
otevřela opona při premiéře kome-
die Limonádový Joe. Tak to začalo. 
Tanečnice tančily na baru, živí mu-
zikanti k tomu hráli barovou hudbu 
a kovbojové stříleli. Diváci tenkrát 
naše úsilí ocenili a my jsme si jejich 
aplaus moc užili.“

Jaké jsou Schody dnes?
„Náš ansámbl už není tak vel-

ký, ale láska k divadlu nám zůsta-
la. Za tu dobu jsme odehráli další 
fi lmové komedie a pohádky. Naší 
výroční desetiletou premiérou byli 
Světáci.“ 
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S desítkou her a po deseti letech dospěly Schody ke zlaté
Sušická sokolovna se 27. května 

2010 zaplnila jako za starých dob-
rých časů. Právě pro takový kulturní 
a společenský kvas byla postavena. 
V hledišti nebylo volného místeč-
ka a jeviště pulsovalo energickou
pětatřicítkou herců tanečníků a mu-
zikantů. Ten večer se zde odehrála 
premiéra první hry obnoveného su-
šického ochotnického souboru na-
zvaného Schody. Divadelně upra-
vený Limonádový Joe (foto dole) 
sklidil velké ovace.

Ochotnický spolek v dalších le-
tech pokračoval v nastoleném trendu 
a většinou uváděl divadelně uprave-
né známé fi lmové komedie: S čer-
ty nejsou žerty, Trhák, Čtyři vraž-
dy stačí, drahoušku, Dívčí válka, 
Záskok, Přes přísný zákaz dotýkat 
se sněhu, Hrátky s čertem, Doby-
tí severního pólu, Světáci. Znovu 
a znovu bavil sušické publikum.

Velký soubor byl nabitý mnoha 
divadelními osobnostmi, individu-
alitami a samozřejmě i mnoha růz-
nými názory na divadlo a tak se po-
stupem času rozdělil a vznikly další 
ochotnické scény – Sušdivoch a Su-
šická divadelní společnost. 

Schody také vyjížděly na různé 
přehlídky a soutěže. Např. už v roce 
2013 obdržely na přehlídce ochot-
nických divadel v Horažďovicích 
za Trhák čtyři ceny. Prachatickou 
soutěž Štít v roce 2016 hodnotili di-
váci a Schody tam zvítězily s Dívčí 
válkou. Jednu cenu si také odvezly 
v roce 2018 z horažďovické soutěže 
za hru Hrátky s čertem. Se Světáky 
letos úspěšně vystoupily na hradě 
Kašperk (viz foto vpravo).

Zakladatelkou a režisérkou di-
vadla Schody je Zuzana Navráti-
lová. Požádal jsem jí proto při této 
příležitosti o rozhovor.

Zuzano, jaký je tvůj vztah 
k divadlu, a jak vlastně Schody 
vznikly? 

„Mým celoživotním koníčkem 
je a vždycky bylo divadlo. Možná 
i proto, že moje babička byla dlou-
holetou ochotnicí. Jako studentka 
jsem hrála na gymnáziu a herectví 
mě lákalo. Tak jsem se snažila oslo-
vit někoho, kdo by v Sušici divadlo 
založil. Když jsem před deseti lety 
potkala našeho pana starostu, ještě 
jsem tenkrát netušila, co mě čeká. 
Petr Mottl stál o to, aby se v Sušici 

zase obnovila tradice ochotnické-
ho divadla. A tak jsem se rozhodla, 
že jestli chci hrát divadlo, tak si ho 
sama založím.“

Proč se jmenujete Schody?
„To bylo spontánní. Při prv-

ní schůzce, hned, jak jsme se se-
šli, jsem se ptala her-
ců na název. Ten je 
vždy nejdůležitější při 
vzniku něčeho nové-
ho. A myslím, že jed-
na kolegyně seděla na 
schodech a řekla: ‚Co 
třeba Schody?‘ A nám 
se to líbilo. A tak jsme 
si říkali o každé pre-
miéře, jsme na dalším 
schodu. Doufám, že si 
tu historku pamatuju 
úplně správně.“

Jaké byly začátky 
a co váš první kus?

„Tenkrát zavládla 
velká euforie, bylo nás 
přes třicet a poprvé se 
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Sušická nemocnice je problematikou 
koronaviru dotčená ve třech ohledech:

1. Odběrové centrum – v současné době provozujeme odběrové centrum s nasmlouvanou kapacitou 
100 odběrů denně. Zájem je tak velký, že provádíme až 160 odběrů denně s tím, že odebíráme všechny 
zájemce, kteří se v daný den dostaví. Tímto prosíme veřejnost o využití objednávacího systému na webo-
vých stránkách nemocnice www.susnem.cz. V této souvislosti jsem zaznamenal připomínky k umístění 
odběrového místa. Stejné odběrové místo bylo využíváno i při první vlně epidemie a jeho umístění podlé-
há daným pravidlům – např. schválení orgány hygienické služby.

2. Péče o COVID pozitivní pacienty – toto je nová funkce nemocnice – v první vlně epidemie byli 
pacienti převáženi do FN Plzeň. Bylo nutno vyčlenit prostory pro pacienty i příslušný personál. Zároveň 
se všichni musíme učit nové situaci, kdy jsou pacienti pozitivní na COVID umístěni v nemocnici. Situace 
je to velmi složitá i s ohledem na vysokou potřebu ochranných pomůcek, a to jak pro personál, tak pro pa-
cienty. Zároveň má řada zaměstnanců nemocnice obavu o své blízké, které by mohli nakazit infekcí zís-
kanou při ošetřování pacientů. Nejprve jsme pro tyto pacinty vyčlenili prostor bývalé gynekologie. Ten se 
ukázal nevhodný vzhledem k narůstajícímu počtu pacientů, takže bylo následně rozhodnuto o využití lů-
žek dočasně uzavřeného chirurgického odddělení. V současnosti má nemocnice k dispozici 9 lůžek stan-
dardní a 2 lůžka intezivní péče.

