lokalitě na 
sídlišti u ulice Sirkařská. Garáž má 
zavedenou elektřinu. Termín reali-
zace může být i koncem roku. Garáž 
samostatně neprodávám. Kontakt: 
721 803 679

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
Koupím garáž samostatně uzamy-
katelnou v Sušici. Tel. 604 246 982

RŮZNÉ
Nabízíme strojní čištění kober-
ců, sedacích souprav, křesel, žid-
lí a čalounění. Zdeněk Kubeš, 
tel. 607 630 244
Nabízím možnost dlouhodo-
bě se zapojit do aktivit naší far-
my formou výpomoci se zvířa-
ty, údržbou pastvin atd. Odměna 
v podobě produktů – maso jeh-
něčí, kozí, králičí, husí, vajíčka, 
kozí a ovčí sýry. Rozsah zapoje-
ní podle dohody, avšak hledáme 
dlouhodobou spolupráci, vhodné 
i pro rodinu s dětmi. Možnost na-
učit se něco nového a zvýšit svoji 
samozásobitelnost. Farma se 
nachází v Rejštejně, kontakt 
p. Kvita – 602 767 714, e-mail: far-
manalosenici@seznam.cz 
Hledám někoho na sekání trávy. 
700m2/svah. Jemná pěkná tráva. 
Zahrádka. Křovinořezem Stihl. 
Nebo vlastním křovinořezem. 
Cca.45min. sekání. 2x–3x mě-
síčně. Plus jiné drobné zahradní 
práce. Může vykonávat i žena. 
130 Kč/h. Nebo podle dohody. 
Zahrádka v Sušici. Děkuji. Tel. 
603 930 507 
Hledám brigádně jakoukoliv 
práci – soboty, neděle, i za špat-
ného počasí. Výkopové práce, na 
stavbě, v lese apod. Možno volat 
po 15. hodině. Tel. 604 880 966
Nabízím jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury baka-
lářských a magisterských prací, 
přípravu na maturitní a přijí-
mací zkoušky z českého jazy-
ka, doučování. Více informa-
cí na www.hezkycesky.top, tel. 
606 49 49 96 
Nabízíme: stříhání ovocných stro-
mů, stříhání živých plotů, sečení 
a údržba zahrad. Tel. 792 411 333
Spravím staré knihy, svážu di-
plomové práce. Tel. 739 744 687
Provedu opravy střech, komí-
nů, natěračské a drobné zed-
nické práce. Sušice a okolí. Tel. 
721 484 172

Arny, je 5letý NO, mohut-
né postavy vzbuzující re-
spekt.Ale návštěvy vítá a lidi 
miluje.
Bude pomocníkem při zpra-
cování dříví, rád nosí polena.
Má rád procházky, ale další 
psí kluky v lásce nemá.
Uvítal by domov u domku se 
zahradou, je zvyklý na kotec 
a boudu.Bude oddaný společník
Info na tel.: 604 555 924

Domov hledá tahle osmimě-
síční kočička, nalezená už 
brzy na jaře. Je z ní mazli-
vá hodná kočka, nyní už je 
očkovaná a kastrovaná. Do-
stala jméno Šárka a čeká na 
vás v dočasné péči na tel. 608 
484 414.

Hledáme nový domov

Děkujeme za pomoc..        Helena M.

Informace o dalších zvířatech (nalezených i hledaných) najdete 
na stránkách spolku nalezenci-sumavaci.estranky.cz a jejich facebooku. 

