
K za átk m Sokola, z projev  pán  Lhotáka a Schovance 
Je nutno p iznat, že myšlenka Sokola, není úpln  eská. Úmysl stmelovat 

lidi v podobném duchu jako Sokol, se zrodil v N mecku. Obdobné t lový-
chovné spolky sice na eském území fungovaly, jejich cvi itelé ale mluvili 
n mecky a v n m in  se rozdávaly i povely. Až ná elník Tyrš vytvo il úpl-
n  nové, eské a vlastenecké názvosloví – stojka, d ep, upažit – tak, jak jej 
známe dodnes. S ideou spojit podobn  také echy zakládá spole n  s Jin-
d ichem Fügnerem (oba m li n mecký p vod) v roce 1862 v Praze první so-
kolskou jednotu; Sokol pražský. Zde tedy m žeme mluvit o za átku Sokola. 

Spolek za al fungovat a nabíral zájemce. Jelikož byl Fügner úsp šný 
podnikatel, neváhal za  nancovat výstavbu první sokolovny v Praze. Pro 
své p sobení ji Sokol pražský stále využívá.

V Sušici však zhruba deset let o Sokolu nev d li. (Do Klatov se podle 
všeho sokolská myšlenka dostala už v roce 1868.) Možná trochu zahanbe-
ní Suši ané pak zjiš ují, že jedinou v tší obcí v okolí, která sv j oddíl ješt  
nemá, je práv  Sušice. Tady se do historie okrajov  p iplétají naše slavné 
sirky. Syn Ferdinand podnikatele Vojt cha Scheinosta se znal s Tyršem. 
Myšlenka Sokola tak do Sušice vplula v podstat  od zdroje.

V roce 1874 došlo z praktických d vod  k pon kud neš astnému slou-
ení s místní hasi skou jednotou a vznikla t locvi no-hasi ská jednota. Na 

dvacet let tak odsunula p vodní ideologii Sokola do pozadí.
Ke své zakládající myšlence se spolek vrátil až v roce 1891. B hem nad-

cházejících t í let zajiš uje v Sušici krom  
t locviku kulturní akce, divadelní p edsta-
vení a za íná pomýšlet i na kinematogra  c-
kou koncesi. Postupn  ji také získá a z ídí 
biograf Hv zda.

Kv li kritické e i proti tehdejšímu c. a k. 
režimu, kterou v roce 1894 pronesl len So-
kola, je aktivita spolku pozastavena. Po soud-
ních sporech je Sokol op t povolen a po ínaje 
rokem 1895 až do první sv tové války zažívá 
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V sobotu 25. 9. si v asném od-
poledni na sušickém nám stí míst-
ní Sokol p ipomn l své založení, od 
kterého uplynulo již neskute ných 
150 let. Po sboru Svatobor se tak jed-
ná o druhý nejstarší spolek v Sušici. 
V sokolském kroji oslavou provázela 
Zuzana Navrátilová (uprost ed na-
ho e), která postupn  p ivítala d le-
žité hosty, kte í se k historii sušické-
ho Sokola nejen vyjád ili, ale hlavn  
pop áli další ádku úsp šných let. 

Úvodem zazn la sokolská hym-
na v podání p veckého sboru Sva-
tobor. Po druhé písni se slova chopi-
la starostka sušického Sokola Hana 
Šafrová (vlevo naho e).Poukázala na 
neopomenutelné propojení innosti 
t lovýchovné jednoty a m stského 
loutká ství, které si minulý rok p i-
pomn lo krásné stoleté narozeniny. 

Paní starostka krátce shrnula ne-
lehkou historii Sokola a spole n  se 
slovem p edala historiku sušického 
muzea panu Janu Lhotákovi (vlevo 
dole) zakládací listinu. Ta byla se-
psána dne 25. zá í 1971. Pan dok-
tor rozvedl historii Sokola v širších 
souvislostech a i on pop ál spolku 
dalších 150 let fungování. 

Taktéž v kroji pronesl svou e  
pan Milan Pokorný (vpravo dole). 
Kroj ovšem nepat il Sokol m, ale 
hasi skému sboru, který po ur i-

tou dobu fungoval se spolkem ruku 
v ruce. Na staré asy zavzpomínali 
i sami diváci. Bylo patrné, že ady 
návšt vník  jsou plné pam tník  
a minulých i sou asných len . 

Dále pomyslné pódium p ed so-
kolským praporem, který byl v po-
zadí zav šen, pat ilo starostovi So-
kolské župy šumavské Jind ichu 

Schovanci (vpravo naho e). Ten po-
slucha m vysv tlil, co to taková 
župa je, a p ipom l hlavní myšlen-
ku t lovýchovné jednoty. S bratry 
a sestrami v publiku se rozlou il 
sokolským „Nazdar“.

Sice ne tak úpln  e níkem, ale spí-
še posledním hostem, byl Kašpárek 
z loutkového divadla. Spole n  s ko-
níkem Ferdou pozvali d ti na p edsta-
vení na Santosu, které se tam v rámci 
charitativního dne konalo v ned li. Po 
hodince programu se p ed diváky vrá-
til sbor Svatobor (foto dole). Tentokrát 
v historických kostýmech p edvedli 
pásmo staro eských písní s drobným 
p ekvapením Miroslava Panušky v po-
dob  hry na dobový akordeon. 

Oslavu zakon ila píse  Ta naše 
písni ka eská, kterou Svatobor spo-
le n  se zpívajícím publikem roze-
zn l celý p ipravený stan, ve kterém 
se událost konala.

text a foto Petra Tomášková

Rozhovor se starostkou sokola 
Hanou Šafrovou:

Sokolské výro í jste zahájili 
dopoledne položením v nce u Pa-
mátníku padlých. Pro  tento akt?

„V nec u Památníku padlých, 
byl položen v den 
výro í 150 let za-
ložení T locvi né 
jednoty Sokol Su-
šice a 101 let zahá-
jení innosti lout-
kového divadla 
v Sušici, k uct ní 
sušických Sokol , 
kte í položili své 
životy za svobo-
du, i byli perze-
kuováni v dobách 
nesvobody. Bylo tak u in no o 2 
týdny d íve, než toto výro í oslaví 
8. íjna, celá eská obec sokolská.“

Jaké aktivity místní Sokol 
v sou asnosti zajiš uje? 

Nazdar! Sušický sokol slaví 150 let
„V sou asné dob  se cvi itelé 

snaží motivovat d ti k všestranné-
mu pohybu. Máme k dispozici 2x 
týdn  sportovní halu, kde d ti vy-
užívají r zných sportovních ná iní 
a kde se p ipravují na závody. Naše 
d ti se také zú astnily posledního 
sokolského sletu v Praze. Sou ástí 
Sokola je i šachklub, který v roce 
2017 obnovil svou innost a dnes 
se zú ast uje i vyšších sout ží.

Nesmíme zapomenout na naše 
loutkové divadlo,které od roku 
1920 obveseluje malé i velké di-
váky v Husov  sále v 1. pat e so-
kolovny v Sušici. 

Pokud to situace dovolí, rádi 
bychom od 15. íjna za ali op t 
hrát pro naše diváky pohádky.

Tak rychle jak za al oddíl 
basketbalu, tak rychle skon il. 
A nyní hledáme nové cvi itele, 
abychom mohli obnovit a zaru-
it d tem kvalitní a dlouhodobou 
innost basketbalového oddílu.“

Do ela sušického Sokola jste 
byla zvolena nedávno. Plánujete 
v jeho innosti n jaké novinky? 

„Když jsme zvali k ú asti na 
oslavu 150. let založení Sokola 
v Sušici a 101 let založení lout-

kového diva-
dla d íve na-
rozené sokoly, 
p ekvapila nás 
jejich veliká 
radost, že jsme 
zazvonili u je-
jich dve í. Vy-
slechli jsme si 
spoustu vzpo-
mínek na jejich 
innost v So-

kole nejen p i 
sportu, ale i kulturních akcích.

A práv  proto jsem si uv do-
mila, že zapomínáme i tyto so-
koly zapojovat do naší innosti.“ 

D kuji za odpov di.  ED

8. října, Památný den so-
kolstva je poctou všem čle-
nům a členkám Sokola, kteří 
během téměř 160 let existen-
ce spolku ČOS obětovali své 
životy v boji za svobodu, de-
mokracii a  samostatnost. 
Od roku 2019 je zařazen do 
kalendáře významných dnů 
České republiky.

zásadní vrchol své innosti. lenové jednoty nem li své zázemí, a tak si 
pro své cvi ení museli pronajímat t locvi ny. To se ale zm nilo v roce 1914, 
kdy se za podpory m sta za ala stav t sušická sokolovna. 

P sobení Sokola je op t pozastaveno v dob  okupace a do svého b hu 
se vrací až po druhé sv tové válce. V p evratovém roce 1948 je spolek do-
nucen se spojit s ostatními jednotami; TJ d lnickou i katolickou . Sokol se 
musí vzdát svého jména a jeho aktivity se pom rn  zúží.

Národní historie by bez Sokola byla neúplná. Jeho lenové stáli u ady 
d ležitých milník  a hájili demokracii p ed vlivy diktátorských režim . 
V roce 1938 se konal poslední p edvále ný všesokolský slet, další prob hl 
až v roce 1948. P i p evzetí rozhodující moci komunisty sokolové pocho-
dovali p ed tribunou, na které vít zoslavn  stál Klement Gottwald. Jejich 
zraky se však ubíraly opa ným sm rem, na d kaz nesouhlasu s nov  na-
stolenou politikou. Tento in samoz ejm  nebyl ponechán bez povšimnutí.

O p t let pozd ji za al platit zákon, který pod ídil všechny t lovýchovné 
spolky státu a Sokol tak v podstat  zanikl. Plán na jeho obnovení je v roce 
1968 p erušen normalizací a jeho lenové na n j museli ekat dlouhých 
22 let, do roku 1990, kdy byla jeho innost obnovena.

Úst edí Sokola je eská obec sokolská a jeho lenové se sdružují v tzv. 
župách. Ta šumavská spojuje jednoty na území Domažlic, Klatov a Plze -
-Jih. eská základna ítá zhruba 180 tisíc cvi enc , z nichž 48 % je mlá-
dež do 18 let. Práv  jim v nuje jednota nejvíce pozornosti a energie. -PT-

Ve dnech 8. a 9. íjna pro-
b hnou volby do Poslanecké 
sn movny Parlamentu R. 
Rád bych k volbám pozval 
všechny ob any našeho regi-
onu, uvedl starosta Petr Mottl 
a zd raznil, že svobodné vol-
by pat í k demokracii a bude 
z eho vybírat.

V p ednáškovém sále 
bývalého dominikánského 
kláštera v Klatovech pro-
b hne 12. íjna valná hro-
mada sdružení šumavských 
m st a obcí – Mikroregion 
Šumava západ, kterého se zú-
astní i starosta Sušice Petr 

Mottl.
V sobotu 16. íjna ve 

12.00 odstartuje už 15. ro -
ník proslulého sušického zá-
vodu ty lenných štafet Ex-
treme Challenge. Zahájení se 
zú astní také starosta m sta 
Petr Mottl. 

Modernizace dom  p. 
1163 až 1168 v Kaštanové 
ulici se blíží ke zdárnému 
konci. Oproti p edchozím re-
konstrukcím se na t chto pa-
nelových domech krom  za-
teplení d lají nové st echy 
a nové zadní vstupy. Akce by 
m la být dokon ena v listopa-
du tohoto roku.

M sto Sušice a Sušické 
kulturní centrum p ipravují 
oslavy 28. íjna zatím podle 
tradi ního scéná e. Skute -
ná podoba oslav bude záležet 
na aktuální epidemiologické 
situaci.   -red-
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 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
70 let – výročí narození Stinga

Sting, vlastním jménem Gor-
don Matthew Thomas Sumner 
(2. íjna 1951, Wallsend, Anglie) je 
anglický hudebník a ob asný he-
rec, byl hlavním zp vákem, skla-
datelem a baskytaristou rockové 
skupiny The Police, poté se vydal 
na sólovou dráhu. 

Jeho hudební vzd lání za íná 
studiem hudby a angli tiny na pe-
dagogické fakult  Warwick Univer-
sity. Hrál na kontrabas s jazzovou 
skupinou a vynikal mj. i ve sprintu.

P sobil jako u itel a zárove  
zpíval s jazzrockovou kapelou Last 
Exit. V roce 1977 se p emístil do 
Londýna a založil s bubeníkem Ste-
wartem Copelandem a kytaristou 
Andym Summersem punkové trio 
The Police a p sobil v n m jako 
skladatel, zp vák a baskytarista. 
V roce 1985, rok po neo  ciálním 
rozpadu The Police, vydává des-
ku The Dream of the Blue Turtles 
(Sen o modrých želvách) a tím za-
hajuje svou sólovou kariéru. První 
zkušenost p ed kamerou byla v re-
klam  na žvýka ky, dále dostal roli 
v nostalgickém rockovém muziká-
lu Quadrophenia. V roce 1989 se 
p edstavil v broadwayské inscena-
ci Brechtovy a Weillovy Žebrácké 
opery. Vytvo il zde postavu švi-
háckého krále zlod j  Mackieho 
Messera. K valné v tšin   lm , ve 
kterých jsme ho mohli vid t, nahrál 
i  lmovou hudbu. Byl také nomino-
ván na cenu Zlatý glóbus za titulní 
píse  z  lmu Mocný.

Jaký byl p ínos Stinga a pro  
si ho p ipomínat?

Pocházel z chudých pom r  
(jeho matka byla kade nice a otec 
mléka ) a dokázal ze zprvu ne-
úsp šné kapely The Trio ud -
lat svou pílí a pracovitostí jednu 
z nejúsp šn jších kapel na sv -

t . Málokterá rocko-
vá hv zda se m že 
pyšnit takovou ší í 
aktivit a projekt . 
Projevil zájem o sociální a poli-
tické otázky ve své písni „Driven 
to Tears“ z roku 1980 (obžaloba 
apatie ke sv tovému hladu). Jeho 
angažovanost v oblasti lidských 
práv za ala v zá í 1981. V listo-
padu 1984 se p ipojil k Band Aid. 
Byla to charitativní superskupi-
na složená z nejv tších britských 
a irských hudebník  té doby. Tyto 
Stingovy charitativní snahy ved-
ly ke koncertu Live Aid v erven-
ci 1985 na stadionu ve Wembley, 
kde vystoupil s Philem Collinsem 
a Dire Straits. V roce 2005 se zú-
astnil koncertu Live 8 v Hyde 

Parku v Londýn  v návaznosti na 
koncert Live Aid z roku 1985.

Zajímavosti o Stingovi
Je považován za jednoho z nej-

vlivn jších rockových a punkových 
hudebník  osmdesátých a devade-
sátých let. P ezdívku Sting (žihadlo) 
dostal podle žluto erného pruhova-
ného svetru, který nosil. Musel se 
kv li  lmu „Nev sta“ (1985) nau it 
jezdit na koni. Se jm ním odhado-
vaným v p epo tu na 5,5 mld. K  je 
desátým nejbohatším muzikantem 
Británie. Je držitelem mnoha oce-
n ní, nap . MusiCares Person of the 
Year z roku 2004 a Polar Music Prize 
z roku 2017. Má na svém um leckém 
kont  14 studiových alb, 5 koncert-
ních alb a 7 kompila ních alb. Dále 
nahrál p es 20 sólových skladeb, kte-
ré sklidily neskute ný úsp ch. Jeho 
nejslavn jší videoklip „Every Breath 
You Take“ vid lo p es 861 milion  
lidí.   Daniel Švíka

Zdroje: www.fdb.cz, 
cs.wikipedia.org, 

zivotopis.osobnosti.cz

Odběry dárců krve 2021
Sušice DPS: 19. 10. | 9. 11. | 7. 12. 