3. Personál nemocnice – ani zaměstnancům nemocnice se samozřejmě nepodaří vyhnout se infekci. 
I proto se nemocnice potýká se zásadním nedostatkem pracovníků, kteří ošetřují pacienty. V této situaci, 
která se dá opravdu nazvat kritickou – i s ohledem na další předpokládáný nárůst počtu COVID pozitiv-
ních pacientů, si občany Sušicka dovoluji požádat o:

a) alespoň dočasné uklidnění situace kolem nemocnice – vzájemné napadání dovedené až do osobní ro-
viny ničemu nepřispívá ani v klidných dobách, natož pak v době, kdy zdravotnický systém v celé ČR pra-
cuje na hranici svých možností a nikdo nedokáže odhadnout další vývoj

b) o jakoukoliv výpomoc pro zdravotníky, kteří odvádějí práci na lůžkách a ambulancích ve velmi složité 
době. Nemocnice přijme pomoc v oblasti personální, v oblasti ochranných prostředků i v oblasti jiné podpory. 

Rád bych tímto vyzval všechny zdravotníky, kteří pracují mimo zdravotnictví, zdravotníky v privát-
ních ordinacích, zdravotníky na zaslouženém odpočinku i všechny ostatní, kteří mohou a chtějí nemocnici 
pomoci ať kontaktují personální specialistku na tel. č. 276 530 214.

Doufám, že tuto výzvu přijmete věcně a s pochopením, mnozí z vás si neumí představit fyzické i psy-
chické vypětí zaměstnanců nemocnice, kteří se starají o obyvatele Sušicka a možná (i když to nikomu ne-
přeji) i o vaše blízké. Jiří Vlček, jednatel sušické nemocnice

Prošli jste několika proměna-
mi. Jaké období divadla, hru, či 
zážitek považuješ za nejlepší?

„Při každé premiéře jsem si říka-
la, že je nejlepší. Zážitků je spous-
ta. Ze zákulisí, ze zkoušek, z oslav. 
Ale doufám, že se na mě herci ne-
budou zlobit, ale srdcovka je Trhák. 
Muzika, písničky, zkoušky. Ale po 
pravdě, i když to bude znít asi dost 
sentimentálně: Všechno, co jsem za 
těch deset let prožila, bylo nejlepší.“

Chtěla jsi někdy kormidlo 
Schodů opustit? 

Vláda vyhlásila dnem 5. října 
nouzový stav na dobu jednoho 
měsíce. Proto starosta svolal na 
6. října 2020 svůj krizový štáb. 
Ten se sešel se ve složení starosta, 
místostarosta, tajemník MěÚ, pra-
covník krizového řízení, zástupce 
velitele MP, zástupce za PČR, zá-
stupce za HZS Sušice a pracovnice 
odboru školství MěÚ. 

Na zasedání byli přizváni ve-
doucí OO PČR Sušice, ředitel Su-
šické nemocnice, ředitelka So-
ciální služeb v Sušici, ředitelé ZŠ 
Lerchova a TGM, ředitelky MŠ 
Smetanova a Tylova, ředitel Spor-
toviště a ředitel Sušického kultur-
ního střediska.

Cílem zasedání po vyhlášení 
nouzového stavu bylo projednat 
a vzájemně se informovat, co nou-
zový stav a nařízená opatření pro 
město a ORP přinesou. 

Byl projednán způsob distribu-
ce respirátorů pro učitele základ-
ních škol. Rozhodnutím vlády bylo 

pro učitele základních škol na ORP 
uvolněno 4 230 respirátorů FFP2. 

Respirátory dovezl HZS dne
7. října 2020 na městský úřad. Respi-
rátory byly rozděleny pro jednotlivé 
školy a dobrovolní hasiči je rozvezli 
na všechny školy v ORP. 

V důsledku nepříznivého vývo-
je šíření nákazy nejenom na území 
ČR, ale i na území ORP krizový štáb 
vyzval dne 9. října na internetových 
stránkách města všechny obyvatele 
k dodržování stanovených zákazů 
a omezení. Výzvu podpořil grafem 
vývoje nákazy na ORP a ve městě. 

12. října krizový štáb rozho-
dl o zrušení pravidelných úterních 
trhů a farmářských trhů do odvolání.

Vláda přijímala řadu zákazů 
a omezení, která vyvrcholila zru-
šením školní docházky, uzavřením 
provozoven, omezení počtů osob, 
které se mohou potkávat a řadou dal-
ších omezení. 

Krizový štáb se opět sešel
13. října 2020 dopoledne, aby řešil 

za účasti ředitelek mateřských škol 
jejich další provoz a pomoc rodi-
čům. Těm, kteří po zrušení výu-
ky ve školách nemohou vykonávat 
péči o děti ve věku 6–10 let z dů-
vodu zaměstnání. Naštěstí, mateř-
ské školy zůstaly otevřené, pouze 
omezili péči pouze pro pracující 
rodiče. Navíc prioritně zajišťují 
péči pro děti ve věku 6–10 let za-
městnanců ve zdravotnictví, soci-
álních službách, ve složkách IZS. 
Rovněž zajišťují péči pro děti ve 
věku 6–10 let ostatních pracují-
cích rodičů, kteří nemají možnost 
si tuto zajistit. 

Zde je nutno pochválit ředitele 
základních škol Lerchova a TGM, 
kteří vypomáhají školkám s péčí 
o tyto děti vyčleněním pedagogic-
kých pracovníků v době od 6.00 do 
16.30 hod do obou školek. 

Krizový štáb opět vyzývá 
všechny obyvatele o dodržování 
zákazů a omezení. 