Pá 17. 6.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 20. 6. 13.00–15.00  Společná tvorba programu 
Út 21. 6.  9.00–12.00  Soutěže v přírodě (vede p. Milan)
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 23. 6.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00 – 15.00  Poslech hudby
Pá 24. 6.  9.00–12.00  Pracovní činnosti 
Po 27. 6. 13.00–15.00  Život v Kanadě – otázky a odpovědi
Út 28. 6.  9.00–12.00  Foto kroužek
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 30. 6.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Hraní společenských her
Sociálně terapeutická dílna – pracovní činnosti: například drátkování, 
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

Fokus – Pobočka Sušice – Nuželická 60
(Organizace na pomoc a podporu lidí s duševním onemocněním)

OKÉNKO POMOCI



Dobrý den, přátelé. V říjnu 
1439 zemřel král český, uherský 
a římský Albrecht II. Habsbur-
ský a od té chvíle hledali čeští 
stavové nového panovníka. Dva-
cátého června 1440 se sice v Pra-
ze uskutečnila královská volba, 
z níž vyšel vítězně Albrecht III. 
Bavorský, ale ten k překvape-
ní Čechů svatováclavskou ko-
runu nepřijal. 
Nevyšla ani 
sázka na pol-
ského pr in-
ce Kazimíra 
Jagellonského, 
jehož ženou 
byla Alžbě -
ta Habsbur-
s k á ,  d r u h á 
dcera Alžběty 
Lucemburské.

V prosinci 
r. 1442 králov-
na Alžběta zemřela. Její jediný, 
nezletilý syn Ladislav (byly mu 
2 roky), putoval do poručnictví 
strýce Fridricha III. Habsbur-
ského (Štýrského, 1440 – 1493), 
který byl nyní nejen hlavou ce-
lého habsburského rodu, ale od 
roku 1440 také římským krá-
lem. Mladý Ladislav vyrůstal 
na jeho dolnorakouském hra-
dě Orth. Katolický i kališnic-
ký tábor se Fridricha pokoušely 
přesvědčit, aby se ujal českého 
trůnu, avšak opět bezvýsledně. 
V lednu 1444 tak uznal zem-
ský sněm v Praze Ladislavův 
legitimní nárok na země Koru-
ny české. Nezbylo ale, než po-
sečkat do doby, kdy mladý dědic 
trůnu dospěje natolik, aby mohl 
být přijat a korunován za krále.

Ladislavovi se ve stejném 
roce nečekaně uvolnil i uher-
ský trůn: v listopadu 1444 pod-
lehli v bitvě u Varny křesťané 
osmanské přesile – v krutém 
střetnutí padl nejen polský král 
Vladislav III. Jagellonský a du-
chovní otec celého křížového 
tažení proti Osmanům kardi-
nál Cesarini (známe ho z po-
rážky křižáků u Domažlic), ale 
také většina mužů z početného 
českého, husitského sboru, jenž 
na bojiště přivedl Jan Jiskra 
z Brandýsa. Po Vladislavově 
smrti uznal i uherský sněm dě-
dické nároky Ladislava k uher-
ské koruně a v květnu 1445 jej 
přijal za krále. Správcem krá-
lovství po dobu Ladislavovy ne-
zletilosti se stal slavný sedmi-
hradský vojvoda Jan Hunyady.

V zář í 1444 pak v Kut-
né Hoře odešel k Pánu vlivný 

šlechtic Ptáček z Pirkštejna. 
Hejtmanem mocného výcho-
dočeského landfrídu se stal… 
– Jiří z Poděbrad. Bylo mu 24 
let. O čtyři roky později se po-
čátkem září 1448 vojsko vedené 
Jiříkem zmocnilo Prahy, kde do 
té doby vládla protivná skupi-
na nejvyššího purkrabího Me-
nharta z Hradce. (Ten ve čtyři-

cátých letech 
p r o s a z ova l 
dědický ná-
rok Ladisla-
va Pohrobka 
na český trůn 
a  v  le t ech 
1441, 1443, 
14 4 6  ve d l 
řadu jednání 
s Fridrichem 
III. o vydá-
ní Ladisla-
va Pohrobka 

do Čech. Kolem roku 1444 se 
ale dostal do politických spo-
rů s bývalými spojenci, stra-
nou Hynce Ptáčka z Pirknštej-
na a Jiřího z Poděbrad – nechal 
dokonce přemístit korunovač-
ní klenoty z Karlštejna na svůj 
hrad Velhartice, aby zabránil 
Jiřímu z Poděbrad klenotů se 
zmocnit.) Nástup Jiřího k moci 
přinesl v reakci stmelení jeho 
nespokojenců – v únoru roku 
1449 vznikla tzv. Strakonická 
jednota, s níž musel v následu-
jící době nejednou bojovat.