Odb ry se provád jí od 14.00 do 16.30 hod.
Prvodárce prosíme, dostavte se do 15.30 (nutné vstupní vyšet ení).

KREVNÍ BAROMETR – www.klanem.cz

Slavilo se pivo
A JAK JINAK NEŽ PIVEM

V sobotu 25. zá í sušické nám stí 
hostilo pivní slavnosti. Za slunného 
dne zde návšt vníci mohli ochutnat 
šestici rozli ných piv, která se epo-
vala p ímo pod sušickou lípou. Kro-
m  místního pivovaru U Švelch , 
který nabídl 11° Nuželický ležák, ty-
ikrát chmelený pšeni ný ležák a 10° 

tmavý bor vkový ležák, zde své pivo 
nabízel i nedaleký Kašperskohorský 
pivovar KPH. Z eských piv to byl 
ješt  sokolovský Permon a plze ské 
pivovary Raven a Beer Factory. Na 
belgické pivo Kasteel Rouge a tmavé 
pivo Bacchus Frambozen lákal bavor-
ský pivovar Aldersbacher.

K pivu nemohla chyb t domácí 
klobása z pivovaru U Švelch  i játra 
a žebra na roštu Karla Potužáka. Far-
má ské trhy nabídku jídla doplnily 
o domácí sýry a kolá e nebo trdelník.

Spole n  s moderátorem pivního 
odpoledne Radkem Nakládalem za-
hájila slavnosti sušická dechová ka-
pela Solova ka, následovala country 
kapela Štreka s holandským kytaris-
tou Antonym a p íjemné odpoledne 
zakon ila Karavana Swingers Band. 

Ve znamení oslav se nesla celá 
sobota. Slavnostem piva p edchá-
zela oslava výro í 150 let sušického 
Sokola. Ten také na nám stí pro d ti 
za ídil skákací trampolíny a háze-
ní mí em na velký ter . T m star-
ším ud laly radost ob í šachy p ímo 
p ed kašnou a dosp lák m nezbýva-
lo nic jiného, než stihnout ochutnat 
všechna piva.

Pivní slavnosti šly také p íkladem. 
Pilo se zásadn  ze zálohovaných ke-
límk  i ze sklenic, tak, jak to má být. 

text a foto Petra Tomášková

Po delší nucené p estávce se 
nám po knihovn  už hodn  stýs-
kalo, tak jakmile to šlo, hned jsme 
prosili paní vedoucí Votavovou 
o volný termín. D tská knihovna 
na nás vždycky p sobí pohodov  
a p átelsky a po ro ní odluce jsme 
si jí fakt užili! Tématem byly Ency-
klopedie. eknete si, encyklopedie, 
no a co, nalistuji abecední seznam 
a zjistím, co pot ebuji. Ale kdepak, 
to by nebyla Kamila, aby nevymys-
lela originální program. Rozehrá-
la všechny naše smysly skv lými 
podn ty. Všichni žáci si cht li vy-
zkoušet všechno – poznávat chu-
t  se zavázanýma o ima (to v bec 
není jednoduché), poznávat hlasy 
zví at a r zné zvuky (p ísahali by-
chom, že jsme to v život  neslyšeli 
a ono to ševelení listí), pohmatem 
poznat p edm t (šváb byl fuj i um -

Zpátky do knihovny!

Sušická ZUŠka odstartovala 
na výbornou!

Stejn , jako ostatní školy, tak 
i naše ZUŠka se v zá í s nadšením 
vrhla do prezen ní výuky. Po tém  
ro ním sezení u po íta  jsme s ra-
dostí uvítali žáky ve škole a v -
te, že to byla radost oboustranná 
a nelí ená.

A za ali jsme naprostou novin-
kou – online rezerva ním systé-
mem. Celé prázdniny jsme na n m 
pracovali spolu s programátory 
 rmy iSportSystém a povedlo se. 

Rodi e žák  v hudebním oboru si 
mohli zadat konkrétní termín vý-
uky hry na nástroj a hudební nauky 
p es po íta . Samoz ejm  se objevi-
ly drobné „mušky“, které musíme 
do p íšt  vychytat, ale z reakcí ro-
di , pedagog  i samotných žák  
víme, že systém funguje, je jedno-
duchý, rychlý a proto se ho už ni-
kdy nevzdáme. Tento zp sob zápisu 
jsme zvolili kv li tomu, abychom 
výrazn  snížili riziko p enosu ja-
kékoliv infekce – p edstava, že se 
1. zá í do školy dostaví asi tak 200 
rodi  a d tí, n kdo „prskne“ a my 
hned zase zav eme, byla dost d si-
vá. D kujeme všem rodi m, že do 
toho s námi šli!

Po roce distan ní výuky bylo na-
snad , že nastane úbytek žák . By  
jsme se velmi snažili, u ili online 
p es všechny možné (i nemožné) 
platformy, po ádali online koncerty, 
m li portréty v Rudol  nu, tak p e-
devším kolektivní p edm ty m ly 
problém. Budu-li mluvit jen za sebe, 
tak výuka, kdy máte na obrazovce 
20 a více „hlavi ek“ Brou k , kaž-
dá sice zpívá, ale vy slyšíte vždy jen 
jednu – to má do sborového zpívání 
opravdu daleko. P es velkou obavu 

na tom ale nejsme v bec špatn . 
Ba naopak! Pr m rný úbytek žák  
v ZUŠkách je celorepublikov  15 
procent. U nás – oproti roku 2019 
– pouze 10 procent. A to je skv lá 
zpráva! Vím, že je to ocen ní dobré 
práce všech pedagog  a pat í jim za 
to obrovský dík.

Krom  nových žák  máme 
i nové u itele pro výuku hry na 
housle a na varhany. Moc p kn  se 
rozb hl obor literárn  dramatický – 
k mému velkému p ekvapení práv  
v tomto oboru máme o 13 žák  víc, 
než vloni. Prost  – radost na všech 
stranách.

Vracíme se do normálu. V so-
botu 9. íjna se po ro ní pauze 
uskute ní v kostele sv. Vintí e na 
Dobré Vod  od 15.00 koncert na-
šich pedagog  a žák . Již n kolik 
let spolupracujeme se spolkem Šu-
mavské cesty a koncert je sou ástí 
jejich akce „Štrúdlování“. V pon-
d lí 11. íjna v 18.00 prob hne 
v Ká ku letošní první Žákovský 
koncert – samoz ejm  p i dodr-
žení všech hygienických pravidel. 
Sušický d tský sbor se chystá na 
celosv tové hry do Belgie. Cht la 
bych velmi pod kovat všem zastu-
pitel m za velkorysý p ísp vek na 
tuto akci! V íme, že naši zp váci 
v t žké konkurenci obstojí a navá-
ží tak na úsp šnou misi v roce 2012 
v americkém Cincinnati.

Sami tedy vidíte, že se život 
v ZUŠce nezastavil, ale je op t boha-
tý a v ím, že bude jak pro žáky, tak 
pro pedagogy a kulturní ve ejnost 
zase plný zážitk . Moc si to p ejeme.

Milena Naglmüllerová
ZUŠ Fr. Stupky Sušice

lý) anebo si p kn  za ichat – to p i-
nesla Kamila kouzelnou krabici, 
jako od Harryho Pottera a každý 
si mohl vybrat a o ichat n jakou 
v ni. Což o to, von lo to – jo jo, to 
mi n co p ipomíná, ale co to jen 
m že být? Zkrátka bylo to skv lé 
takhle zbyst it a uv domit si svých 
p t smysl , kterými vnímáme sv t. 
Že chybí ješt  jeden? Ano, správn , 
zrak! Ten jsme nakonec využili prá-
v  nad t mi encyklopediemi. Každý 
si vybral jednu, bleskov  našel n co 
zajímavého a p edstavil svou senza-
ci ostatním. Takže p idaná hodno-
ta k p ti smysl m. D kujeme paní 
vedoucí, která se nám vždy snaží 
vyhov t a Kam e Vrhelové za sv j 
elán a vždy dobrou náladu, kterou 
nás vždycky strhne ke knihovnic-
kým radovánkám.  5.E ZŠ 

T.G.Masaryka , Komenského ul.

Ve st edu 22. zá í 2021 p ijela 
na sušickou radnici delegace z n -
meckého partnerského m sta Bad 
Kötzting, aby p edstavila nový 
n mecko- eský projekt s názvem 
„Z stat  t bez hranic. Partner-
ská m sta Bad Kötzting a Sušice 
se spole n  hýbají.“.

Zástupce Bad Kötztingu v ele se 
starostou Markusem Hofmannem, 
vedoucí projektu Kathrin Martin 
a spolupracovníky projektu Beate 
Freitag a Juliana Resche p ivítali na 
jednání starosta Sušice Bc. Petr Mot-
tl a zastupitelka Ing. V ra Marešová. 

Jednání se dále ú astnili zástup-
ci organizací, které se do realizace 
projektu na eské stran  zapojí – za 
Sportovišt  m sta Sušice editel Ing. 
Lukáš Hamák a za Pionýrskou sku-
pinu Otava Mgr. Lucie Balí ková 
a za odbor památkové pé e a cestov-
ního ruchu Bc. Petra Turková, která 
bude koordinovat aktivity v rámci 
projektu na eské stran .

Hlavním cílem projektu, jehož re-
alizace za ala 1. ervna 2021 a skon-
í 30. ervna 2022 je motivace d tí 

i celých rodin trávit více 
asu venku. Projekt je ur-
en d tem ve v ku 3 – 10 

Společný německo-český projekt

OSLAVY 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 

MŠ TYLOVA SUŠICE (1971–2021)

12. 10. 2021 
„SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA PRO DĚTI Z CELÉ MŠ

na hřišti Sportoviště města Sušice (rodiče se mohou přijít 
na své děti podívat). V případě nepříznivého počasí bude 
olympiáda přesunuta na 13. nebo 14. 10. 2021.

3. 11. 2021:
9.30 – ZAHÁJENÍ OSLAV 50.VÝROČÍ ZALOŽENÍ MŠ

• možnost prohlédnout venkovní areál MŠ (včetně nového 
 vybavení naší zahrady) a nahlédnout do jednotlivých tříd
• výstava fotografi í a kroniky ve vestibulu 5. třídy
• krátké kulturní vystoupení dětí ze 4. třídy

15.00 – ZAHÁJENÍ „VERNISÁŽE“ 

  VÝSTAVY DĚTSKÝCH PRACÍ 

v podkrovních prostorách radnice

17.00 – SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ 

 ZAMĚSTNANCŮ A HOSTŮ 

v restauraci Sokolovna Sušice

Problematika podpory prodeje 
zem d lských komodit a prvový-
robk  p ímo z farem i prost ednic-
tvím farmá ských trh , farmá ských 
obchod  i e-shop  je v sou asné 
dob  velmi aktuální téma. Možnost 
p ímého odbytu vlastní produkce 
a zvýšený zájem spot ebitel  o lokál-
ní potraviny vede adu prvovýrobc  
k úvahám, jak se prosadit v konku-
ren ním boji obchodních et zc , 
které tla í prodejní cenu výrobk  
dol  asto i na úkor kvality prodáva-
ného zboží. Bohužel neznalost tržní-
ho prost edí a možností p ímého pro-
deje asto ovliv ují rozsah p ímého 
prodeje a snižují tak zisky a konku-
renceschopnost lokálních prodejc . 

Z tohoto d vodu jsme rozhod-
li uspo ádat sérii vzd lávacích akcí 
s názvem „Podpora a možnosti pro-
deje zem d lských výrobk “, kte-

Podpora a možnosti prodeje zemědělských výrobků 
ré cílové skupin  pomohou vytvo-
it a realizovat jejich podnikatelské 

zám ry. Jednotlivé vzd lávací akce 
p isp jí k rozší ení vzd lanosti míst-
ních zem d lc  o možnostech p ímé-
ho prodeje a napom žou jim rozhod-
nout se, který zp sob prodeje je pro n  
reáln  dostupný. Vzhledem k tomu, 
že výuka bude vedena odborníkem 
s dlouholetou praxí, bude vzd lávací 
akce sm rovat ú astníky projektu co 
nejlépe aplikovat teoretické znalos-
ti do praxe a na erpat tak praktické 
poznatky pro jejich budoucí rozvoj. 

Cyklus prob hne ve dnech 24. 9., 
1. 10. a 8. 10. a 15. 10. a je ur en p e-
devším zem d lským podnikatel m 
Pokud byste m li zájem se zú astnit, 
pošlete e-mail na sprzp@seznam.cz 
nebo volejte tel.: 602 156 008.

Ing. Tomáš Zelený Ph.D.
p edseda Spolku pro roz-

voj zem d lského podnikání 
– Jihozápad

let a má pomocí sportovních a vol-
no asových aktivit „rozhýbat“ d ti 
po covidové pauze. Projektové akti-
vity budou realizovány samostatn  
v obou partnerských m stech a na 
ja e p íštího roku prob hnou vým n-
né návšt vy. Termín pro návšt vu 
d tí z Bad Kötztingu v Sušici bude 
teprve up esn n, ale sušické d ti vy-
razí na záv re nou slavnost do Bad 
Kötztingu v sobotu 28. kv tna 2022.

V tšina projektových aktivit 
bude realizována až na ja e p íštího 
roku. Nicmén  Pionýrská skupina 
Otava již realizovala jednu bezkon-
taktní volno asovou stezku v Luhu 
a chystá druhou. 

Sportovišt  m sta Sušice se za-
m í na podporu komunitního spor-
tování na d tských h ištích.

B hem podzimu a zimy budou 
probíhat jednání s dalšími volno-
asovými a sportovními organiza-

cemi a harmonogram jednotlivých 
aktivit spole n  s pozvánkami na n  
budou zve ejn ny v n kterém z jar-
ních ísel Sušických novin.   

  -PT-, foto ED
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Zasedání zastupitelstva města

Zasedání rady města

Vážení ob ané m sta Sušice,
je to již více než rok, kdy došlo ke zm n  ve vedení Sušické nemocni-

ce s.r.o., takže se místo obvyklých aktualit z nemocnice pokusím shrnout 
zm ny a situace, kterými nemocnice za uplynulé období prošla a nastínit 
výhled v poskytování zdravotnických služeb v dalším období.

Dne 14. 9. 2020 rozhodla Valná hromada spole nosti Sušická nemocnice 
s.r.o. o odvolání jednatel  a jmenování nového jednatele. 

Tato zm na sebou bohužel p inesla demonstrativní odchod n kterých lé-
ka . Protože zde, p edevším na chirurgickém odd lení a na ARO p sobila 
v tšina léka  na tzv. dohody a nikoliv jako smluvní zam stnanci, byl jsem 
postaven do situace, kdy v tšina zam stnanc  t chto odd lení odešla b hem 14 
dn  a n kte í zde b hem t ch 14 dn  ani jednou nebyli, takže jsem ani nem l 
možnost s nimi jednat. Zbývající personál nesta il na zajišt ní provozu odd lení, 
a proto muselo dojít k ukon ení poskytování akutní l žkové chirurgické pé e. 

Jen pro informaci: pro zajišt ní provozu opera ních sál  a akutní l žkové 
a akutní l žkové chirurgické pé e je t eba zajistit 7 léka , 12 zdravotních 
sester a 4 sanitá e do plných pracovních úvazk . 

K žádnému dalšímu zásadnímu omezení nedošlo a ani není plánováno.
Naopak, poda ilo se nám zajistit zdravotní pé i související s pandemií 

COVID 19 v celém spektru služeb – testování, o kování, hospitalizace a po-
skytování intenzivní pé e. Od zá í 2020 bylo v nemocnici hospitalizováno 
cca 550 pacient  COVID+, z toho cca 80 na jednotce intenzivní pé e. Po et 
provedených test  je cca 50.000 a podaných o kovacích látek se blíží 30.000. 
Nemocnice se, v sou asné dob , p ipravuje na možnou další vlnu pandemie, 
samoz ejm  jako sou ást celého systému zdravotnictví Plze ského kraje. 