Krizový štáb ORP Sušice

Opět byl aktivován krizový štáb ORP Sušice

„Správně říkáš kormidlo. A to 
se nikdy neopouští. Když použiju 
slova mého tatínka: ‚Našla jsi lásku 
svého života.‘ A ta je až do konce 
života, i když někdy skřípe, nikdy 
ji neopustíte.“

Teď máme velice složité obdo-
bí a kultura je až na druhé kole-
ji – tedy žádný nový kus jste le-
tos uvést nemohli. Jestli se to ale 
příštího roku v dobré obrátí, čím 
byste chtěli o Sušických slavnos-
tech potěšit diváky?

„Samozřejmě, že jsme kvůli si-
tuaci nemohli zkoušet a oslavy měs-
ta nebyly a ani nová premiéra. Teď 
jsme chtěli začít zkoušet, ale opět 
nemůžeme. Ale nevadí, herci se při-
pravují doma, tedy doufám. Novou 
premiéru, jako vždy, neprozrazu-
ji. Ale můžu napovědět, že to bude 
zase komedie, kterou diváci znají 
z televize. A budeme se snažit, aby 
se zase diváci bavili. 

Na závěr chci poděkovat svým 
hercům za krásné výkony a za to, 
že poslouchají ‚rejžu‘. A divákům 
za jejich přízeň a potlesk, který je 
pro nás největší odměnou.“

Děkuji za rozhovor.
Eduard Lískovec
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dajícího odboru Sušice a 44 členů 
KČT z jiných odborů Klubu čes-
kých turistů. 

Z jednotlivých odborů KČT se 
zúčastnili zástupci odborů Ak-

tivní stáří Plzeň, 
Plzeň-Bolevec, 
Klatovy, Kdy-
ně, Domažlice 
a Horažďovice. 
Nečlenové od-
borů KČT při-
jeli z bližších či 
vzdálenějších 
míst – Kdyně, 
Pačejov, Sta-
rý Plzenec, So-
kolov, Blovice, 
Kynšperk nad 

Ohří, Domažlice a Plzeň. Účastí 
na srazu nás poctil i předseda KČT 
oblasti Plzeňského kraje Josef Sý-
kora s manželkou. 

KČT Sušice

hvězdy, superhrdinové jako Spider-
man, Wonderwoman a další Aven-
geři také patří mezi favority. Lidé 
mohou být opravdu kreativní i s kos-
týmy zvířat a postav z fi lmů.

Když se ohlédnu zpět, můj nejob-
líbenější kostým byla určitě Dorotka 
ze slavného fi lmu Čaroděj ze země 
Oz. Tento kostým byl pro mě důle-
žitý, protože ho celý ručně vyráběla 
moje babička. Pokud nevíte, o koho 
jde, Dorotka je známa pro své kost-
kované modro-bílé šaty, copánky, 
třpytivé rubínové střevíčky a košík 
s pejskem Totem. Za Dorotku jsem 
chodila mnoho let, tak dlouho, do-
kud jsem se do kostýmku vešla.“

Jak moc na Halloween zdobí-
te dům, a proč myslíte, že občas 
lidé chodí ve zdobení do takových 
extrémů? „Kromě dýní na verandě 
jsme věšeli oranžová a fi alová světýl-
ka společně s některými ozdobami, 
jako jsou například kostlivci a velcí 
chlupatí pavouci. Občas táta pověsil 
pár falešných pavučin na keře před 
domem. Myslím, že lidé jdou do ta-
kových extrémů jednoduše proto, že 
je to zábavné. Když jsem byla malá, 
domky, které byly nejvíce ozdobené 
a osvětlené, bylo nejzábavnější na-
vštěvovat. Opravdu to jen přidává 
na náladě a duchu svátku.“
Markéta Svobodová, Nikol 

Babková – septima A

Kaleidoskop

Krajské kolo jízdy 
zručnosti traktorem 2020

Jaká je vaše funkce ve sva-
zu? „Působím jako předsedkyně, 
ale mám okolo sebe několik žen, na 
které se mohu spolehnout, a ty mně 
hodně pomáhají.“

Co obnáší dostat se do vašeho 
svazu? „To není nic těžkého. Žena 
musí být starší 18 let a musí vyplnit 
přihlášku. Poté je jí vystaven člen-
ský průkaz. Její povinností je pak 
platit členské příspěvky, které ale 
nejsou nijak vysoké.“

Má svaz nějaké schůze? Po-
případě jak často? „V současné 
obtížné době je naše činnost tro-
chu utlumena. Jinak se několikrát 
za rok schází devítičlenná skupina, 
tzv. Rada ZO, a jednou nebo dvakrát 
za rok se setkáváme všechny společ-
ně. Podílíme se nemalou měrou na 
životě v obci.

Spolupracujeme se Sborem dob-
rovolných hasičů ve Chmelné a spo-
lečně nebo i samy pořádáme akce pro 
naši vesnici. Staráme se i o úklid spo-
lečenských prostor v budově býva-
lé školy, o hřiště i o okolí kapličky.“ 

Vnímáte nějaký velký rozdíl 
mezi ženami žijícími na venkově 
a ženami žijícími ve městě? „Mys-
lím si, že v současné době žádné vel-
ké rozdíly mezi nimi nejsou. Ať ve 
městě, nebo na vesnici se ženy starají 
o své rodiny, vychovávají děti a sna-
ží se vytvořit pro všechny útulný 
domov. Zároveň jsou společenské, 
rády se pobaví a snaží se také dělat 
něco pro sebe.“

Vyměnila byste, za dobu, co 
zde žijete, vesnici za město? „Ne, 
nevyměnila. Na vesnici žiju celý ži-
vot. Mám ráda klid a volnost. Kdy-
koliv můžu vyběhnout do přírody, 
mezi louky, pole i do lesa. Navíc 
mám ráda zvířata, která mohu mít 
na dvorku.“

Věděla jste, že Světový den žen 
žijících na venkově vůbec existu-
je? „Nevěděla. Byla to pro mě nová 
informace.“

Za rozhovor velmi děkujeme 
a přejeme mnoho úspěchů pro váš 
svaz.