V roce 1451 Fridrich III. po-
stavení Jiřího z Poděbrad uznal 
a v dubnu roku 1452 ho zem-
ský sněm ustanovil na dva roky 
zemským správcem.

Jak Ladislav dospíval, zača-
li uherští i čeští stavové nará-
žet na jeho opatrovníka – od 
roku 1452 císaře Friedrich III., 
který se Ladislava pokoušel 
využívat ve svých politických 
hrách a opakovaně ho vyslan-
cům českých i uherských sta-
vů odmítal vydat. Teprve když 
vojsko složené z kontingentu 
hornorakouských a dolnora-
kouských stavů a oddílů z Čech 
i z Uher oblehlo ke konci srpna 
1452 Friedricha III. ve Vídeň-
ském Novém Městě, musel cí-
sař ustoupit a bohatý a vlivný 
magnát Ondřej Celjský převezl 
4. září 1452 Ladislava z hradu 
Orth do Vídně.

Pokračování příště. Krásné 
dny přeji, přátelé.

(S využitím zejména kralov-
skedilo.ktf.cuni.cz)

12. června 2022
Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Jiří z Poděbrad – nástup

ZA SUŠICI LEPŠÍ… ALE JAKOU?
ZA SUŠICI SCHŮDNOU, SJÍZDNOU A OBYVATELNOU! 
Co to v praxi znamená?
Sušice schůdná: především chod-

ci se mají městem pohybovat rych-
le, bezpečně, pohodlně a příjemně. 
Městem vedou pěší trasy stranou 
automobilové dopravy, mezi domy, 
různými zkratkami a průchody, ide-
álně lemovány zelení. Chodec tak 
nemusí obcházet velké bloky zástav-
by, například garáží, fi remních are-
álů, nemocnice, škol apod. Chůze 
ulicí lemovanou jen budovami a ne-
průhlednými ploty je nudná, únav-
ná a také nepříjemná, zvlášť když 
kolem vás jezdí automobily všech 
velikostí. Chodníky jsou dostatečně 
široké a rovné, nikoliv plné výmo-
lů, louží a nejrůznějších překážek. 
Chodníky nemusejí být výhradně 
asfaltové, jakákoliv rovná dlažba 

je lepší. Chodci také uvítají síť la-
viček ovšem umístěných v příjem-
ných místech se zelení, nikoliv s prů-
běžnou dopravou za zády či přímo 
před očima.

Sušice sjízdná: hned po chod-
cích se mají městem nejsnáze pohy-
bovat nemotoroví jezdci, například 
cyklisté, invalidé a rodiče s dětský-
mi kočárky. Trasy pro tento pohyb 
městem mají být bezpečné, dostateč-
ně široké a rovné, ne nutně asfaltové. 
Ideálně vedou ulicemi s minimál-
ním pohybem automobilů, využíva-
jí různé zkratky a ústí na cyklotrasy 
kolem města. Cyklisté ve městě uví-
tají hustě rozmístěné stojany k odlo-
žení a uzamčení kol, aby je nemuseli 
opírat o fasády budov na chodnících, 
kde kola překážejí zase chodcům.