D vodem odvolání p edchozího vedení nemocnice bylo mj. i provozní, 
organiza ní a ekonomické problémy v nemocnici. Pro nápravu t chto pro-
blém  byla provedena následující opat ení:

1. Forenzní audit – ihned po mém nástupu jsem cht l znát detailní pro-
vozní a ekonomickou situaci nemocnice, kterou jsem cht l mít de  novanou 
nezávislým subjektem. Proto bylo zadáno zpracování takového popisu for-
mou Forenzního auditu. Jeho záv ry jsou v ešení znalecké a právní kancelá e. 

2. Statutární audit – audit ú etní záv rky – po ukon ení ú etního ob-
dobí byla nemocnice povinna provést auditorské ov ení ú etní záv rky. 
Nemocnice obdržela auditorský výrok s výhradou, protože ú etnictví ne-
mocnice provozovala n kolik m síc  soukromá  rma bez smluvního vzta-
hu. Nicmén  provedením auditu došlo k napravení všech chyb a nesrov-
nalostí v ú etnictví, promítnutí všech rizik a vyjasn ní všech skute ností, 
které byly asto zdrojem dohad . 

3. Personální obsazení 
– Obsazení funkce hlavní sestry – tato klí ová manažerská pozice nebyla 
v nemocnici obsazena a p sobnosti hlavní sestry nebyly zajišt ny. Místo 
bylo obsazeno.
– Provozní nám stek – p íslušná zam stnankyn  byla dlouhodob  nemoc-
ná a její agenda byla ne ešená. Místo bylo obsazeno.
– Hlavní ú etní – po neoprávn ném p evodu  nan ních prost edk  bylo místo 
neobsazeno a ú etnictví p evedeno na soukromý subjekt. Mimo jiné Policie R 
již zná identitu majitele a disponenta ú tu, na který byly  nan ní prost edky p e-
vedeny a celý spis byl p edán k ešení státnímu zástupci. Místo bylo obsazeno.
– Pr b žn  se m ní personální obsazení na místech zdravotník , léka  
i ošet ovatelského personálu. 

4. Organiza ní záležitosti 
– Bylo nutno aktualizovat cca 80 interních p edpis , které byly vytvo eny 
p edchozím provozovatelem nemocnice 
– Byl zásadn  p epracován Traumatologický plán a nov  vytvo en Epide-
miologický plán, oba dokumenty byly p edány ke schválení Krajskému 
ú adu Plze ského kraje
– Byl proveden audit Požární bezpe nosti a Bezpe nosti a ochrany p i práci 
a dokon ena zákonná školení všech zam stnanc  
– Byly dokon eny všechny Bezpe nostn  technické kontroly zdravotnic-
kých p ístroj
– Prob hly audity léka ské i ošet ovatelské dokumentace s de  nováním 
chyb a návrh  k jejich odstran ní 

Usnesení ze zasedání rady m sta ze dne 20. zá í 2021
• Rada m sta schválila poskytnutí dotace na medailonek Miloslava 
elakovského Unii výtvarných um lc  Plze , z. s., I : 00668583 ve výši 

10 000 K  a pov ila starostu m sta podpisem smlouvy o poskytnutí do-
tace. ástka bude hrazena z org. 191. 
• Rada m sta souhlasila se zám rem po ízení kopie sochy sv. Anny 

do kaple na Roku a za azením ástky 40 000 K  na její výrobu do roz-
po tu m sta na rok 2022. 
• Rada m sta Sušice souhlasila s poskytnutím p ísp vku na provoz 

dopravního automobilu VW Transportér pro SDH Albrechtice v celkové 
výši 20 000 K  V p ípad  souhlasu rada m sta pov ila starostu m sta 
Sušice podpisem ve ejnoprávní smlouvy na poskytnutí uvedeného p í-
sp vku na rok 2021. 
• Rada m sta vzala na v domí návrh parcelace, která eší zám r vy-

užití sou asného areálu zahradnictví Písa  pro bydlení. Návrh uvažuje s vy-
budováním obytné zóny Sušice – Pod Kalichem, na parc. . 1357/2, 1357/5, 
1357/6, 1357/7, 1357/9 a st. p. . 2719 a 2784 v katastrálním území Sušice 
nad Otavou. Vlastníkem je P emysl Písa , Hlávkova 761, Klatovy 339 01. 
Rada m sta požaduje vyvolání jednání s investorem ve smyslu zachování 
urbanistické hodnoty pietního prostoru kolem m stského h bitova a dále 
požaduje vypracování hmotové studie navrhovaného ešení s d razem na 
umíst ní zástavby u komunikace Pod Kalichem. 
• Rada m sta neuznala argumentaci v zaslaném Odstoupení od smlou-

vy o dílo . A003494 ze dne 17. 6. 2020 (Analýza proces  a doporu ení ke 
zlepšení provozu a fungování Sušické nemocnice s.r.o., dodavatel SEFI-
MA s.r.o., Lesní 461/41, Livzalac) a uložila právnímu zástupci m sta podat 
žalobu na ur ení neplatnosti Odstoupení od smlouvy. 
• Rada m sta uložila manažerce Destinace Sušicko, z. s. a vedoucí 

odboru památkové pé e a cestovního ruchu p ipravit varianty návrhu spo-
lupráce Destinace Sušicko, z. s. a M stského informa ního centra Sušice 
a p edložit rad  m sta do 31. 10. 2021. 
• Rada m sta požádala jednatele Sušické nemocnice s.r.o., aby 

v termínu do 24. 9. 2021 p edložil rad  m sta informaci o aktu-
ální situaci ohledn  ízení o ud lení prodloužení výjimky „nepln ní 
personálního zabezpe ení podle vyhlášky . 99/2012 Sb. o požadav-
cích na minimální personální zabezpe ení zdravotních služeb na pra-
covišti I P 43010111, standardní l žka – chirurgické odd lení“. 
Kompletní usnesení z jednání rady najdete na www.mestosusice.cz

Usnesení ze zasedání zastupitelstva m sta ze dne 15. zá í 2021
• Zastupitelstvo m sta schválilo rozpo tové opat ení . 41, kterým se 

org. 250 – Sociální služby m sta Sušice se povýší v p íjmové i výdajové 
ásti o ástku 2 743 235,00 K .
• Zastupitelstvo m sta schválilo rozpo tové opat ení . 53, kterým se 

organizace 1933– Sušická nemocnice zvýší o 4,5 mil K  a o tutéž ástku 
se zvýší organizace 98 – kone ný z statek minulých let.
• Zastupitelstvo m sta schválilo rozpo tové opat ení . 54, kterým se 

nová org. 2124 Pecha Kucha Night povýší o 80 tis. K  a o tutéž ástku se 
sníží org. 73 rezerva na investice a provoz.
• Zastupitelstvo m sta schválilo poskytnutí dotace Spolku p átel 

Sušického d tského sboru, I : 62630555 na ú ast na World Choir Games 
Flanders ve výši 300 000 K  a pov uje starostu m sta podpisem smlouvy 
o poskytnutí dotace. ástka bude hrazena z org. 191.
• Zastupitelstvo m sta schválilo uzav ení smlouvy o založení spolku 

mezi m stem Písek, Velké nám stí 114/3, Vnit ní M sto, 397 01 Písek, I : 
00249998, m stem Strakonice, Velké nám stí 2, 386 01 Strakonice, I : 
00251810, m stem Horaž ovice, Mírové nám stí 1, 341 01 Horaž ovice, 
I : 00255513, m stem Sušice, nám stí Svobody 138, 342 01 Sušice, I : 
00256129, Píseckem, s.r.o., Karlova 108/3, Vnit ní M sto, 397 01 Písek, I : 
04816072 a Destinací Sušicko, z.s., Poštovní 10, 342 01 Sušice, I : 09776559 
podle p ílohy a pov ilo starostu m sta podpisem smlouvy o založení spolku.
• Zastupitelstvo m sta souhlasilo se zn ním stanov spolku Otava.

Fun z.s. podle p ílohy.
• Zastupitelstvo m sta vzalo na v domí informaci jednatele Sušické 

nemocnice s.r.o. Bc. Ji ího Vl ka.
• Zastupitelstvo m sta rozhodlo o poskytnutí ú elové neinvesti ní do-

tace ve výši 4,5 mil K  na krytí provozní ztráty související s poskytováním 
l žkové pé e v oboru vnit ní léka ství a následné l žkové pé e na území 
m sta Sušice pro spole nost Sušická nemocnice s.r.o. Chmelenská 117, 342 
01 Sušice, I : 08176302 a za tím ú elem schvaluje smlouvu . A-003543 
na poskytnutí této dotace a pov uje starostu m sta podpisem smlouvy. 
Uzav ení smlouvy je podmín no zneplatn ním Dohody o p íplatku ze dne 
22. 2. 2021 a schválením rozpo tového opat ení . 52.
• Zastupitelstvo m sta rozhodlo o poskytnutí ú elové investi ní dota-

ce ve výši 6.207.606,79 K  na po ízení hmotného majetku pro spole nost 
Sušická nemocnice s.r.o. Chmelenská 117, 342 01 Sušice, I : 08176302 a za 
tím ú elem schvaluje smlouvu . A- 003544 na poskytnutí této dotace a po-
v uje starostu m sta podpisem smlouvy. Uzav ení smlouvy je podmín no 
zneplatn ním Dohody o p íplatku ze dne 22. 2. 2021.
• Zastupitelstvo m sta rozhodlo o poskytnutí ú elové neinvesti ní 

dotace ve výši 7 195 813,–K  na krytí provozní ztráty související s posky-
továním l žkové pé e v oboru vnit ní léka ství a následné l žkové pé e 
na území m sta Sušice pro spole nost Sušická nemocnice s.r.o. Chmelen-
ská 117, 342 01 Sušice, I : 08176302 a za tím ú elem schvaluje smlouvu 
íslo A-003640 na poskytnutí této dotace a pov ilo starostu m sta pod-

pisem smlouvy. 
•  Zastupitelstvo m sta rozhodlo o poskytnutí ú elové dotace v celko-

vé výši 4 490 310 K , skládající se z investi ní ásti ve výši 1 584 495 K  
na po ízení hmotného majetku a z neinvesti ní ásti ve výši 2 905 815 K  
na po ízení materiálového vybavení a provedení úprav p íjmové místnos-
ti pro spole nost Sušická nemocnice s.r.o. Chmelenská 117, 342 01 Su-
šice, I : 08176302 a za tím ú elem schvaluje smlouvu . A-003641 na 
poskytnutí této dotace a pov ilo starostu m sta podpisem smlouvy. Uza-
v ení smlouvy je podmín no schválením rozpo tového opat ení . 53.
Komletní usnesení z jednání zastupitelstva najdete na www.mestosusice.cz

Oznámení výběrového řízení
Výb rové ízení se koná podle zákona . 312/2002 Sb.,

o ú ednících samosprávných celk  a o zm n  n kterých 
zákon , v platném zn ní.

M sto Sušice p ijme na dobu neur itou ú edníka na funkci refe-
renta odboru majetku a rozvoje m sta – investi ní technik. Zá-
jemce musí spl ovat p edpoklady § 4 zákona . 312/2002 Sb. Poža-
davky: VŠ stavebního nebo technického sm ru, nebo SŠ s maturitní 
zkouškou v oboru stavebnictví, znalost stavebních p edpis , orien-
tace v problematice investi ní výstavby a správy majetku, jednání 
s lidmi, práce na PC, aktivita, idi ský pr kaz. Platové podmínky 
pro 10 platovou t ídu podle na . vlády . 341/2017 Sb. 

P ihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, p íjmení a titul zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní p íslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) íslo ob anského pr kazu nebo íslo dokladu o povolení k poby-

tu, jde-li o cizího státního ob ana,
f) datum a podpis zájemce.
K p ihlášce se p ipojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zam st-

náních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se 
správních inností,

b) výpis z evidence Rejst íku trest  ne starší než 3 m síce; u cizích 
státních p íslušník  též obdobný doklad osv d ující bezúhonnost vy-
daný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevy-
dává, doloží se bezúhonnost estným prohlášením,

c) ov ená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzd lání.
P ihlášky možno zasílat do 21. 10. 2021 na adresu: M sto Sušice, 

nám. Svobody 138, Sušice 342 01. Petr Novák, tajemník M Ú Sušice

Oznámení výběrového řízení
Výb rové ízení se koná podle zákona . 312/2002 Sb., 

o ú ednících samosprávných celk  a o zm n  n kterých zá-
kon , v platném zn ní (dále jen „zákon“).

M sto Sušice p ijme ú edníka na agendu vodního hospodá ství na 
odboru životního prost edí. Pracovní pom r na dobu neur itou. Zájem-
ce musí spl ovat p edpoklady § 4 zákona . 312/2002 Sb. Požadavky: VŠ 
nebo SŠ se zam ením na vodní hospodá ství, stavebnictví, ochranu ži-
votního prost edí nebo zem d lství, organiza ní schopnosti, samostat-
nost, spolehlivost, aktivita, práce na PC, P a znalost správního ízení.

Výhodou je vzd lání vodohospodá ského sm ru, praxe a zkušenosti 
ve státní správ , obecná znalost vodního zákona. 

Plat. podmínky pro 10 platovou t ídu podle na . vlády . 341/2017 Sb. 
P ihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, p íjmení a titul zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní p íslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) íslo ob anského pr kazu nebo íslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního ob ana,
f) datum a podpis zájemce.
K p ihlášce se p ipojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zam stnáních 

a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních inností,
b) výpis z evidence Rejst íku trest , ne starší než 3 m síce; u cizích 

státních p íslušník  též obdobný doklad osv d ující bezúhonnost vyda-
ný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, 
doloží se bezúhonnost estným prohlášením,

c) ov ená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzd lání.
P ihlášky možno zasílat do 15. 10. 2021 na adresu: M sto Sušice, 

nám. Svobody 138, Sušice 342 01.  Petr Novák, tajemník M Ú Sušice

Informace z nemocnice
– Prob hl audit smluvních vztah  se zdravotními pojiš ovnami, který ne-
byl proveden od po átku p sobení spole nosti a postupn  jsou tyto smluv-
ní vztahy aktualizovány
– Byla nasmlouvána zdravotní pé e, kterou nemocnice provád la, ale ne-
byla hrazena nap . um lá plicní ventilace 
– Byla provedena ádná inventarizace majetku a nepot ebný majetek byl 
nejen vy azen, ale i zlikvidován – po n kolika letech je movitý majetek ne-
mocnice ádn  evidován
– Došlo k p evzetí ú etnictví od soukromé spole nosti 
– Došlo k p evzetí vykazování zdravotních výkon  od soukromé spole nosti 
– Prob hl audit laborato e a RTG, který provád ly p íslušné orgány státní 
správy – úsp šn
– Prob hlo jednání se Všeobecnou zdravotní pojiš ovnou a Minister-
stvem zdravotnictví R o možnosti z ízení urgentního p íjmu v ne-
mocnici, ob  instituce náš požadavek zamítly s odkazem na nespln ní 
stanovených podmínek. 