Adéla Ježková
a Klára Staňková, 

septima A

Na 15. října připadá Světový den 
žen žijících na venkově, je věnován 
právě ženám, které žijí a pracují na 
venkově, ale ne vždy mají ke své prá-
ci dobré podmínky, neboť mnohdy 
dojíždějí do práce daleko, žijí z níz-
kého příjmu, ale i tak vytvářejí více 
jak polovinu světové potravy. V ten-
to den bychom se nad tímto problé-
mem měli řádně zamyslet a přemýš-
let, jak zlepšit podmínky pro ženy 
na venkově. 

Paní Zdena Š. žije už odmala ve 
Chmelné, malé vesnici nedaleko 
Sušice. Učí na jedné ze základních 
škol v Sušici a také se věnuje hos-
podářství, které vlastní její manžel. 
Dokonce zpívá v sušickém sboru 
Svatobor. 

Ve Chmelné už několik let působí 
Svaz žen, na nějž jsme se paní Zde-
ny zeptaly. Jelikož tráví paní Zdena 
poměrnou část dnů, díky své práci, 
i ve městě, je ideální na „zástupce“ 
Světového dne žen na venkově, pro-
tože dokáže oba životy porovnat.

Co to je vlastně Svaz žen ve 
Chmelné? „Obecná defi nice Čes-
kého svazu žen zní, že je to nezávis-
lý, dobrovolný spolek, který působí 
na území České republiky a sdru-
žuje ženy bez ohledu na jejich ná-
rodnost, náboženskou víru, politic-
kou příslušnost, sociální postavení, 
profese a zájmy. V něm jsou usta-
noveny organizační jednotky, tzv. 
základní organizace. Jednou z nich 
je i Základní organizace Chmelná.“

Je známa nějaká historie sva-
zu? „Samotný Český svaz žen vzni-
kl v roce 1967. Bohužel nevíme, zda 
tomu bylo i v naší organizaci. Nemá-
me žádné dokumenty, které by to do-
ložily. Jen podle nejstarších zachova-
ných přihlášek se domnívám, že to 
bylo v roce 1975. V té době byl Svaz 
žen snad v každém městě i vesnici. 
Dnes jsme už poslední základní or-
ganizace na okrese. Doba tomu moc 
nepřeje a leckomu možná zkratka 
ČSŽ vyvolá na tváři úsměv. My to 
bereme však tak, že se stále snažíme 
v rámci možností udržovat tradice 
v obci, podílet se na úklidu a vzhledu 
vesnice a že se máme možnost spo-
lečně setkávat a třeba si i popovídat.“

Halloween je svátek, který se 
každoročně slaví 31. října převáž-
ně v anglicky mluvících zemích, je 
to den před křesťanským svátkem 
Všech svatých. Děti mají možnost 
převlékat se do všelijakých straši-
delných kostýmů, chodit koledovat 
a sem tam někomu něco provést. 
A jaký je Halloween z pohledu 
Američanky? Na to nám velmi las-
kavě odpověděla Danielle Mueller. 
Narodila se poblíž New Yorku, kde 
nyní opět žije, ale v minulosti dva 
roky učila angličtinu na sušickém 
gymnáziu.

Víte něco o původu Hallowee-
nu, nebo o tom, jak se dostal do 
Států, a proč je tam tak popu-
lární? „Vždy jsem věděla, že Hal-
loween do Ameriky přišel se skupi-
nami imigrantů, ale nevěděla jsem 
přesný původ, dokud jsem nebyla 
v Sušici. Teď už ale vím, že samý 
počátek svátku se dá dohledat již ve 
starověku, kdy Keltové oslavovali 
Samhein. První lidé se oblékali do 
kostýmů a nabízeli si navzájem jídlo 
ze strachu z mrtvých duší.

Myslím si, že je u nás Halloween 
tak oblíbený jednoduše proto, že lidé 
milují příležitosti, kdy mohou uká-
zat svou kreativitu v oblékání se do 
různých kostýmů.“

Kterých halloweenských tra-
dic jste se účastnila a jak jste ten-

to svátek slavila v dětství? „Když 
jsem vyrůstala, tak jsme každoročně 
zdobili dům a Halloween slavili. Při-
bližně v polovině října jsme chodili 
sbírat dýně a doma je pak vyřezávali. 
Táta v tom byl vždy nejlepší. Vyře-
zával mnohem složitější obličeje než 
ty, které jsou naprosto všude. Dávali 
jsme semínka stranou, abychom je 
omyli a usušili. Jakmile semínka 
uschla, upekli jsme je v troubě s tro-
chou oleje a koření. Jsou výborné!

Největší tradicí je samozřejmě 
koledování. Náš dům byl známý 
jako jeden z nejlepších v okolí, pro-
tože můj táta vždy rozdával velké 
sladkosti místo malých. Obvykle, 
než jsme šli koledovat, jsme všech-
ny kamarády pozvali domů na piz-
zu, a až pak vyrazili. Jakmile jsme 
se vrátili, vysypali jsme pytle slad-
kostí na zem, spočítali je, a roztří-
dili je na hromádky podle druhů.

I když už jsem dlouho nekole-
dovala, moji rodiče se pořád starají 
o to, aby bylo přede dveřmi dost 
sladkostí pro mladé koledníky. Je 
zábavné čekat, kdo přijde ke dve-
řím, a vidět, jaký mají kostým.