Sušice obyvatelná: obytné čtvrti 
slouží k bydlení a odpočinku. Jsou 
chráněny před průběžnou dopra-
vou, hlukem a prachem v co nejvyš-
ší míře. Poskytují bezpečný prostor 
chodcům, dětem ke hrám, obyvate-
lům k setkávání. Jsou oázami zeleně 
a útočištěm ptáků a drobných zvířat, 
místem k procházkám se psy. Zna-
mená to také, že sousedé vzájemně 
respektují potřebu klidu a čistoty 
okolí, například v létě nesekají trá-
vu v neděli v poledne. Auta nepar-
kují na zeleni, fi remní auta a dodáv-
ky parkují ve fi rmách a na vlastních 
parkovištích, nikoliv mezi domy a na 
parkovacích stáních určených pro 
osobní vozidla. Vozidla nerozjíždě-
jí travnaté plochy. Řidiči nenechá-
vají běžet motory vozidel zbytečně 

sousedům pod okny. Plochy garáží 
a parkovišť mezi domy a v sídlištích 
nejsou autodílny, kde se až do veče-
ra opravují motory a seřizují terénní 
motorky, se kterými se pak projíždí 
celá ulice několikrát dokola, než se 
za pekelného rachotu motocyklista 
vyřítí do ulic města a je ho slyšet, do-
kud nezmizí za kopcem. Ve městě 
je dostatek míst pro odkládání třídě-
ného odpadu, ovšem ne na místech, 
kde brání výhledu do křižovatky, 
kde vítr roznáší pohozené odpady, 
kde překážejí chodcům nebo cyk-
listům a ne na zeleni. Existuje již 
mnoho chytrých řešení. A dalo by 
se pokračovat …

V jaké Sušici chcete žít vy? 
Ing. Markéta Prosserová, Sušice

Duben 2022

Čelakovský poodhalil tajemství svých obrazů
V sušické Galerii Sirkus probí-

há výstava malíře Miloslava Če-
lakovského Bilance. O svých ob-
razech a inspirujících okolnostech 
přišel malíř promluvit v rámci 
komentované prohlídky, která se 
uskutečnila 9. června. 

Akce začala v kinosále pro-
mítnutím dokumentu Lomy ticha. 
Snímek nejen o událostech ze ži-
vota umělce natočil Daniel Zajíček. 
S Miloslavem Čelakovským v něm 
diváci mohli nahlédnout do míst, 
která patří k malířovým nejinspi-
rativnějším a na vlastní oči okusit 
jeho vnímavý pohled. 

V galerii po té iniciátorka fi lmu 
i výstavy Mirela Tůmová promlu-
vila o natáčení dokumentu a připo-
mněla, že před vstupem do galerie 
jsou vystaveny obrazy malířových  
vzorů a přátel. 

K obrazům na úvod malíř Čela-
kovský řekl: „Pokud bychom chtěli 
o obrazech hovořit slovem – obraz 

to je vlastní řeč, kterou 
buďto pochopíme, nebo 
nepochopíme. Stejně jako 
hudba. Může se o ní na-
psat hodně, ale mluví 
především sama za sebe. 
Také já vám neumím sdě-
lit všechno o tom, co jsem 
namaloval.“ Jeho připo-
dobnění k hudbě není ná-
hodné, neboť malíř často 
čerpá ze svých oblíbe-
ných děl, zejména Janáč-
ka či Stravinského. 

Další své lásky spo-
jil Čelakovský jediným citátem: 
„Kámen je lepší poduškou než 
mnohé vidiny – řekl Robinson Jef-
fers.“ Na obrazech výstavy mů-
žete poznat zmíněného básníka 
i mnohé kameny. Krajina a ves-
ničky v Provence jsou čtvrtým 
představeným oblíbeným téma-
tem, vymyká se snad jen olivov-
ník ze zahrady v Getsemane. 

Půvabné spojení půdy a kořín-
ků, neživého a živého, vycházející 
z autorovy neoblíbené činnosti ple-
ní záhonů, znázorňuje nepřehlédnu-
telný triptych. Ze starších děl se na 
výstavě objevují hřiště, možná tam 
v pozadí jednoho poznáte i skaut-
skou klubovnu. Autor též prozradil, 
že skici kreslí husím brkem. 