5. Ekonomika
Celá tato oblast se skládá z ady díl ích agend, jejichž výkon byl zásad-

n  zm n n – viz p evzetí ú etnictví nebo vznik p íslušných sm rnic zabra-
ujících chybám v p evodech  nan ních prost edk . Já zde pouze zmíním 

n které z ekonomických ukazatel .
– Výsledek hospoda ení za období 1.–8. m síce roku 2020 dosáhla nemoc-
nice ztrátu 33 mil. K , za stejné období roku 2021 iní ztráta nemocnice 
necelých 6 mil. K . 
– Tohoto hospodá ského výsledku bylo dosaženo i p es nár st mezd zp -
sobený p edevším nár stem zaru ené mzdy, která je stanovená obecn  zá-
vaznými právními p edpisy
– Na konci roku 2020 inila ztráta nemocnice 49 mil. K  (po zapo tení 
všech ú etních operací stanovených auditorem), na konci roku 2021 p ed-
pokládám ú etní výsledek hospoda ení blízký nule. 
– Nemocnice v letošním roce investuje do vybavení více než 12 mil. K

6. Externí vlivy
Na nemocnici za celou dobu mého p sobení mají velmi negativní vliv 

aktivity skupiny ob an , kte í nesouhlasí se zm nami, které probíhají, by  
alternativu nenabízí. Výsledkem této kampan  je a bylo:
– N kolik kontrol provád ných orgány hygienické služby
– Kontrola innosti nemocnice provád na Inspektorátem bezpe nosti práce
– Kontrola innosti nemocnice a personálního vybavení provád na Kraj-
ským ú adem Plze ského kraje
– N kolik trestních oznámení, a to jak na poskytování zdravotní pé e, tak i na 
innost vedení nemocnice, pop . na realizaci epidemiologických opat ení. 

– Kontroly provád né kontrolním výborem zastupitelstva 
– P edkládání detailních informací o provozu nemocnice, a to jak výkon , 
hospoda ení i personálu, každý m síc. 
– ada lánk  v novinách, informací na sociálních sítích, a dokonce i n -
která televizní vystoupení, které uvád ly nep esné a n kdy i nepravdivé 
informace zásadn  poškodila image nemocnice a velmi zkomplikovala 
p ijímání nových zam stnanc .

V tomto velmi turbulentním prost edí prošla nemocnice adou zm n 
a jsem p esv d en, že obstála. 

Obstála díky personálu, který ví, co má d lat a d lá to rád.
Obstála díky snaze vedení o nápravu všech zjišt ných chyb a omyl  

a uvedení nemocnice do režimu standardního provozu nejen z pohledu 
zdravotnického práva, ale i práva obchodního a korporátního. 

Nemocnice v Sušici p sobí jako integrální sou ást Plze ského kraje 
a nyní se jedná o mí e této integrace – což ovšem už není záležitostí mana-
žera nemocnice, ale jejího z izovatele. 

Jsem p esv d en, že nemocnice svým založením a rozsahem poskyto-
vané pé e plní úkol, který je po ní vyžadován a plní jej správn . 

D kujeme všem za podporu, které se nám dostalo v covidové dob  
a t šíme se na další setkávání, t eba i jinak, než jen jako zdravotníci 
a pacienti. 

Bc. Ji í Vl ek, MBA, jednatel spole nosti 
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Stará lékárna ožila moderní i vlastní architekturou

Ano, Jaroslave , rádi! 
V galerii Malinová Šalvějím

Galerie Sirkus Sušice zaháji-
la v sobotu 25. zá í výstavu s ná-
zvem Šalv jím /v nováno rostli-
nám/ malí ky Petry Malinové.

Práci výtvarnice žijící ve vý-
chodních echách si v posledních 
letech našly renomované gale-
rie jako nap íklad GASK v Kutné 
Ho e nebo GMU v Hradci Králové. 
I p esto Petra Malinová žije a tvo í 
v ústraní. Navštívíte-li erstv  ote-
v enou výstavu, pochopíte, že ne-
vyhledává ruch m sta, módnost ani 
popularitu. Její tvorba jde do hloub-
ky. Prostupuje hranici vid ného sv -
ta a rozkrývá jeho hlubší nehmotnou 
podstatu. 

V sušické galerii jsou vystaveny 
velkoformátové obrazy dopln né sé-
rií kreseb, které odkazují k témat m 
krajiny, zem  i nebe, íše rostlin. 
Barevné vyzn ní výstavy je zemi-
té, nebo  sou ástí reliéfních obraz  
je samotná zem  – jíl a ásti rostlin. 
Za ú asti denního sv tla se obrazy 
chv jí, dýchají. A to je možná pod-
statou Pet iny tvorby, zachytit ten 
prchavý okamžik života ve své ne-
ustálé prom n . Jiskry, vesmírné 
energie chi, chcete-li Boha, bez 
n hož by hmota nebyla prodchnuta 
životem, v domím a pam tí.

Zá ijové sobotní odpoledne ob-
da ené teplem a sluncem nabízelo v Sušici a okolí mnoho kulturních 

a sportovních akcí. I p esto zavítalo 
na zahájení výstavy bezmála t icet 
lidí. Na obrazy rozechv lé slune -
ními paprsky se hrou na rozli né 
p edm ty i perkusní nástroje citli-
v  naladili hudebníci Jaroslav Ko-
án a Miroslav Šisler. Jim pat í dík 

za krásný zážitek uvedení výstavy 
v sušické galerii.

Výstava potrvá do 2. 1. 2022. 
Více na www.kulturasusice.cz/
galerie-sirkus/
Mirela T mová, foto Eva Mašková

Tenhle tvrtek 23. 9. ur it  ne-
pat il ke dn m, kdy se t šíme na 
konec týdne! V Sušici jsme se moh-
li sejít i v ase covidovém u mu-
ziky, která nás pohladí a dá duši 
pohodu.Jaroslavu Prunerovi se to-
tiž poda ilo p es nemalé problémy 
realizovat další z letité ady kon-
cert , které nám nabízí hudbu, co 
má v Sušici i okolí velké fandy. Ve 
Smetanov  síni byly p ipraveny ná-
stroje – a tady neslevím ! – které 
ovládají skute ní mist i. Návšt v-
ník vejde do sálu a na pódiu vidí 
bicí soupravu, kontrabas a klavír. 
Ano, Jaromír Helešic, František 
Uhlí  a Jaroslav Pruner – to byli 
um lci, kte í nás ten ve er vedli za-
hradou hudby plnou barev – zá ila 

divokými trsy sól i dokonalou sou-
hrou celého tria, virtuózními jedno 
i vícehlasými pasážemi kontraba-
su, nemilosrdnou p esností a bar-
vitostí bicích stejn  jako klavírních 
sól, která brala dech. N kdo m že 
namítnout, že v programu ve era se 
objeví skladby z minulých koncer-
t . Ano,souhlas! Ale, p íteli, p išel 
jsi na jazz a víš ur it , co jsou jaz-
zové standardy. A co jména – Oscar 
Peterson, Bill Evans, Jerome Kern, 
Error Gardner ? Tato a nejen ona 
zazn la na ve eru hudby, která vám 
klidn  k t mto tém  sou asník m 
dá nahlédnout i do dílny skladatel  
o pár století starších. Pánové He-
lešic, Uhlí  a Pruner tuto muziku 
podají s nadhledem jazzmana a ur-

it  se to nedotkne ani milovníka 
hudby klasické.

Po koncertu jsem s um lci 
krátce pobyl a radost mi ud lalo 
jejich up ímné p ání p ijet op t 
co možná nejd íve do Smetan-
ky hrát znovu. A my m žeme 
jen d kovat Jaroslavu Prunero-
vi, že v chvályhodné tradici jaz-
zových ve er  neváhá pokra-
ovat i nadále. Pokud okolnosti 

dovolí,sejdeme se, p átelé, op t 
na ja e p íštího roku. Ano, Jaro-
slave, rádi!

Celý tvrte ní ve er s osobitým 
nadhledem a sob  vlastním humo-
rem moderoval Emil Kintzl. Emi-
le, díky!

Mgr. Karel Löffelmann, foto ED

Jedine ného efektu bylo dosa-
ženo spojením starobylé nádhe-
ry prostor Rozacínovského domu 
(Staré lékárny) a moderního r z-
nobarevného nasvícení v rámci ve-
era Pecha Kucha Night, který se 

zde odehrál 1. íjna. Akci p ipravilo 
m sto Sušice ve spolupráci s Pecha 
Kucha Night Plze  – zastupitel 
a architekt Karel Janda zajistil pro-
gram, SULES (Sušické lesy a služ-
by) prostory (osv tlení hlavního 
sálu – WestPoint Music) a SIRKUS 
(Sušické kulturní centrum) techni-
ku a organizaci. Výsledek byl po 
všech stránkách vyda ený.

Nejenže se návšt vníci sezná-
mili s pro Sušici novým formá-
tem Pecha Kucha (každý z deseti 
p ednášejících ve dvaceti dvace-
tivte inových promítnutých ob-
rázcích p edstavil své dílo, pop . 
nápady a myšlenky – viz minulé 
SN), který se v tomto p ípad  za-
m oval na architekturu, archi-
tekta m sta, ve ejné stavby a pro-
story, ale mohli si i projít v tšinu 
místností jednoho z nejkrásn jších 
a nejstarších dom  v Sušici. 

Rozacínovský d m – Stará 
lékárna – p. 48/1 – je postaven 
v pozdn  gotickém slohu a p esta-

v n renesan n  kolem roku 1600. 
D m v té dob  pravd podobn  
už vlastnila m š anská a erbov-
ní rodina Rozacín  z Karlsperka. 
V roce 1795 objekt zakoupila lé-
kárnická rodina Firbas  a lékárna 
fungovala až do roku 1969. Pak 
zde sídlila Správa CHKO Šuma-
va. Od devadesátých let byl d m 
prázdný a v roce 2014 ho od sou-
kromníka koupilo m sto Sušice 
(viz SN 5/2016 a podrobná histo-
rie na str. 11).

V roce 2016 rada m sta po dis-
kuzích na využití objektu nakonec 
rozhodla p ipravit vše pot ebné pro 
vyhlášení Sout že o návrh. Po vý-
b ru organizátora a p íprav  podmí-
nek byla vyhlášena Sout ž o návrh 
a v roce 2018 rada m sta schválila 
ceny a po adí návrh  podle kvali-
 kované poroty. (Tyto sout že za-

jiš uje eská komora architekt .) 
Informa ní panel i s vít zným ná-
vrhem byl p i Pecha Kucha Night 
umíst n ve vstupní místnosti. 

V této bývalé prodejn  lé-
kárny byla také p ipravena 
památková pedagožka Anna 
Svobodová s dotazníkem, kte-
rý zve ejnila ve spolupráci se 
Sušickým kulturním centrem, 

ohledn  provozní koncepce a bu-
doucího využití domu. Dotazník 
m žete vyplnit ješt  i vy – od-
kaz najdete na stránkách SKC 
Sirkus – www.kulturasusice.cz 
v okn  dole na hlavní stránce.

Odtud se vstoupilo do sálu (p -
vodn  pr jezdu, jenž p i pohledu 
z nám stí krášlí gotický portál), 
kde prob hla vlastní Pecha Kucha 
Night. Ješt  p ed za átkem si ale 
ú astníci mohli s pr vodci 
a za doprovodu mys-
tických tón  didge-
ridoo Nera a Ke-
upa vypravit 

do labyrintu 
vnit ní dis-
pozice domu. 
A zážitek to 
byl úchvatný. 
Vynikly citli-
v  nasvícené tva-
ry místností, stropní 
klenby, okna i dve e. ás-
te né osv tlení navíc nechávalo 
prostor pro tajemství temných zá-
koutí prosycených životem oby-
vatel domu uplynulých v k . Jas-
n  osv tlená komnata p iléhající 
k sálu nabízela pro zm nu tajem-
ství šéfkucha e obch dku zdravé 
výživy Fruxy a klasické produkty 
pivovaru U Švelch . 

Vra me se ale do p ednáškové 
sín  vybavené pro tento ú el lavice-
mi a projek ním plátnem. Program 
svým osobitým zp sobem modero-
val Jakub Doubrava (2). Architektu-
ra je zkamen lá hudba – vyzdvihl 
na úvod disciplínu citátem J. W. 
Goetha a pokaždé pak, když p ed-
stavoval jednotlivé e níky použil 
p íhodný citát. Nejprve však uvedl 
iniciátora akce Karla Jandu (1). Ten 
pod koval m stu Sušice, zvlášt  
Odboru majetku a rozvoje m sta, 

jenž se nebál nápadu využít tento 
prostor, všem organizacím a spol-
k m, které se na p íprav  akce po-
dílely, též ú inkujícím a vyslovil 
p ání, aby nápady zde p edstavené, 
nezapadly na poli odborném ani ve-
ejném – nap . názor, že architekt 

m sta je pot eba p i tvorb  m st.
Na prezentacích ú inkující (3) 

p edstavovali plody své innos-
ti tedy zejména r zné domy kore-
spondující se svým okolím. Kaž-
dý se zam oval na sv j profesní 
úsek, p itom každý se svým zp so-
bem dotýkal architektury a vzhledu 
m sta. Vystoupili: 1. Jakub Mareš 
a Kate ina Miná ová z atelieru 
K Sv tu. V tomto profesionálním 
studiu pracují mladí architek-
ti, projektanti, designé i a stava i. 
Organizují projekty zasahující do 
ve ejného prostoru v Plzni a sna-
ží se upozornit na jeho nedostatky, 
nebo vyzdvihnout potenciál místa 

(nap . náplavka na Radbuze). 
2. Alice Št pánková 

– architektka m s-
ta a zárove  ve-

doucí odd lení 
investic, sna-
ží se pozitivn  
ovliv ovat ar-
chitektonickou 
úrove  projek-

t  (mj. prosadila 
vyhlášení ty  ar-

chitektonických sou-
t ží). 3. V slav Michalik 

– jaderný fyzik, investi ní banké , 
investor, starosta Dolních B ežan, 
krajský radní, politik, p edstavil ze-
jména podpo ené ve ejné projek-
ty. 4. Eva Ková íková – mj. m st-
ská architektka v Klatovech, kde 
se v nuje pé i o obraz a utvá ení 
m sta. V roce 2019 byla nominová-
na na titul Architekt obcí. 5. Pavel 
Marc – zakladatel advokátní kan-
celá e Novalia v Praze pomáhají-
cí hlavn  technologickým startu-
p m. Sušický rodák, jenž navrhl 
po ízení regula ního plánu pro zá-
stavbu pozemk  po bývalém pod-
niku Solo Sušice. 6. Vojt ch Sosna 
– s dv ma spole níky založili Ate-
lier bod architekti. Získali hlavní 
cenu Grand prix obce architekt  za 
realizaci m stské haly v Mod icích 
– projekt z architektonické sout že. 
7. Bed ich Quadrát – Pocit uspo-
kojení z každé realizace ve ejného 
prostoru, kam se lidé rádi vracejí, 
stálo p ed mnoha lety za vznikem 

Urban Design týmu. V zahrani-
í vystudoval ekonomii a  nance 

a mnoho let pracoval v manažer-
ských rolích u nadnárodních  rem. 
8. David Tichý – Atelier Kohout-
-Tichý, FA VUT / Unit archi-
tekti David Tichý a Michal Kohout 
jsou nejen partnery architektonic-
kého studia UNIT architekti, ale 
také pedagogové na Fakult  archi-
tektury VUT v Praze, kde spo-
le n  vedou ateliérovou výuku. 
9. Petr Vomastek a Richard Mys-
livec, Loopway Petr Vomastek ob-
držel titul Realitního Brokera roku. 
Od roku 2013 se v nuje p edevším 
investování. Je zakladatelem n -

kolika spole ností, ve kterých se 
podílí na p íprav  nemovitost-
ních investi ních p íležitostí a Ri-
chard z Klatov s ním spolupracuje. 
10. Jaroslav Wertig – spolu se 
dv ma partnery založil ve Františ-
kových Lázních ateliér A69 – ar-
chitekti s.r.o.,. P edstavil m sto 
charakteristické kompaktním urba-
nistickým a architektonickým cel-
kem se speci  ckou atmosférou, kte-
ré si vysloužilo nejen památkovou 
ochranu, ale i zápis do UNESCO. 