V USA je běžné, že na základ-
ních školách se pořádají přehlídky 
kostýmů a ve třídách si děti dělají 
malé halloweenské party. Jako do-
mácí úkol z matematiky jsme pak 
měli spočítat vykoledované sladkos-

SOŠ a SOU Sušice uspořádala 
ve čtvrtek 1. října 2020 krajské kolo 
soutěže Jízda zručnosti traktorem 
s přívěsem. I přes nepříznivou epi-
demiologickou situaci se soutěže 
zúčastnilo celkem 19 chlapců a dvě 
děvčata ze SŠ Kralovice, SOŠ Li-
běchov, SŠ Rokycany a pořádající 
SOŠ a SOU Sušice. Studenti daných 
škol mají možnost v průběhu studia 
zemědělských oborů získat řidičské 
oprávnění na traktor. 

Soutěžící museli traktorem 
New Holland T4.75 a pětituno-
vým přívěsem projet náročnou 
trať s jedenácti překážkami (např. 
průjezd osmičkou, slalomem, pravo-
úhlými zatáčkami, přesné zastave-
ní u rampy, přejetí přes dvě lávky, 
přesné zacouvání do úzké garáže, 
aj). O celkovém výsledku rozhodla 
přesnost splnění jednotlivých úkolů 
a čas jízdy. 

Naši školu reprezentovali Tereza 

Miskowiczová, Lukáš Bublík a To-
máš Turek, kteří plně využili zna-
losti domácího prostředí a obsadili 
přední příčky celkového hodnocení. 
Tereza a Lukáš svoji kategorii vy-
hráli, Tomáš skončil druhý.

SOŠ a SOU Sušice děkuje spo-
lečnosti ARBO Klatovy (význam-
ný regionální prodejce zemědělské 
a komunální techniky) za zapůj-
čení traktoru New Holland a po-
skytnutí hodnotných věcných darů 
pro všechny účastníky soutěže. 
Též děkuje Zemědělskému sva-
zu ČR a jeho územní organizaci 
v Klatovech za pomoc při pořádá-
ní této akce. Poděkování si zaslou-
ží také přední zemědělské podniky 
okresu Klatovy (Agrospol Malý 
Bor, VOD Hrádek u Sušice, ZOD 
Hlavňovice a Zemědělské druž-
stvo Měčín) za poskytnutí věcných 
cen pro nejlepší soutěžící.

SOŠ a SOU Sušiceti. Velké množství studentů dokonce 
přijde do školy v kostýmech.

V současné době patří k mým 
oblíbeným halloweenským tradi-
cím navštěvování halloweenských 
večírků a chození na akci v neda-
lekém městě, které se říká ‚Velký 
Jack O´Lantern Blaze‘. Na této akci 
se pro veřejnost vystaví přes 7000 
ručně vyřezaných dýní.“

Existují nějaké populární hal-
loweenské písně/koledy? „Tahle 
otázka mě rozesmála, protože když 
nad tím tak přemýšlím, tak mi do-
chází, že moc halloweenských pís-
niček nemáme. Jediné, které mě na-
padají, jsou ‚The Monster Mash‘ od 
Bobbyho Picka, ‚Thriller‘ od Mi-
chaela Jacksona a ‚Ghostbusters‘ od 
Raye Parkera Jr. Kromě těchto spe-
cifi ckých bych řekla, že na většině 
večírků pouštíme různé strašidelné 
zvuky, skřeky a varhanní hudbu.“

Jaké jsou nejpopulárnější kos-
týmy a které jsou vaše oblíbené? 
„Řekla bych, že nejpopulárnější jsou 
stále ty klasické, které mnohé z nás 
napadnou, když se řekne Halloween. 
Kostýmy jako duchové, piráti, upíři, 
zombie, mumie, čarodějnice a stra-
šidelní zabijáci jako Scream, Jason 
z Pátku třináctého, a Freddy z Noč-
ní můry v Elm Street jsou stále vel-
mi populární. Navíc kostýmy jako 
disneyovské princezny, popové 

31. 10. Halloween

Sraz turistů v Sušici na ostrově Santos 3. 10. 2020
I v této nelehké době korona-

virových omezení proběhl v so-
botu Sraz turistů v Sušici konaný 
u příležitosti 130. let od založení 
KČT v Sušici. 

Cílem tohoto srazu bylo čás-
tečně nahradit původně plánova-
né Jarní setkání turistů Plzeňské-
ho kraje a dostat lidi do krásné 
pošumavské přírody s putováním 
v okolí Sušice tak, aby nakonec 
všichni došli na ostrov Santos. 
Tento sraz byl tzv. dostředný, to 
znamená, že jednotliví účastníci 
podle zvolené trasy postupně do-
putovávali do cíle setkání na ost-
rově Santos v Sušici.

Organizátoři zde pro všechny 
připravili pamětní listy a drobné 
suvenýry. Na ostrově bylo otevře-
no občerstvení, které bylo účast-
níky hojně navštíveno. I přes 
aktuální nelehkou situaci v sou-
vislosti s koronavirem vládla na 
srazu dobrá ná-
lada a vydařilo 
se i počasí.