Expozice je vzácná i proto, že se 

podařilo shromáždit ojedinělou ko-
lekci s obrazy ze soukromých sbí-
rek, galerií i ze zahraničí. Prohlídka 
se nakonec rozplynula v mnohé dis-
kuze u připravených sklenek vína… 

Výstavu můžete zhlédnout do 
26. června a dokumentární fi lm 
Lomy ticha bude ke zhlédnutí na 
kanále YouTube. 

text a foto Eduard Lískovec

Červen na zahradě – 2
Růže v červnu, v tomto mě-

síci už růže naplno kvetou. Ne-
zapomínejte, že odkvetlé čás-
ti musíte odstraňovat nejenom 
proto, aby keříky pěkně vypa-
daly, ale také abyste podpořili 
další kvetení.

Opakovaně kvetoucí odrů-
dy po prvním kvetení přihnojte 
speciálními, rychle působícími 
hnojivy. Během delšího období 
beze srážek musíte zalít zejmé-
na růže zasazené na jaře. Nikdy 
nezavlažujte na listy, vždy ke 
kořenům. 

Pokud jste na koncích výhon-
ků nebo na poupatech objevili 
mšice, zasáhnout můžete vhod-
nými přípravky na tyto škůdce. 

Menší množství mšic lze 
zlikvidovat rovněž mechanicky 
tak, že je setřete prsty. Pokud je 
vám to nepříjemné, můžete je 
také spláchnout proudem vody. 

Při likvidaci mšic vám pomo-
hou také slunéčka, velmi jim to-
tiž chutnají.

 V případě zájmu poradím 
i po telefonu (21 – 23 hod.) – 725 
314 829   Petr Kumšta

ZAHRÁDKÁŘSKÁ 
PORADNA

Recenze knihy rodu Chotků dotýkající se i Sušicka
České dějiny byly spoluvytvá-

řeny šlechtou a její nejvyšší vrstvou 
– aristokracií. Se zeměmi Koru-
ny české byl také spjat rod Chotků 
z Chotkova (později i z Vojnína) je-
hož příslušníci nejprve bohatstvím 
neoplývali. Zámožnost Chotků však 
postupně rostla, jejich společenský 
kredit stoupal k vrcholu v 18. století, 
kdy Václav Antonín Chotek dosáhl 
povýšení do hraběcího stavu, jeho 
synové Jan Karel a Rudolf Chotkové 
zastávali významné úřady habsbur-
ské monarchie a do první poloviny 
19. století, kdy nejvyšším purkrabím 
Království českého byl Karel Cho-
tek. Silnice i sady v Praze nazvané 

jeho jménem i v současnosti připo-
mínají zemské zásluhy tohoto muže 
– po jeho smrti nastal pozvolný ústup 
rodu ze společenských a politických 
pozic (manželství Žofi e Chotkové 
s následníkem trůnu Františkem 
Ferdinandem d’Este na této skuteč-
nosti nic nezměnilo), který směřo-
val k částečnému ekonomickému 
úpadku, následoval odsun většiny 
Chotků z Československa po roce 
1945 a úmrtím posledního přísluš-
níka rodu v roce 1970 Karla Marii 
Chotka se rodová historie uzavřela. 
Chotkové se také stali předmětem zá-
jmu bankovního úředníka Pavla Ju-
říka, který se dějinami šlechtických 

rodů dlouhodobě 
zabývá.

 Chotkům se 
věnuje poprvé, 
ale o tomto rodu 
ji ž  monog ra-
fie byla napsána 
(viz Ivo Cerman: 
Chotkové – příběh 
úřednické šlechty, 
NLN s.r.o. v Pra-
ze v roce 2008). 
V textu Juříkovy 
publikace se vy-
skytují nepřes-
nosti, ovlivněné 
nepříliš pečlivou 
redakční prací – 
lze se např. dočíst, 
že Poděbradská 
jednota, v jejímž 
čele stál budoucí 
zemský správce 
a český král Jiří 