Po skon ení prezentací se ješt  
diskutovalo a vystoupil kytarista 
Petr Míka.
text a foto z akce Eduard Lískovec
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31. íjna od 19.30 hod. – KD Sokolovna

p edplatné skupiny S

13. listopadu – KD Sokolovna

8. prosince od 19 hod. – Smetan v sál
4TET – Tenor David Uli ník, baritone 1 Ji í Korn,
baritone 2 Ji í Škorpík, bass Dušan Kollár

SIRKUS, P íkopy 178, Sušice 
editel 724 047 325

Kinopokladna 376 521 680, p edprodej 376 523 360
Otevírací doba:

pond lí  7.30 – 11.30  12.30 – 15.30
úterý  7.30 – 11.30  12.30 – 16.30
st eda  7.30 – 11.30  12.30 – 15.30
tvrtek  7.30 – 11.30  12.30 – 16.30

pátek  7.30 – 11.30  12.30 – 13.30
Pokladna otev ena 1 hod. p ed promítáním  lmu

GALERIE SIRKUS
P íkopy 178, 342 01 Sušice 
Otevírací doba:

pond lí, st eda  8.00–11.30 12.30–15.30
úterý, tvrtek   8.00–11.30 12.30–16.30
pátek   8.00–11.30 12.30–13.30

Výstava:
Petra Malinová – Šalv jím / v nováno rostlinám 

KAFE SIRKUS, P íkopy 178, Sušice
pond lí–pátek   17.00–20.00
sobota   16.00–20.00
ned le   13.00–20.00

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
Akce, kurzy, výlety, p edprodej  376 528 686
Redakce SN 376 555 070, správce budov 376 521 682
Otevírací doba:

pond lí, st eda   7.30–11.30 12.30–15.30
úterý   7.30–11.30 12.30–16.30
tvrtek   7.30–11.30 12.30–13.00

M STSKÁ KNIHOVNA SUŠICE 
Klostermannova 1330, Sušice
Otevírací doba: Odd lení pro dosp lé

pond lí, st eda  8.00–12.00 13.00–17.00
pátek    8.00–13.30  –
úterý, tvrtek  8.00–13.00   –

   (pouze studovna, ítárna a internet) 
Odd lení pro d ti a mládež

pond lí, st eda    –  13.00–17.00
pátek   8.00–13.30  

M STSKÉ INFORMA NÍ CENTRUM 
Poštovní 10, 341 01 Sušice
Otevírací doba 1. 5. – 30. 9. 2021:

pond lí–pátek  9.00–12.30 13.00–17.00
sobota   9.00–12.30 13.00–14.00
svátky   9.00–12.30 13.00–14.00

VÝSTAVNÍ PROSTORY RADNICE – 6. patro

P ehled akcí
19. íjna od 17 hod. – Kino Sušice

22.–24. íjna od 9 hod. – PDA Sušice

22. íjna od 17 hod. – Hus v sál
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
loutkové p edstavení

23. íjen od 20 hod. – KD Sokolovna

26. íjna od 17 hod. – KD Sokolovna

28. íjna od 18 hod. – parkovišt  u Peka ství Rendl
Oslavy 28. íjna – viz str. 1

29. íjna od 17 hod. – Hus v sál
Zlatovláska
loutkové p edstavení

8. íjna od 20 hod. – Kino Sušice

15. íjna od 17 hod. – Hus v sál
Jak Kašpárek rozesmál princeznu
loutkové p edstavení

16. íjna od 8 hod. – nám stí Sušice

16. íjna od 10 hod. – Fuferna
Extreme Challenge– viz str. 9

16. íjna od 18.30 hod. – Tradi ní KlOUb!

16. íjna od 19.30 hod. – KD Sokolovna

Sušice

Region

Horažďovice
denn  mimo pond lí – 9.00–16.00 – M stské muzeum
Jitex – z historie textilního pr myslu v Horaž ovicích
Archeologie prostoru – stavebn  historický pr zkum 
šternberského k ídla horaž ovického zámku 

8. íjna od 17 a 18 hod. – divadelní sál muzea
Loutkové p edstavení – Zlatovláska

9. íjna – MC Houba
Šumavský Oktoberfest
Paulaner oktoberfest Bier, Pilsner Urquell ne  ltrovaný 
ležák, grilovaná vep ová kolena a rollmops
 
15. íjna od 19 hod. – sál hotelu Práche
Šev íkovy hudební ve ery – Prof. Ivan Klánský a Pra-
gue Philharmonia Wind Quintet
 
16. íjna od 9 hod. – Mírové nám stí
Havelský jarmark
Farmá ský a emeslný jarmark s kulturním programem

22. íjna od 17 a 18 hod. – divadelní sál muzea
Loutkové p edstavení – ervená Karkulka

Annín
každou sobotu od 11 hod. – Mou enec
Komentované prohlídky kostela a kostnice Mou ence

Kašperské Hory
st edy od 15 hod. 
Komentované prohlídky m sta s pr vodcem
cca 75minutová prohlídka m sta

8. íjna od 19.30 hod. – kašperskohorské kino
Uspokojenkyn  – divadelní p edstavení

29.–31. íjna – kašperskohorské kino
Filmové Kašperské Hory –  lmový festival

Velhartice
10. íjna od 18 hod. – Hosp dka na Kovárn  
Historie židovské komunity ve Velharticích 
P íb h rodiny Pollakovy a její osudy od 19. stol. 
až do sou asnosti – p ednáška Mgr. Pavla Koury

Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba v kv tnu a ervnu: po–so 9.30–15.30
• Intarzie a d evo ezby Josefa Škanty z Blatné

do 10. íjna
• Secesní móda a historický nábytek
výstava dobového secesního od vu
• Simonetta: as zastavit se... – tradi ní výstava obraz

NETOPÝ Í PARK – procházka netopý í stezkou 
– nachází se v anglickém parku u zámku

FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
iittala – výstava  nského designového skla a porcelánu
Ko eny – výstavy fotogra  í Michaely Brachtlové, Jo-
lany Havelkové, Phily Primus, Telony (Leony Bažant 
Telínové) a Sonji Vectomov

Hartmanice
MUZEUM DR. ŠIMONA ADLERA
út–ne 9.00–12.00, 12.30–17.00 hod.
Stálá expozice ,,Svatý Vintí “ – od Z. Jonové. Výstava 
je sou ástí esko-n meckého projektu ,,Vintí ova stezka“

Mlázovy
ZÁMEK MLÁZOVY
Stálá expozice historie panství, obnovená barokní 
erná kuchyn , p íb h bývalého majitele zámku 

JUDr. Dušana Zachystala.
Prohlídka zámeckého parku s ob ími spole . hrami
íjen úterý–sobota 14–18 hod.

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba kv ten– íjen: 

úterý–sobota  9.00–12.00 12.45–17.00
ned le    9.00–12.00

do 31. prosince 
Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy – výstava
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Pojeďte s námi... Vzpomínky

Jana Junková r. 1939, Marie Balková r. 1942, Marie Kašparová r. 1941

sobota 18. prosince 2021
ADVENTNÍ DRÁŽ ANY A ZÁMEK MORITZBURG – N mecko
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natá ela pohádka T i o íšky pro Po-
pelku. Návšt va historického jádra Dráž an a adventních trh . 

Bližší informace k uvedeným výlet m v kancelá i Sušického 
kulturního centra v KD Sokolovna nebo na tel. 376 528 686

Opustili nás...

Stálá divadelní scéna Klatovy vás zve na divadelní představení

GIN GAME – Donald L. Coburn
Tragikomedie o tom, jací jsme, i o tom, že svoje stá í si chystáme už 

od nejútlejšího mládí.
Hra amerického dramatika a nositele Pulitzerovy ceny o problema-

tice intimních vztah . Ne ekaný pohled na nejstarší generaci – nesenti-
mentální, nikterak shovívavý, ale velmi reálný. P íb h dvou nemladých 
lidí v domov  pro seniory, které svede náhoda a pot eba najít partnera 
pro karetní hru. Fakt, že se parti ka ginu, prom ní v partii mnohem zá-
važn jší, vypovídá o tom, že partnerské problémy nejsou rozhodn  jen 
výsadou mladých lidí...

Režie: Ond ej Zajíc Hrají: Zuzana Kronerová a Dušan Sitek
VRŠOVICKÉ DIVADLO MANA
Ned le 31. 10. 2021 od 19.30, p edplatné skupiny S, KD Soko-

lovna Sušice
P edprodej vstupenek v kancelá ích Sušického kulturního centra 

SIRKUS, p.o. nebo na www.kulturasusice.cz

Dne 16. íjna uplyne trnáct let od úmrtí pana 

Josefa Zahálky 
ze Sušice. Dne 19. íjna by se dožil 74 let.
S láskou vzpomíná rodina.

M l jsi nás rád, my Tebe ješt  více, 
p išla zlá nemoc a Ty jsi musel odejít. 
P ij  k nám aspo  ve snu, když nem žeš v bd ní, 
a  máme lepší sen než probuzení. 

Dne 8. íjna budou tomu t i roky, co nás opustil milovaný 
tatínek, d da a prad da pan 

Štefan Chudý.
S láskou vzpomínají synové Zden k, Jan, Josef, Štefan a jejich rodiny.

Dne 18. íjna vzpomeneme devatenácté výro í, kdy
nás opustil milovaný tatínek, d de ek a prad de ek, pan

Josef Vichr
z Dlouhé Vsi. Vzpomínají synové s rodinami.

P ed rokem spat ila sv tlo sv ta kniha Dary Pošumaví, a je-
likož byla úsp šná, rozhodla jsem se ve psaní pokra ovat. Nyní 
mám op t možnost vydat knihu ze šumavského prost edí, Bejvá-
valo na Šumav  – smutno i veselo, prost ednictvím nakladatelství 
Pointa, které je sou ástí Albatros Media, a.s.

Kniha p ináší krátké veselé a smutné p íhody, které jsou erpá-
ny z dobových novin, od sb ratel  folkloru nebo p ímo od samot-
ných Šumavan . Vypovídá o reálném život  lidí na území Šumavy. 

Nakladatelství Pointa pomocí crowdfundingové kampan  pomá-
há autor m vybrat dostatek pen z na náklady spojené s výrobou 
knihy, a to prost ednictvím p edprodeje, který pob ží od 22.09. do 
22.10.2021. Když se v daném termínu vybere 100 % cílové ástky, 
kniha se dostane na pulty všech knihkupectví. 

Na tomto odkazu https://bit.ly/KupSumavu je možné knihu 
v p edprodeji zakoupit za zvýhodn nou cenu, zaplatit si v ní re-
klamu nebo jen p isp t na její vydání. Jakákoliv ástka pom že! 
Není t eba se nikde registrovat, celý proces je velice jednoduchý.

Pokud by se cílová ástka, která je pot ebná na výrobu knihy, 
nevybrala, kniha sice nevyjde, ale vy o své peníze nep ijdete. Bu-
dou vám zaslány zp t na ú et! V p ípad  vybrání cílové ástky 
vám bude kniha (ihned, jak se vyrobí) doru ena poštou až dom . 
Do Vánoc se to sice nestihne, ale v te, že po novém roce budete 
mezi prvními tená i, kte í ji budou držet v ruce.

Cením si každé pomoci, která dá knize šanci dostat se blíže 
ke tená m.

P edem všem d kuji za podporu.  Lucie Oudova – autorka

P edprodej knihy Bejvávalo 
na Šumav  – smutno i veselo

Cítíte tu nezam nitelnou v ni podzimu?
Pe ená jablí ka, sko ice a rum. K tomu o echy, rozinky a to vše 

zabalené do jedine ného t sta a krásn  upe ené dozlatova?
Další ro ník šumavského Štrúdlování v Dom  sv. Vintí e v Dobré 

Vod  u Hartmanic (u Sušice) je po nucené ro ní p estávce zase tady!
Sobota 09. 10. 2021 od 14.00 h

14.00 – 15.00 h p ejímka sout žních štrúdl  a recept  
   (dva rukávy na délku plechu)
15.00 – 15.45 h program v kostele sv. Vintí e
16.00 h   slavnostní vyhodnocení a p edání cen
16.30 – 18.30 h Vintí ova kavárni ka s ochutnávkou sout žních štrúdl

Celé odpoledne bude nutné dodržovat platná proti proticovidová 
opat ení a na ízení vlády – respirátory podmínkou!

V sou asné dob  jednáme s našimi sponzory o cenách. Hlavní ce-
nou za nejlepší jable ný štrúdl bude op t vyhlídkový let nad Šuma-
vou s pilotem Milanem Legátem. Dále knížky o Šumav  ze Starého 
mostu, poukaz na víkendový pobyt v Dom  sv. Vintí e, ko ení od 
Antonína, káva z kašperskohorské Pražírny a ada dalších.

A kdo bude letošní sout žní štrúdly hodnotit?
Nejvíce se osv d ila t í lenná porota. V sou asné dob  jednáme 

s lidmi, kte í už vaše štrúdly v minulosti ochutnávali.
Tak, milé hospody ky i muži v kuchyni, najd te nové moderní i ty 

zaru ené rodinné recepty – je nejvyšší as se p ipravit.
Moc se na vás i na vaše vo avé výtvory t šíme.

Alice Trefná, vedoucí akce (mobil: 605 413 756)
Jana Kolá ová, p edsedkyn  spolku (mobil: 603 265 034)

www.sumavskecesty.cz

Štrúdlování 2021

Galerie Sirkus Sušice vás zve na výstavu:
Petra Malinová / Šalv jím – v nováno rostlinám
Petra Malinová (*1975) žije a tvo í v oblasti mírn  se vlnící krajiny horní-
ho Polabí. Její sou asná tvorba se zam uje na kresbu a strukturální malbu 
krajinných motiv  a p írodních detail . Pomalým soust ed ným procesem 
zaznamenává dialog s místem a rostlinami do sv teln  chv jivých obraz .

GALERIE SIRKUS SUŠICE

SOKOLSKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO V SUŠICI – podzim 2021
Pátek 17 hod. – KD Sokolovna – Husův sál – vstupné 20 Kč
15. 10. Jak Kašpárek rozesmál princeznu  
22. 10. Dlouhý , Široký a Bystrozraký 
29. 10. Zlatovláska 
 5. 11. T i zlaté vlasy d da Všev da 
12. 11. O mlsné princezn  
19. 11. S l nad zlato 
26. 11. Šípková R ženka 
 3. 12. Perníková chaloupka 
10. 12. Honza a zlá princezna 
17. 12. Betlémská hv zda
 8. 1. T i za íkadla

Pohádky jsou vhodné pro děti od 3 let.

Kdo T  znal v dobrém vzpomene,
kdo T  miloval, nikdy nezapomene.

Dne 8. íjna uplynou dva roky, co nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatínek, d de ek, bratr a strýc pan

Karel Brejcha.
Stále vzpomíná manželka Vla ka, syn Kája a dcera 
Lucie s manželem Ji ím a jeho milovaná vnou ata Filípek a Karolínka. 
D kujeme všem, kte í vzpomenete s námi.

Svatobo í vzpomínka na paní Ji inu Starou
Ji inka byla ob tavá a state ná žena. Když jsme nap íklad s t iceti d tmi 

10 dn  nacvi ovali nové písni ky v Caparticích u Nemanic, pršelo, jen se 
lilo, Ji inka va ila na starých kamnech a prala a sušila, a tak jsme š astn  
nepohodu p estáli. Na koncertní zájezd do Od sy jela s námi jako peda-
gogický dozor. Málokdo tehdy v d l, že byla v padesátých letech v zn na 
v komunistickém lágru. Tím víc m  p ekvapilo, že s sebou vezla dáre ky 

ruským d tem. Cht la je rozdat na kon-
cert  v pion rskom láger . „Bohužel, 
pane u iteli“, oni mi je ukradli. Druhý 
den jsem navštívil soudruha vedoucího, 
ale ten m  rázn  odbyl, že sov tští pio-
ný i nekradou. A tak na ni za všechny 
d ti Sušického d tského sboru, které ji 
znaly, s úsm vem vzpomínáme. Ji inka 
zem ela p ed p ti léty v osmaosmdesáti 
letech.     Josef Baierl

Dne 11. íjna uplyne t icet šest let, kdy zem el pan

Václav Pruner
pokrýva  z Kolince. 
Stále vzpomínají dcery a synové s rodinami.