Sraz turistů 
byl silně ovliv-
něn ji ž p ř i -
p r a v o v a n ý m 
a avizovaným 
vyhlášením nou-
zového stavu, 
a tak na posled-
ní chvíli mnozí 
zrušili své roz-
hodnutí se srazu 
zúčastnit. Celou akci pořádalo 18 
členů odboru KČT Sušice. Cel-
kem se za sobotu zaregistrovalo 
postupně 114 osob z toho 30 ne-
členů KČT, 40 členů KČT pořá-

16. 10. Světový den výživy, 16. 10. Světový den páteře

17. 10. Mezinárodní den proti chudobě, 20. 10. Den stromů

15. 10. Světový den žen žijících na venkově
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Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 5. října 2020 

• Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové do-
tace z rozpočtu Plzeňského kraje z programu „Podpora aktivit v rámci 
oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji 
2020“ ve výši 150 000 Kč na projekt „Destinace Sušicko – založení, 
web a cyklomapa“ a pověřila starostu města podpisem smlouvy o po-
skytnutí účelové dotace.
• Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočto-

vé opatření č. 36, kterým se organizace Výdaje 279 – Komunální od-
pady navýší o 2 mil. Kč a o tutéž částku se povýší org. 98 Konečný 
zůstatek minulých let.
• Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. 

kategorie na stavební práce podle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Demolice kotelny 
na st.p.č. 62 ve Vodní ulici a úpravy dotčených inženýrských sítí“ fi rmě SU-
ŠICKÁ STAVEBNÍ, s.r.o., Tichá ul. 873, Sušice II, 342 01, IČ: 00872938, 
za cenu 1 915 042,23 Kč bez DPH, tj. 2 317 201,10 Kč vč. 21% DPH a po-
věřila starostu města podpisem smlouvy o dílo podle přílohy.
• Rada města rozhodla o odložení schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě 

o nájmu nebytových prostor č. A-001135-00, ze dne 29. 4. 2009, která řeší 
nájem částí budov a pozemků za účelem umístění kogeneračních jedno-
tek se společností ČEZ Energo, s. r. o., Duhová 1531/3, Praha 4 – Michle,
140 00, IČ: 29060109, a dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 
č. A-001394-00, ze dne 28. 2. 2011, která řeší nájem částí budov a pozemků 
za účelem umístění kogeneračních jednotek se společností ČEZ Energo,
s. r. o., Duhová 1531/3, Praha 4-Michle, 140 00, IČ: 29060109.
• Rada města schválila Dohodu o předčasném užívání části SO 

501 – plynovod, stavby „II/169 Sušice – ulice T. G. Masaryka“ se zho-
tovitelem stavby, fi rmou Silnice Klatovy a. s., Vídeňská 190, Klatovy, 
339 01, IČ: 45357307, a pověřila starostu města podpisem této dohody.
• Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene mezi 

městem Sušice, jako povinným, a fi rmou ČEZ Distribuce a. s., jako 
oprávněným, spočívající v právu zřízení umístění a provozování zaří-
zení distribuční soustavy v pozemcích města p. č. 1165/9 v k.ú. Sušice 
nad Otavou, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 3674-
471/2020, za celkovou jednorázovou náhradu 200 Kč + DPH, a pově-
řila starostu města podpisem smlouvy. 
• Rada města schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-

ného břemene a dohodu o umístění stavby mezi městem Sušice, jako bu-
doucím povinným, a fi rmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu umístění, provo-
zování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy – zemního 
kabelu NN, v pozemku města p. č. 252/4 v k. ú. Rok, za celkovou náhradu 
1 000  Kč + DPH, a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
• Rada města odložila na další jednání rady města převzetí likvi-

dačního zůstatku společnosti Nemocnice Sušice, o. p. s. 
• Rada města schválila podání žaloby prostřednictvím právníka 

města na společnost Aldast s. r. o., Heydukova 152, 386 01 Strakonice 
za účelem řešení fi nančního vypořádání ze sporů vzniklých v souvis-
losti s realizací staveb pro město Sušici.
• Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sušická 

nemocnice, s. r. o. se sídlem Chmelenská 117, Sušice III, 342 01 Suši-
ce, IČO 08176302 jmenovala následující členy dozorčí rady uvedené 
obchodní společnosti: Jiřího Chejna, Ing. Vladimíra Říhu, Ing. Mi-
chaela Skrbka, Pavla Maška a Ing. Petra Pavelce.
• Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sušická 

nemocnice, s. r. o. se sídlem Chmelenská 117, Sušice III, 342 01 Suši-
ce, IČO 08176302 souhlasila se zbavením povinnosti mlčenlivosti pro 
jednatele a členy dozorčí rady společnosti Sušická nemocnice s. r. o. 
v souvislosti s poskytováním informací členům zastupitelstva města 
na pracovním jednání dne 6. 10. 2020.
• Rada města vyzvala tímto nově zvolené zastupitelstvo Plzeň-

ského kraje k urychlenému zahájení jednání o možnostech převze-
tí provozu Sušické nemocnice s. r. o. v rámci ZHPK a. s., k zajištění 
zdravotní péče v regionu.
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Odběry dárců krve 2020
Sušice DPS: 10. listopadu, 8. prosince

Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.
KREVNÍ BAROMETR – www.klanem.cz