z Poděbrad (vládl v letech 1458–
1471) byla ustavena dne 24. červ-
na 1558 (!). Informace o vyvěše-
ní československé vlajky jedním 
z Chotků na svém sídle dne 28. října 
1918 neodráží realitu historického 
okamžiku – symboly nově vzniklé 
Československé republiky byly při-
jaty zákonem ze dne 30. října 1919 
a schváleny v ústavě dne 30. dubna 
následujícího roku. V krátkém tex-
tovém odstupu je několikrát střídavě 
správně (28. června 1914) a chybně 
(29. června 1914) uvedeno datum 
sarajevského atentátu. V části kni-
hy věnované historii jednotlivých 
nemovitostí Chotků je v rozporu se 
skutečností uvedeno nevhodné vy-
užití zámku Kačina po roce 1945. 
Sídlo sice bylo v závěru války vy-
rabováno Rudou armádou (jak je 
objektivně doloženo) a opětovná 
instalace dobových interiérů byla 
možná až v důsledku změny spole-
čenských poměrů po roce 1989, ale 
publikovaná informace je zavádějí-
cí – Kačina byla na počátku padesá-
tých let 20. století dána k dispozici 
Národnímu zemědělskému muzeu, 
v jejích prostorách bylo postupně 
instalováno několik výstavních ex-
pozic (modernizované je lze zde na-
vštívit i v současnosti), stavba byla 
udržována, její nejbližší okolí a ar-
chitektonicky nejcennější prostora 
– zámecká knihovna, sloužily např. 
na přelomu let 1989/1990 jako dobo-
vé kulisy k natáčení jednoho z dílů 
televizního seriálu Dobrodružství 
kriminalistiky (režie: Antonín Mos-
kalyk) nazvaného Modus Operandi. 

Pavel Juřík objektivně hodno-
tí chování příslušníků posledních 
generací Chotků v době nacistické 
okupace, dokazuje jejich slušnost 
vůči zaměstnancům české národ-
nosti i skutečnost, že na rozdíl od 
představitelů jiných šlechtických 
rodů nebyli vědomými kolaboran-
ty, byť svým osobním rozhodnutím 
se stali říšskými občany a význam-
něji se neúčastnili odboje. Ocenit 
lze souhrnný přehled chotkovských 
sídel – pomyslně lze navštívit ta 
veřejnosti přístupná – Kačina, Vel-
trusy, Velké Březno, na Slovensku 
Dolná Krupá, kde Marie Henrieta 
Chotková, řečená „ ružová grófka“ 
nechala vybudovat proslulé rosári-
um a dále nepřístupné zámky Nové 
Dvory, Dukovany, Hlízov, Bělu-
šice, Chlumín, Chrámce, Ratmě-
řice, Třebešice, Volšovy. Oproti 
některým předešlým Juříkovým 
monografi ím jsou důsledně aktu-
alizovány údaje o současném vyu-
žití objektů a fotografi e vybraných 
interiérů odpovídají současnému 
stavu.

Kniha Chotkové – ve službách 
státu patří k nejlepším z bibliogra-
fi e Pavla Juříka a může podnítit zá-
jem čtenářů o hlubší studium dějin 
rodu proslulého službou vlasti v řa-
dách zemských úředníků i na poli 
evropské diplomacie.

Pavel Juřík: Chotkové – ve služ-
bách státu, ISBN: 978-80-242-8039-
4, 160 

str., 1. vyd., Euromedia Group 
Praha v roce 2022. 

Autor textu: Stanislav Vaněk
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Tradiční oslava Dne dětí na 
sušickém koupališti pod tak-
tovkou Sušického kulturní-
ho centra a Sportovišť měs-
ta Sušice proběhla v sobotu 
4. června. Třetím obdivuhod-
ným organizátorem bylo poča-
sí. Slunečné letní odpoledne 
přilákalo zatím největší po-

čet návštěvníků a lijavec akci 
ukončil v 17.00 přesně podle 
časového rozvrhu. 