T žko se s tebou lou ilo, t žko je bez tebe žít,
láska však smrtí nekon í, v srdci t  stále budeme mit.

Dne 8. íjna tomu bude patnáct let, co nás navždy
opustil pan

Jaroslav Fleischmann.
Nezapomeneme na jeho laskavé srdce a ob tavost. 
Všem, kdo jste ho znali, d kujeme za tichou 
vzpomínku. S láskou stále vzpomínají dcera Marcela 
s rodinou a syn Jaroslav s rodinou.

Vážení p átelé a p íznivci synagogy v Podmoklech,
dovolte, abych vás jménem Spolku pro obnovu synagogy v Pod-

moklech pozvala k návšt v  výstavy „Veselé putování židovskou histo-
rií“ autor  Tobiáše Smolíka, Kláry Smolíkové a Vojt cha Šedy, která 
bude instalována v prostorách podmokelské synagogy. Krom  zábav-
ného pou ení o historii tisíciletého židovského osídlení v našich zemích 
budete mít unikátní možnost vid t hlavní sál synagogy op t v p vodní, 
nerozd lené podob .

Výstava bude p ístupná po celý íjen vždy o víkendech, v sobotu 
mezi 10.30 a 17.00 hodin, v ned li od 10.00 do 15.00 hodin. 

T šíme se na vaši návšt vu.  Lucie Schwarzová 

Výstava v synagoze v Podmoklech: 
Veselé putování židovskou historií

P i p íležitosti pátého výro í úmrtí (13. 10.) paní Ji iny Staré, 
držitelky osv d ení ú astníka odboje a odboje proti komunismu a tímto 
režimem v zn né, zavzpomínal na její osobnost sbormistr Josef Baierl.

AMBULANCE HOJENÍ RAN
Naše poradna pro chronické a nehojící se rány je ur ená p edevším 

pacient m, kte í mají komplikovanou i déle se nehojící ránu. M že 
se jednat o opera ní ránu i ránu vzniklou úrazem (opa eniny a po-
páleniny), kdy je pr b h hojení komplikován p ítomnou infekcí. Dále 
se zabýváme lé bou dekubit  i kožními defekty, které vznikly v d -
sledku jiného onemocn ní, jako je žilní nedostate nost, ischemická 
choroba dolních kon etin, apod. 

MUDr. Juraj Horský – Možnost objednání p edem na telefonu 
a e-mailu: +420 725 671 824, chronicke.rany@email.cz
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KNIHOVNA
Půjč si TEMATICKÝ KUFŘÍK a poznávej svět

VELKÁ PODZIMNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Knihovna už dávno není pouze místem, kam si lidé chodí p j ovat 
knihy a asopisy. Dnes v ní tená i naleznou i adu zajímavých novinek. 
I my se neustále snažíme zkvalit ovat a modernizovat své služby, aby 
u nás byli tená i spokojeni a našli všechno, co pot ebují ke své práci, 
studiu i zábav . Po úsp šném zab hnutí Knihobudek a Biblioschránky, 
jež se t ší velkému zájmu tená , p icházíme s novinkou v odd lení pro 
d ti a mládež. P ipravili jsme osm tematických kuf ík  ur ených pro 
zvídavé d ti a jejich rodi e ke spole nému tení, hraní i u ení. Jedná se 
o malé d tské kuf íky se zábavn -vzd lávacím obsahem. Každý kuf ík 
je zam en na jedno ur ité téma a nabízí krom  knih také didaktické 
pom cky, hra ky, spole enské hry a CD, jež jsou p izp sobeny v ku 
a zájmu d tí. Již od íjna si m žete zap j it kuf íky na téma dopravní 
prost edky, naše zví ata, prav k, záchranné služby, p edškolák, hudba, 
lidské t lo a vesmír. D ti se tak mohou naplno v novat okruhu, který je 
zajímá. P idanou hodnotou tematického kuf íku není jen prostý obsah, 
ale skute nost, že kuf íky se obvykle využívají pro spole né rodinné 
tení, spole nou zábavu a poznávání, a v kone ném d sledku obohacují 

spole n  strávený as rodi  s d tmi. Našim cílem je prohloubit u d tí 
zážitky z etby a také podpo it tení v rodinách. P ehled kuf ík  v et-
n  jejich obsahu najdete v našem katalogu na www.knihovnasusice.cz.

V íme, že vás tato novinka pot ší a p ejeme vám hezké chvíle p i 
tení, hraní a tvo ení!   Vaše knihovnice

Záchranné služby

Lidské t lo

KDO SE M ŽE DO SOUT ŽE P IHLÁSIT? Každý, kdo umí íst 
a je registrovaným tená em M stské knihovny Sušice.

JAK A KDE SOUT Ž PROBÍHÁ? Sout ž b ží od 4. íjna do 10. pro-
since 2021 v naší knihovn  v odd lení pro d ti a mládež. Sout ží se ve 
t ech kategoriích: 2. – 3. t ída ZŠ, 4. – 6. t ída ZŠ, 7. – 9. t ída ZŠ. 

P ihlášku žádejte u knihovnice.
eká vás 5 úkol . Jednotlivé úkoly si vyzvednete u knihovnice, které 

také spln né úkoly v daném termínu odevzdáte. 
Na pln ní každého úkolu máte dva týdny. 
TERMÍNY:  P ihlášky  20. zá í – 15. íjna!
1. úkol  4. – 15. 10.   2. úkol 18. – 29. 10.
3. úkol  1. – 12. 11.  4. úkol 15. – 26. 11.
5. úkol  29. 11 – 10. 12.
P edpokladem úsp šného dokon ení sout že je odevzdání správného 

ešení úkolu knihovnici, a to v daném termínu. Pozd jší odevzdání úko-
lu bez p edchozí domluvy s knihovnicí znamená vy azení ze sout že. 

Odm nou pro všechny, jež sout ž úsp šn  dokon í, je ú ast na Vel-
kém Váno ním Ve írku v naší knihovn  – mejdan plný hudby, zábavy 
a p ekvapení. 

T šit se na n j m žeme 14. prosince od 15 do 
18 hodin.

T ším se na vás v knihovn  a držím palce!
 Váš KIDD
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Sušice následn  prohrála penal-
tový rozst el, tím pádem si dom  
odvezla alespo  bod. „Cht l bych 
pod kovat kluk m za obrovskou bo-
jovnost. Doufejme, že se další zra-
n ní hrá i dolé í do p íštích utkání 
a budeme ješt  siln jší,“ hodnotil 
utkání sušický kou .

Suši tí fotbalisté ješt  lépe zvlád-
li p edchozí duel v K imicích. Za 
domácí se prosadil Jakub Szedmák, 
sušický odchovanec, který zm nil 
klub po p est hování do Plzn . Su-
šice si po dramatickém pr b hu od-
vezla výhru 3:2, o vít znou trefu se 
postaral dvougólový st elec Jaromír 
Králík. „Dnes vyhrál š astn jší tým. 
Nezbývá mi, než Sušici pogratulo-
vat. My se musíme vzchopit a za ít 
d lat také n jaké body, protože ta-
bulka se za íná nebezpe n  vyrov-
návat,“ pov d l po utkání Szedmák.

Sport

Exhibice fotbalistů béčka v „anglickém“ 

týdnu, áčko přivítalo posily

Antonie Galušková – jediný český zástupce ve fi nále MS (+ Niagara)

A koliv 25. zá í v Bratislav  
jela Antonie Galušková své první 
mistrovství sv ta mezi seniory, 
probojovala se jako jediná z es-
ké kajaká ské reprezentace do  -
nálových jízd. P ed jeho branami 
skon ila nap . nejen olympioni ka 
Kud jová, ale i slavní kolegové 
P indiš i Prskavec. Také  nálo-
vou jízdu zajela výborn  a vybo-
jovala pro R šesté místo. Sv j 
individuální úsp ch z MS p ida-
la k p edcházejícímu ze závodu 
tým , ve kterém s reprezentant-
kami Kud jovou a Nesnídalovou 
(foto dole) brala st íbrnou medaili. 

O pr b hu závodu informuje 
její otec a bývalý trenér Vladi-
slav Galuška:

„MS jsou vždy nejnabit jší zá-
vody sezony. Dostanou se tam jen 
t i závodníci z každé zem  a letos 
mezi nimi byla i Toni ka z amatér-
ského sušického oddílu. V Brati-
slav  sice už v šestnácti letech vy-
hrála juniorské MS, ale te  byla 
tra  kompletn  p ed laná – skoro 
celá z plastových p ekážek a da-
leko t žší. P ed cílem pouze z -
stal t ímetrový skok zvaný Niaga-
ra, který byl na tomto mistrovství 
poh ebišt m favorit . Navíc na 
této trati nebyla možnost kvalit-
n  trénovat.

A práv  Niaga-
ra jí v první jízd  
kvali  kace z nej-
rychlejších mezi-
as  dosavadního 

startovního pole 
odsunula až na 
nepostupové mís-
to ke konci výsled-
kové listiny. Mu-
sela jet opravnou 
jízdu. Nakonec se 
druhou kvalifi-
ka ní jízdou za a-
dila v kvali  kaci 
z postupujících 30 
nejlepších sv to-
vých závodnic na 

26 místo. Spousty holek by za to-
hle postupové místo dalo nevím co 
a Toni ka v d la, že se do dalších 
jízd obtížnost ješt  p itvrdí. 

Tra  na semifinále a finále 
byla opravdu podstatn  náro n j-
ší. I nejlepším chlap m d lala ex-
trémní potíže a výsledky podle 
toho vypadaly.. Nevím jak až byly 
lánky o jejích obavách a slzách 

pravdivé, ale je pravda, že pár slov 
Toni ce bylo pot eba p ed startem 
íci. Na startu stála totiž jako jed-

na z nejmladších a nejmén  ost í-
lených bab (ve  nále byla opravdu 
o hodn  nejmladší). Když vid la 
semi  nálovou tra , nev ila to-
tiž svým o ím, nev d la, co po ní 
vlastn  na tom mistrovství sv ta 
cht jí. V Japonsku by to n kte í 
závodníci ešili harakiri... 

Startovala v semi  nále jako 
pátá a nem la žádnou šanci n co 
od ostatních holek okoukat. T s-
n  p ed startem jsem za ní byl 
u vody a íkal jsem jí a  se roz-
jede, má p esné nájezdy a pak a  
si jen hraje a akceleruje z branek. 
Ona je skv lý technik a improvi-
zátor a že závod bude o chybách 
a pokud nebude chybovat zrov-
na ona, dopadne to ur it  dob e. 
A tak se stalo. Jela super, vše si 
hlídala, na místech kde to šlo do 

Antonie získala st íbrnou medaili v závod  tým .

Suši tí fotbalisté 
mají za sebou další sé-
rii zápas . Á ko zvít zi-
lo v dramatickém duelu 
v K imicích, násled-
n  uhrálo alespo  bod 
v Kazn jov , kam jelo 
ve zna n  oklešt ném 
složení. Povedený tý-
den má za sebou bé ko 
– v „anglickém“ týdnu 
p i sérii t í domácích zá-
pas  mužstvo všechno 
s drtivým skóre 25:3 vy-
hrálo a v tabulce okres-
ního p eboru se posu-
nulo už na šesté místo. 

Zatím poslední zápas odehráli 
fotbalisté sušického á ka v Kazn jo-
v . Tým odjel na zápas zna n  osla-
bený, po etná marodka zp sobila, 
že do role náhradník  zbyli pouze 
trené i Pavel Hrubec a Radek Štefan. 
S nimi na lavi ku usedl nedolé ený 
záložník Št pán Kr s.

Sušice šla do vedení, když se 
krásnou akcí blýskl úto ník Domi-
nik Vašák. V brejkové situaci p ipra-
vil balon pro Josefa Kadlece, který 
uklidil mí  do sít  a zaznamenal pre-
miérovou trefu za A tým. Domácí 
rychle srovnali, do konce polo asu 
ješt  ude ili po rohovém kopu a šli 
do vedení. 

V pohledném zápase se v samot-
ném záv ru poda ilo srovnat, když 
se po individuální technické parád  
ve vápn  prosadil st ídající hrající 
trenér Hrubec. 

Sušice má po jedenácti odehra-
ných kolech na kont  dvanáct bod , 
v tabulce I.A t ídy jí pat í jedenáctá 
p í ka. V dalším utkání p ivítá na 
domácí p d  B lou (ned le, 10. íj-
na, 16.00). Velkým plusem je, že tým 
posílili dva navrátilci, kte í prošli 
mládeží Viktorie Plze . Ofenziv  
pom že Ji í Sedlá ek, který si od-
byl premiéru v K imicích. Vrátil se 
i gólman Aleš Václ, ten se bohu-
žel zranil a na zápasy si ješt  chví-
li po ká.

Za zmínku jist  stojí i výkony su-
šického bé ka. Tým odehrál v jed-
nom týdnu t i domácí utkání, v nichž 
si vedl bravurn . Postupn  rozst í-
lel Mochtín B (7:1), Chudenice (5:1) 
a naposledy M ín B (13:1). T emi 
góly se blýskl st ídající Kryštof Hru-
bec, který v jiných zápasech zastává 
i pozici branká e.  -jon-

Svatobor Tour 2021, Memoriál Josefa Křivance
Ani jsme se ne-

nadáli a po lo ských 
oslavách jubilejního 
t icátého ro níku, 
jsme se na domi-
nant  Sušice sešli po 
jednat icáté. A b žci 
dokonce letos slavi-
li sv j dvacátý ro -
ník závodu. Prost  
as letí, ale výkony 

a zážitky z téhle oje-
din lé asovky z -
stávají stále silné, 
ne-li siln jší.

Letos nám p álo 
po así a o to p íjem-
n jší poslední zá í-
jová sobota to pro všechny byla. Na 
start legendárního závodu se posta-
vilo 98 závodících a skoro všichni 
(krom  dvou d cek a zahrani ního 
závodníka, který nerespektoval po-
kyny v eštin ) se dostali do cíle. Ne-
v ili byste, že nejrychlejší závodník 
Karel Škvrna z CBC Teamu se dostal 
na Svatobor za osmnáct minut a pa-
desát osm vte in. Na druhou stranu 
nejde jen o as a i letos jsme š astní 
za desítky mladých závodník  na 
startu i za to, že putovní cenu pro 
nejzkušen jšího ú astníka zájezdu 
p edával osobn  pan Emil Kincl, náš 
kamarád, šumavská legenda i „U i-
tel na Šumav “ (tak se jmenuje jeho 
nová kniha). I letos jsme nechali start 
mimo nám stí, nebo zkušenost z lo -
ska, kdy se kv li opravám silnic a ob-
chvatu v podstat  nedalo p ejet Ler-
chovu ulici (respektive zastavovat na 
ní provoz kv li závodu), nám jasn  
ukázala výhody zázemí na „Letišti“ 
v OP kola a pohodový start na rohu 
ulice Zahradní a navíc to d ležité se 
stejn  d je na Svatoboru a cestou na 
n j, nikoliv na pulzujícím nám stí 
plném svateb a turist  vyhýbajících 
se závodník m, proto z staneme 
i do budoucna s touto malou zm -
nou trat . Sice už nikdy nebudeme 
moci porovnávat asy z let minulých, 
které byly i pod osmnáct minut, za 
to ale utrpení cestou na horu zkra-
cujeme o zhruba 500 metr . P es-
né parametry trat  tedy od lo ska 
jsou a budou následující: vzdálenost 
4,2 km, p evýšení 364 m, pr m rné 
stoupání 8,8%.