Obec Prášily – Nadmořská výška: 880 m n. m.
Počet částí: Prášily, Nová Hůrka Katastrální výměra: 11 227 ha
Počet obyvatel: 158  Z toho v produkt. věku: 103
Průměrný věk: 35,2            Pošta: Ano   Škola: Ne
Zdravotnické zařízení: Ne    Policie: Ano
Kanalizace (ČOV): Ano  Vodovod: Ano  Plynofi kace: Ne
Historie: Panství v této oblasti vlastnil kolem roku 1640 rod Lob-
koviců. V roce 1739 existovaly první obytné domky kolem sklářské 
hutě. Roku 1763 koupil sklárnu hrabě Josef Kinský a ves dostala 
název Stubenbach. V roce 1799 koupil od hraběte Filipa Kinského 
prášilské panství kvůli plánům na těžbu a plavení dřeva kníže Jo-
sef II. Schwarzenberg. Roku 1803 byl postaven kostel sv. Prokopa.
V 1. čtvrtině 19. století upravil J. K. Eggerth sklárnu na výrobu ruč-
ního papíru. Závod byl zničen roku 1933 požárem. 
Bývalý Schwarzenberský pivovar byl roku 1928 přestavěn na chatu Klu-
bu českých turistů, kam bylo již zavedeno elektrické světlo. Roku 1936 
vystavěli členové Klubu českých turistů na Prášilském potoce koupaliště. 
Od roku 1938 se v Prášilech uvádí elektrické osvětlení z malé elektrár-
ničky a jednoduchý vodovod rozvedený z bystřiny. Tehdy, v roce 1938, 
zde žilo 1022 obyvatel ve 161 domech. Většina obyvatel se živila jako 
dřevaři nebo drobní řemeslníci. 
Po komunistickém puči byl podél celé hranice vybudován pohraniční drá-
těný zátaras a v hraničním pásmu byl lidem znemožněn pohyb v okol-
ních lesích. V roce 1952 se území obce a okolí stalo součástí vojenského 
újezdu a život obyvatel, kteří v Prášilech zůstali, se značně ztížil. Kostel 
svatého Prokopa byl nejprve přestavěn na kulturní dům, později sloužil 
jako tělocvična. Poté, co se začala naklánět jeho věž, byl pod záminkou 
havarijního stavu dne 4. ledna 1979 odstřelen. 
Pamětihodnosti: Upravené zbytky kostela sv. Prokopa, pomník zanik-
lých obcí na Prášilsku v centru obce, znovuvysvěcená kaple sv. Kříže 
se Zvonem smíření a skleněnou sochou Ježíše Krista na Hůrce, poblíž 
upravené torzo kostela sv. Vincence Ferrerského, pietně upravené zbytky 
hřbitova a deska na paměť zastřelených při pokusu o překročení hranice,
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů Prášily, Spolek pro obnovu kostela 
sv. Prokopa v Prášilech, Vlídné vidiny o. s.
Kontakt: Tel. 376 589 021, e-mail: prasily@cmail.cz
Úřední hodiny: Pondělí 7.30–17.00, středa 7.30–15.00 
Starosta: Libor Pospíšil
Akce během roku: Pálení čarodějnic, stavění i kácení májky, dětský den, 
v červenci pouť sv. Prokopa, rozsvícení vánočního stromu.
Zdroj: info portál územní samosprávy – města.obce.cz, wikipedia, 
www.sumavanet.cz/prasily ED
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Prášily

Tradiční slavnostní ocenění dárců krve mělo proběhnout na sušic-
ké radnici 6. října. Vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru, 
ale bylo upuštěno od slavnostního společného programu v obřadní 
síni a uskutečnilo se pouze neveřejné předání ocenění.

Připravená ocenění dárcům krve předával ředitel Oblastního spol-
ku Českého červeného kříže Klatovy Jiří Böhm. Plakety Dr. Jana Jan-
ského, zlaté kříže III. stupně, dary a květiny byly předány v přízemí 
radnice a dárci do síně vstupovali maximálně po dvojicích. O hladký 
průběh tohoto netradičního aktu se staral pravidelný účastník slavnost-
ních předávání a organizátor odběrů v Sušici, předseda místní skupiny 
Českého červeného kříže Václav Kämpf. Požádal jsem ho proto o po-
střehy a krátký popis průběhu odběrů.

Václave, odběrů se soustavně účastníš už více jak 10 let. Je pa-
trný nějaký trend, mění se dárci? „Ano, dárci se postupně obměňují, 
protože horní věková hranice pro dárcovství krve je 65 let. Jsme pro-
to rádi, že stále přicházejí noví dárci. O možnosti darovat krev v kon-
krétních termínech se dozvídají z tisku nebo od kamarádů. Jsem rád, 
že v poslední době máme na každém odběru v Sušici alespoň jednoho 
prvodárce a to překvapivě i nyní v tomto nelehkém čase pandemie. 
Odběry stále probíhají jednou měsíčně v Domě s pečovatelskou služ-
bou v ulici Pod Svatoborem.“ 

Jak odběry probíhají? „Příchozí nejprve vyplní standardní dotaz-
ník a pak postoupí do laboratoře, kde se provádí zkouška na hemoglobin 

Neveřejně, ale přece převzali dárci ocenění

Od středy 14. října opět všechny školy přešly na vzdálenou 
výuku. Situace je složitá pro učitele, žáky i jejich rodiče. Školy, 
učitelé i děti se na nastalou situaci připravovali, učili se praco-
vat s novými nástroji, seznamovali se s principy vzdálené výu-
ky, přesto bez pomoci rodičů nastalou situaci zvládneme těžko. 

Jaká by vlastně měla být úloha rodičů při vzdálené výuce? In-
spiroval mne dopis jednoho kolegy-učitele rodičům. Trochu jsem 
ho upravila a věřím, že nám to pomůže společně vše zvládnout.

1) Komunikujme. Jakékoliv problémy řešte ihned. Volejte nebo 
pište vyučujícím, ptejte se. My učitelé uvítáme zpětnou vazbu. 
I pro nás je situace nová a stále se učíme. 

2) Stanovte si s dětmi doma řád – klidně písemně. Ostatní 
nechte na nás – učitelích.

Určete spolu se svým dítětem, v kolik hodin bude vstávat a kdy 
se začne věnovat škole. Nesnažte se ale zvládnout vše a suplo-
vat učitele. To je naše práce a my ji s vašimi dětmi zvládneme. 
Jediné, co potřebujeme, je vaše každodenní tradiční otázka „Co 
jsi dělal(a) ve škole?“ Tak budete mít hrubý přehled. Pokud však 
vaše dítě nerozumí látce, naveďte ho, ať nám zavolá nebo napí-
še. Jsme tu od toho, abychom mu to vysvětlili.