Díky teplému počasí byly le-
tos zaplněné i bazény a děti se 
po splnění úkolů u jednotlivých 
dovednostních stanovišť opět 
radovaly ze zisku zelených ža-
báků – interní měny, za kterou 

jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní 
centrum SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. 
Sídlo redakce: KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, 

tel. 376 555 070, 724 981 554, liskovec@kulturasusice.cz,www.kulturasusice.cz
Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB, Brno. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění pří-
spěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpo-
vídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 20 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, 
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Sborový zpěv Broučků, Sluníček, 
Včelek a Hlavního sboru SDS 
i loučení s odcházejícími členy

si pak ve stánku mohly zakoupit 
různé druhy sladkostí. 

Programu dominoval dnes už 
typický koupalištní, křiklobarev-
ný i ozvučený šášula, moderátor 
a ředitel kulturního centra Karel 
Sedlecký v jedné osobě, který děti 
s jejich doprovodem informoval 
a směroval na probíhající atrak-

ce. Kromě úko-
lových stanovišť 

zajišťovaných ochotnými brigád-
níky a zaměstnanci pořádajících 
organizací, využívali návštěvníci 
beach volejbalové hřiště, speciál-
ní biotočenou zmrzlinu, klasický 
občerstvovací stánek a v příhodný 
čas se zúčastnili společného taneč-
ního cvičení s Anetou Škulinovou, 
či divadélka Studia Dell´arte, kte-
ré pod pergolou dávalo Zlatovlás-
ku a spol. Koupaliště je tedy na 
další sezonu zdárně otevřeno a to 
podle otevírací doby uvedené na 
www.sportoviste-susice.cz. 

text ED, foto vlevo dole Jakub 
Krakovčík, ostatní Lukáš Hamák 

V sobotu 11. června se ve 
Smetanově sále setkaly děti 
ze všech oddělení Sušického 
dětského sboru k závěrečné-
mu koncertu, kterým se tra-
dičně loučí s končícím škol-
ním rokem. 

Na začátku vystoupili před 
zaplněným sálem ti nejmenší, 
Broučci. Pod taktovkou sbor-
mistryně Mileny Naglmüllerové 
a za doprovodu Jaroslavy Hanu-
sové předvedli, kolik se toho za 
poslední rok naučili a také se 
během zpívání pěkně zavlnili. 

Zpěváci ze Sluníček a Vče-
lek zanotovali ze svého reper-
toáru, který s učiteli Janem 
Pelechem a Janem Zdeňkem 
během zkoušek nacvičova-
li. Několik skladeb předvedli 
společně. Během série sportov-
ních písní také oni ukázali na-
učenou choreografii. Největší 
prostor patřil Hlavnímu sboru, 
jehož řady rozšířilo několik bý-
valých členů. 

Diváci přihlíželi nejen skvě-
lým hudebním číslům, ale také 

rozloučení mladých zpěváků se 
svými nejstaršími kamarády. 
Jelikož tato tradice byla na dva 
roky přerušena, jednalo se cel-
kem o 11 dětí, které již nebudou 
dále navštěvovat zkoušky sboru 
s jejich oblíbenou sbormistryní 
Andreou Sušilovou. 

V závěru se na pódiu se-
šli všichni účinkující společně. 
Čekal je milý úkol popřát spe-
ciálně přetextovanou písní paní 
Jaroslavě Hanusové k životnímu 
jubileu. Patří ji veliké díky, že již 
od prvních pěveckých krůčků, 
provází děti s neskutečnou dáv-
kou laskavosti a humoru. Popřát 
zpěvem přišli také zástupci pě-
veckého sboru Svatobor, jehož je 
již léta prezidentkou.

Nyní už děti s nadšením vy-
hlížejí prázdniny a tolik oblíbené 
tábory. Společně se pak sejdeme 
14. září odpoledne v amfi teát-
ru za Káčkem na připravované 
akci ZUŠka ZUŠce.

Martina Hamáková
foto Eduard Lískovec

více foto na www.kulturasusice.cz

DĚTSKÝ DEN OTEVŘEL KOUPALIŠTĚ

Zajímavosti
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