Tenhle závod je jednou z hlav-
ních, ale i posledních aktivit našeho 
oddílu Ski club Sušice a jsme hroz-
n  rádi, že se poslední zá ijovou so-
botu všichni potkáváme a že štafetu 

„klubismu“ p ebírají nové generace. 
Budeme v téhle innosti pokra ovat 
i v dalších letech, to slibujeme a bu-
deme jeden z nejstarších závod  na 
Šumav  dále rozvíjet. Je už tradi -
ní, že skoro každý dostane cenu, že 
se (i když p es zna né vy erpání) 
všichni naho e na ho e usmívají, že 
z stáváme na kopci do pozdních ve-
erních hodin, že si všichni íkáme 

„tak zase za rok na Svatíku“, že nám 
každoro n  všichni partne i a spon-
zo i závodu op t pomohou, nebo  
celá tahle akce je prost  bezvadná. 
Díky vám všem. Tak jen a  nám to 
vydrží, Svatobor Tour 2022 je tady 
totiž za chvíli!

Moc d kujeme všem za podpo-
ru, bez vás by to nešlo! M sto Suši-
ce, Tempo Tours Praha, SPAK, Ry-
nostav, Peka ství Rendl, OP Kola, 
Sules, Otherm B, L.Rada Servis 
kotl , Kovaltos, Pivoda a Jan ík 
Sušice, Pípa & Vývrtka, Tradi ní 
Kloub, Rozhledna Svatobor, foto-
grafové Jirka Venclík a Michal Fišer, 
všichni lenové Ski Clubu Sušice, 
agentura Kombos, sportovní zna -
ka LOAP a vy všichni s úsm vem. 

Veškeré informace, fotodokumen-
tace a výsledky najdete na www.
svatobortour.cz. 

Za Ski club Sušice 
Martin Pokorný, foto Jirka Venclík

toho tla ila a páté místo v semi  -
nále a postup do  nále mezi sv -
tovou desítku jako jediná holka 
z ech je v mých o ích už malá 
medaile. S v domím, že ostudu 
na MS neud lala, do  nále nastu-
povala op t sebejistá. Ud lala pár 

chyb v horní pasáži trat , p i více 
št stí mohla mít i medaili, ale 6. 
místo a medaile z týmové sout -
že MS je pro Toni ku momentál-
n  nejv tší životní úsp ch mezi 
profesionálkami.“

úvod ED, foto Aleš Berka 2x níže

Emil Kintzl p edal sv j putovní no ník nejstaršímu závodníkovi.

Fotbalisté sušického bé ka p ed zápasem proti Mochtínu B.
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Nepatrná rezervace zahrnující malý bývalý lom leží uprost ed šumav-
ských les  na východním svahu výb žku Hadího vrchu v sev eném údo-
lí levob ežního p ítoku í ky K emelné a má rozlohu pouhých 0,75 ha. 
Lom se nachází poblíž frekventované asfaltky ze Starých Hutí na Zh í, 
ovšem vsazen do hustého podrostu a zatarasen na p ístupových cestách, 
z stává skryt b žnému zraku kolemjdoucích. Na zamok eném dn  lomu 
se po skon ení t žby nevytvo ilo jezírko, jak to asto bývá, ale rašeliništ . 

D vodem ochrany jsou p irozen  se vyvíjející spole enstva na rašeli-
ništích, skalních výchozech a sutích zaniklého lomu. Krom  ady druh  
mech  zde roste masožravá rosnatka okrouhlolistá, na okraji pak orchide-
je prstnatec májový a prstnatec Fuchs v, suchopýry, vrba rozmarýnolistá. 
Na nezamok ených místech se vyskytuje chrán ná prha arnika a orchidej 
kruštík širolistý. Vlhké prost edí p itahuje obojživelníky, mimo jiné olka 
horského. (zdroj: mapy.cz, wikipedia)  text a foto ED

PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Zhůřský lom

Sušické kulturní centrum SIRKUS:

Sportoviště města Sušice hledají kandidáta na pozici:

Úklidový pracovník 
Náplň práce: 
• pomoc s úklidem zejména při pondělní sanitárce bazénu 
• pracovní doba každé pondělí od 6.00 – 10.00 hodin 
• záskok za dovolenou, nemocenský apod. 
• dlouhodobá spolupráce
• hodinová sazba 100 Kč / hod.
Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu: hromadkova@sportoviste-
-susice.cz nebo na telefonním čísle 777 358 686.

Sportoviště města Sušice
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PRODEJ
Prodám stolní váhu zn. Transpor-
ta 10 kg – 500 K . Bílou sk í  dl. 
220 cm, š – 60 v – 200 cm, trojdílná 
3.000 K . Železný montovaný regál 
dl. 300 cm – š 60 cm – v 170 cm – 
2.000 K . Plynový sporák z. Amico 
– 300 K . Tel. 721 216 369 – Hrádek
Prodám chodítko pro seniory 
(nové) – 2.000 K ; chodítko pro se-
niory (použité) – 500 K ; el. tope-
ní do koupelen ap. – 300 K . Tel. 
773 605 707
Prodám malí ský stojan – nový, vá-
lendu, školní po ítadlo. Ceny doho-
dou. Tel. 607 866 783
Prodám nový nepoužitý motoro-
vý kultivátor, v záruce zn. Hecht 
7970, rok výroby 2021, p vodní 
cena 15.600 K , sleva podle domlu-
vy. Tel. 606 633 919
Prodám aloun nou desku za po-
stele nebo dvouválendu oranžo-
vo bílou k p id lání šrouby, cena 
800 K  – nová. Ru ní struhadlo na 
zelí, ostré, málo používané, cena 
150 K . Tel. 723 229 931
Prodám letošní kohouty do cho-
vu slepic. Odchované na zahrad . 
4 druhy plemen, cena dohodou 
podle stá í. Menší mrazá ek. Cena 
200 K , je funk ní. Tel. 721 216 369
Nabízím osobní auto Peugeot 206 
kombi, cena 30.000 K , 1 majitel, 
rok výroby 2003, zdvih. objem
1.124 cm3, tažné za ízení, st ešní 
okno, 5 dve í, palivo benzín, barva 
st íbrná, najeto 144 tis. km. Tel. 
606 179 388
Prodám kozí mléko 20 K /1l, do 
Sušice s dovozem, možno také 
nepravideln , nap . pro št a-
ta. Vyzkoušené, eko krmení. Tel. 
602 621 435
Prodám staré zápalkové nálep-
ky, LP desky r zné, krabici aso-

Řádková inzerce
pis  o pletení, há kování, vyšívá-
ní – návody, vzorníky apod. Tel. 
607 866 783
Prodám r zné staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, kv tiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím šrotovník obilí kladívko-
vý i bubnový na kosti a na klasy 
kuku ice, dále koupím pilu cirku-
lárku s kolíbkou, jen tovární. Tel. 
603 429 372
Koupím pionýra Simsona Jawu 
jakoukoliv i ezetu a koupím ma-
lotraktor 4x4 bu  kloubový TZ4 
K14 i jiný i s vybavením. Tel. 
732 357 828
Koupím jakékoliv staré hodiny, 
ost ení et z  na motorové pily, 
broušení nož , n žek, nože na ma-
šinky na maso. Koupím v elí od-
d lky, prodej pe iva na krmení. Tel. 
607 909 144
Koupím lištovou seka ku MF70 
i rozbitou nebo bubnovou, ale s po-
jezdem a hoblovku s protahem KDR 
Rojek a et zovou dlaba ku a tesa -
ský hoblík na 380 V. Tel. 732 357 828
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabi ky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové dopis-
ní zálepky, staré pohlednice Sušice 
a okolí. P ijedu! Tel. 606 494 996 
Koupím hoblovku s protahem 
a tesa ský hoblík na 380 V MAFL 
a et zovou dlaba ku p enosnou 
a cirkulárku s podava em nejlépe 
tovární výroby. Tel. 603 427 924
Koupím starší moped, nebo skútr 
i s poruchou za ú elem p ibližová-
ní se. D chodce. Tel. 606 406 010
Koupím tvrdé vyschlé d evo na 
topení v okolí Sušice. Telefon 
773 997 016

BYTY – NEMOVITOSTI 
Pronajmu zd nou adovou ga-
ráž v Sušici u ulice Volšovská. Tel. 
605 911 749
Pronajmu v Sušici, Nádražní ulici 
plechovou garáž. Tel. 607 887 492
Hledám pronájem malého bytu na 
vesnici. D chodce – neku ák. Tel. 
606 406 010
Koupím nemovitost – byt, pozem-
ky, chatu, rodinný domek. Peníze 
vyplatím do 2 dn . Tel. 605 768 105
Oce ování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, d dické íze-
ní, úv r, hypotéku, ú etnictví apod. 
– kvalitn  a rychle. I. Drábková, Su-
šice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Malí ství – nat ra ství provádí veš-
keré malí ské a nat ra ské práce. Jo-
sef Krupík, Kaštanová 1161, Sušice. 
Tel. 603 875 626
Nabízím jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury bakalá -
ských a magisterských prací, p ípra-
vu na maturitní a p ijímací zkoušky 
z eského jazyka, dou ování. Více 
informací na www.hezkycesky.top, 
tel. 606 494 996 
Online výuka angli tiny, p ípra-
va na maturitu, opravné i p ijíma-
cí zkoušky. Dou ování ZŠ/SŠ. Tel. 
776 180 080
Nabízím strojní išt ní koberc , se-
dacích souprav, k esel, židlí a a-
loun ní, Zden k Kubeš, telefon: 
607 630 244 
Spravím staré knihy, svážu diplo-
mové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – st íhání živých plo-
t , ovocných strom , se ení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy st ech, komín , 
nat ra ské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172



Dobrý den, p átelé. V srpnu 
1436 mohl tedy Zikmund kone -
n  vjet do bran Prahy, svého rod-
ného m sta, a usednout na staro-
bylý eský tr n. V následujícím 
roce, 11. února, se na Pražském 
hrad  odehrála korunovace druhé 
Zikmundovy manželky Barbory 
Celjské. P i slavné mši v chrámu 
sv. Víta tento ob ad vykonal nám 
již známý Filibert de Montjeu, 
Basilejský legát, biskup z Cou-
tances. Pár týdn  na to, v pátek 
12. dubna, byl pak v kapli Boží-
ho t la na Velkém tržišti oslaven 
svátek Svátostí zavedený kdysi 
Karlem IV. P i té p íležitosti bý-
valy ukazovány svátostniny z íš-
ského pokladu, který byl chován 
v Norimberku. Slavnou mši ce-
lebroval op t biskup Filibert za 
p ítomnosti císa e a podle starých 
letopis  eských tu byla „ukazo-
vána … Veronika, kteráž poslána 
byla od papeže Urbana ciesa i 
Karlovi…“ – Neboli, byl tu jako 
kdysi sou ásti íšského pokladu 
slavnostn  ukazován Veraikon, 
„pravý“ obraz Krista. Do Prahy 
se tak navrátilo cosi ze starých 
as  císa e Karla IV.

Zastavím se na chvíli u zmí-
n né, bohužel již zaniklé, kaple. 
Karel IV. se ve druhé polovin  
14. století rozhodl z Prahy vybu-
dovat reprezentativní centrum 
Svaté íše ímské. Z tohoto d -
vodu založil Nové M sto pražské, 
které koncipoval jako zhmotn ní 
nebeského Jeruzaléma. Centrem 
nového, velkolep  projektované-
ho m sta, se stalo Velké tržiš-
t  (posléze jmenované jako Do-
byt í trh, nyní Karlovo nám stí) 
– je n kolikanásobn  v tší, než 
nám stí Václavské a ve své dob  
bylo nejv tším nám stím st e-
dov ké Evropy (má cca 150 na 
550 m). tená  si tuto neskute n  
velkoryse navrženou plochu uv -
domí, odmyslí-li si sou asný no-
vodobý park a rušné komunikace 
(zejména Je nou a Žitnou), které 
úst ední nám stí Nového M sta 
protínají. Uprost ed Velkého tr-
žišt  nechal Karel IV. zbudovat 

d ev nou v ž, v níž byly vždy 
první pátek po Velikonocích vy-
stavovány svaté ostatky získané 
císa em p i cestách Evropou (trny 
z Kristovy koruny, Longinovo 
kopí, ásti z d eva Kristova k íže, 
z jeho rouch, i z ubrusu Posled-
ní ve e e…). Podle historických 
záznam  se na tuto událost sjíž-
d ly desítky tisíc poutník , kte í 
zaplnili celé ohromné nám stí.

Syn Karla IV., Václav IV., ne-
chal v letech 1382 – 1393 vysta-
v t na míst  d ev né v že kap-
li ke cti Nejsv t jšího (Božího) 
T la, Krve Pán , Panny Ma-
rie, a svatých Felixe a Adaucta 
(zkrácen  kapli Božího t la). 
Velikost stavby na p dorysu 
tak ka rovnoramenného k íže 
s polygonálními presbytá i lodí, 
skupinou bo ních kaplí a cent-
rální v ží byla v obou sm rech 
cca 29 metr  – což z „kaple“ i-
nilo skute n  nep ehlédnutel-
nou urbanistickou dominantu 
nám stí. Originální architektu-
rou a duchovním zam ením se 
adila mezi nejpozoruhodn jší 

stavby st ední Evropy.
V roce 1403 byla p edána se 

všemi právy a d chody pražské 
universit . Jménem Koleje národa 

eského se tohoto aktu ú astnil 
i Mistr Jan Hus. Stala se tak dru-
hou kaplí University Karlovy. Za-
tímco Betlémská kaple byla vy-
užívána p edevším ke kázání, 
kaple Božího t la, vedle boho-
služeb, k poh b m významných 
profesor  a v dc  university. 
Sloužila též, zejména b hem 
zmi ovaného svátku Svátostí, 
k vyhlašování panovnických i 
ve ejných stanovisek. Tak byla 
v dubnu 1411 z v že kaple ozná-
mena áste ná kon  skace ma-
jetku pražských (katolických) 
duchovních, od r. 1416 se zde p i-
jímalo pod obojí a v roce 1420 zde 
byl vyhlášen odboj proti Zikmun-
dovi. P íšt  se k ní ješt  vrátíme.

(V úvodu použita pasáž z webu 
Královské dílo.)

3. íjna 2021
Martin Mejst ík
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Očima Martina Mejstříka

Kaple Božího těla
POZNÁVÁTE?

B é ž o v ý 
Maggy je asi 4 
roky starý pej-
sek, váhy 12 kg. 
Je velice p á-
telský k lidem, 
vyžaduje je-
jich pozornost, 
je kastrovaný 
a je t eba dbát 
o jeho srst.

erný Blac-
ky je asi 6 rok  
starý pejsek, není zatím kastrovaný, povahou jako jeho psí par ák.

Oba jsou spolu i když se nám asi 
nepoda í najít spole ný domov, mo-
hou jít každý zvláš . Jsou po zem e-
lé majitelce, s ní žili v domku se za-
hradou. Nyní se nacházejí v do asné 
pé i nedaleko Sušice, jsou o kovaní 
a ipovaní.

Další info po tel. – 604 555 924. 
D kujeme za pomoc.. Jensen Ivana

Informace o dalších zví atech 
(nalezených i hledaných) najde-
te na stránkách spolku nalezen-
ci-sumavaci.estranky.cz a jejich 
facebooku. 

Hledáme nový domov

Minulou hádankou byl pohled 
z roku 1896 na tzv. historický roh 
nám stí, p edevším na Rozací-
novský d m .p. 48/1., starou 
lékárnu, zvanou d íve „U k í-
že“, nebo „U bílého orla“. Bo-
hužel tento asto fotoaparáty za-
chycovaný reprezentativní d m 
je už n kolik let uvnit  naprosto 
prázdný a holý. 

Mohlo vás zaujmout, že fa-
sáda tohoto navenek renesan ní-
ho domu avšak s gotickým jádrem 
byla zabílena, bez sgra  tové vý-
zdoby, tak jako je též vid t na p i-
ložené fotogra  i z roku 1881. Na 
této jedné z nejstarších po ízených 
fotogra  í je p ed budovou vid t 
i vysoký d ev ný k íž z roku 1758. 

Základy domu „staré lékárny“ 
spadají do p elomu 14. a 15. sto-
letí. P ízemní prostory jsou prav-
d podobn ji nejstarší, zachovaly 
si áste n  p vodní gotický ráz. 
Sgra  tová výzdoba je italského p -
vodu. P vodní omítka, na níž byla 
vyryta sgra  ta, byla p i pozd jších 
opravách, asi po požáru roku 1707 
(sho elo celé m sto), nov  omítnu-
ta a sgra  ta z stala p es dv  sto-
letí ukryta pod omítkou. Teprve 
v roce 1914 p i úpravách celé fa-
sády byla sgra  ta odkryta a restau-
rována (místy ernobílá, v malé 
ásti ervenobílá). 

Samotný interiér domu je ve-
lice zajímavý a architektonicky 
cenný. Mazhaus. pr jezd, lome-
né schodišt , sí  v pat e jsou kry-
ty p knou klenbou a bohatou sítí 
h ebínk . P vodní vchod do ob-
jektu býval uprost ed, tam kde 
je dnes okno, jak dokumentoval 
snímek, který byl minulou hádan-
kou. Tento d m vyst ídal celou 
adu majitel  i názv . Vlastnila 

ho ada významných a zajíma-
vých ob an . Byli to p edevším 

ešátkové, latinsky Rosaciové, 
kte í do Sušice p išli ze Sob sla-
vi na po átku 16. století. Tomáš 

ešátko p sobil jako cechmistr 
ve sladovnickém cechu i jako vý-
b r í královských dávek, zasedal 
v konšelské rad  a mnoho let byl 
sušickým purkmistrem. Byl le-
nem literátského bratrstva v Su-
šici s v elým vztahem k nábožen-
ství. Muzeum Šumavy v Sušici 
vystavuje návšt vník m v expo-
zici jeho vzácný „Kancionál“. T i 
synové Tomáše ešátka proslavili 
rod – Jan, Adam, Sofoniáš dosáh-
li akademických titul , p ednášeli 
na univerzit  a vynikli jako huma-
nisti tí literáti. 

M i s t r  Ad a m  Roz a c í n 
z Karlšperku se vrátil do rodné Su-
šice, kde m.j. zastával místo rad-
ního a pozd ji primase. Za n ho 
byla postavena d ív jší radnice, 
která v roce 1707 vyho ela. Zem el 
v Sušici a jeho ostatky byly ulože-
ny v kostele Panny Marie. Jeho syn 
Tomáš Felix býval v Sušici králov-
ským rychtá em. V dalších dese-
tiletích se postupn  vyst ídalo n -
kolik majitel . V roce 1795 d m 
koupil lékárník Ignác Firbas, který 
do Sušice p išel ze Strakonic, jako 
t iadvacetiletý magistr farmacie. 

Po t i generace až do roku 1924 zde 
vedla Firbasova rodina lékárnu. 

Je známo, že p íslušníci tohoto 
rozv tveného rodu vedli lékárny 
ve Vídni, v Legrad  v bývalých 
Uhrách, v Linci, v eském Krum-
lov , ve Strakonicích, v Klatovech, 
v Sušici. Zakladatel sušické lékár-
ny PhMr. Ignác Firbas, lékárník 
a lidumil, byl v Sušici váženým 
ob anem. Pracoval ve ejn , zejmé-
na v oblasti sociální a posléze se 
stal i purkmistrem m sta (1821–
1827). Ve volných chvílích se za-
býval v ela stvím a sada stvím. 
Na Ho ejším p edm stí, nad sta-
rou Dlouhoveskou ulicí, vybudoval 
zahradu, na níž sada il a p stoval 
lé ivé rostliny. Za svou záslužnou 
innost v oboru v ela ském byl 

v roce 1837 vyznamenán diplo-
mem c.k. místodržitelství v Praze. 
Zem el roku 1841 a pochován je na 
h bitov  p i kostele Panny Marie. 
Od 1. 1. 1837 lékárenskou živnost, 
d m a šenk pálenky p ebral jeho 
syn František, narozen 1807 v Su-
šici. PhMr. František Firbas byl 
v letech 1844 – 1849, 1850 – 1861 
a 1873 – 1879 sušickým purkmis-
trem. Velkou pé i v noval sociáln  
slabším ob an m. Všechen volný 
as potom dále v noval ovocná -

ství, v drsným pošumavským pod-
mínkách p stoval nejr zn jší od-
r dy ovoce. K p vodní zahrad  
p ikoupil další pozemky a polo-
žil základy tzv. Firbasov  zahra-
d  (pozd ji Markuzziho a Ko-
árkova), známé tehdy po celých 
echách. Stal se lenem mnoha 

významných spolk  a odborných 
pomologických spole ností v e-
chách. Na zahrad  postavil tzv. 
Salon (dnešní p. 125, Sušice III.) 
s restaurací a p kným výhledem. 
Salon se stal kulturním a spole-
enským centrem Sušice. Hrálo 

se zde divadlo, po ádaly plesy, zá-
bavy a všechny národní podniky. 
Sál sloužil až do roku 1921, kdy 
byl p estav n na byty. 

Za lékárnou sm rem k d kan-
skému kostelu, p istav l hospo-
dá ské budovy (choval 12 kus  
hov zího dobytka) a z ídil léká-
renskou laborato . 

Lékárník Fr. Firbas zem el 
roku 1879 v Sušici. Lékárnu 
a zahradu p evzal jeho syn též 
František. Ten m l všestrann j-
ší zájmy o p írodu a vedle ovoc-
ná ství p stoval lé ivé rostliny, 
sbíral a studoval nerosty, v noval 
se také chovu hlemýž . V roce 
1897 zahradu prodal Augustinu 
Markuzzimu, od n ho ji koupi-
li brat i Ko árkové. V roce 1914 
nechal František Firbas d m opra-
vit. (viz objevení fresek a gotické-
ho portálu). 

František Firbas mladší zem el 
v roce 1924 jako bezd tný, veške-
rou jeho poz stalost zd dily jeho 
nete e. Lékárnu a ást domu m l 
od roku 1925 pronajatou MgPh. 
František Kratochvíl. V roce 1931 
jeho manželka Anna roz. Steine-
rová d m zakoupila a ješt  téhož 
roku provedla opravu sgra  t. Té-
hož roku ji m stský ú ad povolil 

za ú elem otev ení 
léka ské ordinace 
z ídit z okna v Kos-
telní ulici postran-
ní vchod a vložit 
schodišt  do patra, 
kde se nov  z ídi-
la jedna místnost, 
chodba, koupelna 
a WC. Pro sv j ži-
dovský p vod byla 
Anna Kratochvílo-
vá v pr b hu oku-
pace perzekuována 
a tragicky zahynu-
la v koncentra ním 
tábo e v Osv timi, 
takže d m p ešel 
odevzdací listinou 
z 10. 1. 1947 na její-
ho syna MUC. Lu-
bora Kratochvíla. 
V roce 1947 prob h-
la též obnova sgra-
 t. V 1. pat e (vchod 

z Kostelní ulice) 
bývala ordinace 
MUDr. Vladimíra 
Záhorodského, praktického léka e. 
Kratochvíl byl posledním lékár-
níkem U Bílého orla. V roce 1952 
byla lékárna znárodn na a v dub-
nu roku 1960 celý d m bezplatn  
p ešel do majetku státu, resp. Do-
movní správy v Sušici. Tento p e-
vod umožnil další údržbu sgra  t. 

V ervenci 1969 byla lékárna 
p emíst na do nové budovy Ústa-
vu národního zdraví p. 2 a 3. na 
nám stí (Poliklinika). Celý objekt 
byl postoupen do užívání nov  
ustanovené Správy západo eské 
ásti Chrán né krajinné oblas-

ti Šumava, jež provedla n které 
díl í stavební úpravy, jako na-
p íklad vým na atypických oken 
podle p vodního stavu a sídlila 
zde až do po átku devadesátých 
let 20. století. 

Po ur itý as v r. 1988 byla 
st na budovy lékárny op ena trá-
my o hotel Fialka. V roce 1988 
byl postaven nový k íž s pozla-
ceným Kristem. V restituci byl 
majetek vrácen synovi pana lé-
kárníka Kratochvíla. Ten budovu 
prodal novému majiteli a nový 
majitel zase dalšímu. Celý ob-
jekt chátral, navíc byl vyto-
pen rozvodn nou Otavou (po-
prvé v prosinci 1993 a podruhé 
v srpnu 2002). V roce 1996 byla 
op t obnovena sgra  ta.

Dnes budovu vlastní m sto 
Sušice, které plánuje její rozsáh-
lou rekonstrukci. 

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

Mgr. Miroslav Buršík
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26. zá í 2021 se na Ostrov  San-
tos konala oslava Dne Charity. Vše 
odstartovalo ve 14.00 hodin slav-
nostním zahájením, kde promluvil 
nejen sám editel Oblastní charity 
Sušice Karel Weishäupel, ale i míst-
ní fará  P. ThLic. Jaroslaw Zygmu-
nt. Na konec úvodních proslov  už 
netrp liv  ekaly d ti z MŠ Smeta-
nova, p edvedly krásné vystoupení, 
kterým ud laly radost nejen svým 
rodi m a paní u itelce, ale i všem 
p ítomným. Jako další naše kolegy-
n  Št pánka Brabcová p edstavila 
všechny služby, které poskytujeme, 
pro r zné cílové skupiny. 

Divadelníci v tu chvíli chysta-
li prostor pro vystoupení kašpár-
ka s ertem. Jak to celé dopadlo, 
ur it  netuší sv toznámý kucha  
François Bujon, který práv  do-
kon oval p ípravy na svou ku-
liná skou show. Mohli jsme 
ochutnat výbornou lušt nino-
vou polévku a salát. Kucha  se 
tak postaral o názornou ukázku 
toho, co lze ze surovin z naší po-
travinové banky uva it, za p i-
dání pouze n kolika erstvých 
surovin. Kdo se p ejedl, mohl 
vše vytan it v první ásti vy-
stoupení známé sušické skupi-
ny Paddy’s Bangers. Ostatní se 
p esouvali na p ednášku Sláv-
ka Krále, známého cestovatele 

Den charity na Santosu

KLADIVO NA PÝCHU napěchovalo sušické kino rockovou operou
Po lo ské premié e v domov-

ských Klatovech, následném 
covidovém odkladu a letošním 
putování i po okolních hradech 
zavítala rocková opera Kladivo 
na pýchu do Sušice. P edstave-
ní divadelního spolku Za opo-
nou, za jehož vznikem stojí autor 
hudby a producent Miloš Beš-
ta, prob hlo 17. zá í v sušickém 
kin . Libreto napsal Jan Petri ko 
a divadelní režie se ujal Jind ich 
Gregora.

Sušické kino už zažilo leda-
cos. Rockovou operu ale okusi-
lo poprvé. A rovnou s tak vel-
kou scénou, že jevišt  muselo být 
sm rem k divák m prodlouženo. 
Kulisa st edov ké tvrze – hradu 

ohromila diváky už p i vstupu do 
sálu. Dvoupatrová plocha s po-
stranními schodišti a projek -
ním plátnem uprost ed 
v ží rázem rozší ila 
možnosti o eká-
vaného d je. 

A opravdu, 
divák byl do 
p íb hu vta-
žen na n ko-
lika úrovních. 
V hlavní rovi-
n  se odvíjel na-
turalistický p íb h 
na motivy historické 
pov sti z nedalekých B šin 
šestnáctého století O jedné poše-
tilé lásce a jejím tragickém kon-

ci. Hlavní postavy od né v su-
gestivních kostýmech své úvahy 
a dialogy výhradn  zpívaly do-

provázeni reproduko-
vanou rockovou 

muzikou. Tuto 
zemitou linku 
provzduš ova-
ly sv žími ta-
ne ními krea-
cemi éterické 
bytosti a nad 

hradbami s p í-
b hem korespon-

dovala místy až 
snová projekce, když 

k zajímavým až mystickým 
p esah m docházelo p i fyzic-
kém propojení s reálným sv tem. 

a dobrovolníka, který se svým 
psem procestoval celý sv t. 

Dále se konala dražba dortu, na 
kterém si pochutnala paní Mile-
na Stárková s rodinou. A nakonec 
jsme si užili druhou ást vystou-
pení skupiny Paddy’s Bangers. 
V pr b hu celého odpoledne jsme 
zájemc m m ili glykémii a tlak. 
Mladší návšt vníci se mohli za-
bavit v kreativních dílnách, kde si 
mohli vyrobit nap íklad náramek 
z korálk  nebo vlastní magnetku. 
Všem, kte í se na konání naší akce 
podíleli, chceme moc pod kovat. 
Velký dík pat í také vám, kte í 
jste dorazili a svými dobrovolný-
mi p ísp vky pom žete k obnov  
kompenza ních pom cek. A sa-
moz ejm  celá akce by se nemoh-
la konat bez našich partner , d -
kujeme jim za nejen  nan ní, ale 
i materiální podporu! Díky tako-
vým dn m, jako byl 
Den Charity, se ješ-
t  více utvrzujeme 
v tom, že naše práce 
má smysl a dokáže-
me pomoci spous-
t  lidem. D kuje-
me, že pomáháte 
s námi! 

Oblastní 
charita Sušice

foto V. Vintrová

Takové, v našich kon inách oje-
din lé, multimediální p edsta-
vení na mnohé siln  zap sobilo 
a n které náp vy se nadlouho 
zahnízdily v jejich uších.

A koliv opera nemá mnoho 
d jových postav, bylo dobré se 
nejprve z dostupných brožur 
seznámit s kontextem a sou-
vislostmi p íb hu. Lépe pak 
bylo možné vnímat arod jné 
kejkle Hetly (Michaela Achso-
vá), plamenná rozhodnutí rytí-
e B šína z Bešin (Jan Šašek), 

neš astnou lásku služebnice 
Marie (Andrea Kohoutová), ja-
kož i rady jejich p átel (Karo-
lína Skuhrovcová, Nikola De-
mel), i soudy soudce Rožaty 
(Martin Nejdl) a šlehy kata 
Košty (Alfons Twordy). 

Samotný p íb h vypovídá 
o touze služebné po svém pánu, 
která jí zavede ke ko ená ce. 
Hetla namíchá funk ní lektvar 
a op tovaný cit je na sv t . B šín 
pak ale pojme podez ení na áry 
a Marii vydá soudu. Do d je se 
navíc p iplete kat, který odsou-
zenkyni vym ní za její pomocni-
ci a ta je opravdu ob šena. Celou 
tragédii nakonec umocní Hetla, 
která B šínovi našeptá, že zabil 
s ním t hotnou Marii, která byla 
zárove  i jeho dcerou...

Na záv r nezbývá než vyzdvih-
nout tento zcela p vodní projekt 
um lc  z Klatovska a p ipomenout 
i sušickou stopu: gra  ka, kresby, 
logo – Radovan Hrabý a vydavatel 
František B ezina, na jehož strán-
kách Magick Disk Musick si m -
žete objednat DVD z p edstavení 
i CD s hudbou rockové opery. 

Eduard Lískovec
foto Martin Kohel a vlevo dole ED

Zajímavosti
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