3) Distanční výuka nerovná se online hodiny. Častý požada-
vek rodičů, abychom zkrátka překlopili školní rozvrh do virtuálu 
a učili vše online, je nereálný. Online hodiny jsou pro děti velmi 
zátěžové, 6–7 za den jich opravdu nevydrží. Na jaře se osvědčilo 
(a plyne to i ze současné metodiky MŠMT) kombinovat distanč-
ní tzv. asynchronní výuku (tedy zadávání samostatných prací, 
které žák vypracuje, kdy sám chce) s online synchronní výukou 
(tedy videokonferencemi). Tak se využije všech výhod distanční
výuky, a zároveň výhod výuky přímé. Pokud tedy vaše dítě nemá 
právě žádnou online hodinu, neznamená to, že se neučí.

Věřím, že se nám společnými silami podaří zařídit, aby týd-
ny distanční výuky nebyly pro vaše děti týdny ztracené. Já a mí 
kolegové jsme připraveni pro to udělat vše.

Štěpánka Baierlová, učitelka ZŠ

Jak dobře zvládnout 
vzdálenou výuku svých dětí?

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

(pro odběr ho musí být dostatečné 
množství), měření teploty a krevní-
ho tlaku. Dárce po té přejde na poho-
vor k lékaři, a když je vše v pořádku 
následuje vlastní odběr. Odběry pro-
vádějí sestřičky ve dvojicích na při-
pravených lehátkách. Na závěr dár-
ce přejde do jídelny, kde pracovníci 
Oblastního spolku ČČK Klatovy 
připravují pro každého občerstvení a já mu zatím vyplním průkaz-
ku o odběru a předám drobnou pozornost od transfuzního oddělení.“ 

Děkuji za odpovědi.     Eduard Lískovec
Pro Sušici bylo na 6. října připraveno 11 bronzových, 5 stří-

brných, 8 zlatých plaket a 3 zlaté kříže III. stupně. A zde jsou 
jména a ocenění dárců krve: 

Zlatý kříž 3.stupně za 80 odběrů:
Chromý Jiří, Lorenc Stanislav, Smitka Ivo
Zlatá plaketa za 40 odběrů:
Dlouhá Lenka, Košvancová Jaroslava, Novák Jan, Novák Jiří, 

Mgr. Pavelec Jaroslav, Pohořal David, Strejc Antonín, Vinický Pavel
Stříbrná plaketa za 20 odběrů:
Nechutný Jiří, Pícha Václav, Pšeid Petr, Šafrata Jiří, Vinická 

Michaela
Bronzová plaketa za 10 odběrů:
Bc. Dryková Jitka, Dušková Petra, Heřmanová Miroslava, Hoš-

ková Jana, Kojzar Miroslav, Kotalová Veronika, Kotišová Gab-
riela, Patlejch Tomáš, Polenová Miroslava, Potužáková Kateřina, 
Starý František

Dárci, kteří si plaketu nevyzvedli, mohou si ji vyzvednout po 
telefonické domluvě na OS ČČK Klatovy a to do 15. 11. 2020. 
Tel. číslo: 376 312 881, 731 092 002. Jiří Böhm

Město zateplilo další domy
Také v tomto roce pokračuje zateplování bytových panelových 

domů v majetku města Sušice. Od dubna probíhaly práce na domech
č. p. 1160 a č. p. 1161 v ulici Kaštanová. Dokončená stavba byla zko-
laudovaná v říjnu. 

Na základě výběrového řízení podle zákona o zadávání veřejných zaká-
zek stavbu provedla fi rma eSVe Stav s. r. o., Staré Sedliště. Modernizace 
těchto dvou bytových objektů stála cca 13,6 mil Kč s DPH. 

Zateplování domů bude probíhat i nadále. Podle projektové doku-
mentace bude zateplení pokračovat na domech č. p. 1163 až 1168 v ulici 
Kaštanová. -red-

Václav Kämpf na slavnostním předávání ocenění dárcům krve v roce 2019. 
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VEČER SOKOLSKÝCH 
SVĚTEL

Nejčastější připomínkovou akcí 
pietního dne v jednotách se stal Ve-
čer sokolských světel. Poprvé se 
uskutečnil v roce 2014. Myšlenkou 
je: jedna lodička za každou sokol-

skou duši, která neváhala obětovat 
svůj život za svobodu republiky. 

Večer sokolských světel je ur-
čen pro širokou sokolskou i neso-
kolskou veřejnost. Jak již bylo ře-
čeno, v letošním roce nám nebylo 
umožněno uctít památku padlých 
s veřejností. Věříme, že v násle-
dujícím roce, okolnosti budou 
příznivější a my si jí tak budeme 
moci připomenout jak se sokoly, 
tak i s občany. 

DOPLNĚK K OBLEČENÍ 
Kokarda (foto vpravo)

Stejně jako v loňském roce, 
i pro letošek je symbolem památ-
ného dne kokarda. Kokarda je se 
sokolskou symbolikou spojena 
od založení spolku v roce 1862. 
Stala se neodmyslitelnou součástí 
čapky pánského sokolského kro-
je i baretu u dámského sokolské-
ho kroje. 

Kulturní aktuality

Šumava je náš domov! 
Zpívá ve svém debutovém videoklipu kapela MY4

Krásná příroda, čistý vzduch, 
ledovcová jezera, úžasné výhledy 
a nekonečné lesy nad kterými za-
padá slunce. Zní to jako z hollywo-
odského fi lmu? Ne! Přesně o tom 
zpívá sušická kapela MY4 ve svém 
debutovým hudebním singlu a co 
víc, videoklipem chce pomoci šu-
mavskému psímu útulku. 

 „Písnička je o tom, jak moc to 
mám u nás doma rád, co cítím ko-
lem sebe a co všechno pro mě náš 
malej kraj znamená. Mám pocit, že 
to ze mě ještě nikdy nešlo tak od srd-
ce, jako právě v téhle písní – v Šu-
mavě. Skladba se napsala praktic-
ky sama za pár hodin a její sdělení 
je čisté a upřímné“, říká frontman 
kapely Pavel Horejš. V rozmezí let 
2016–2020 dal o sobě Pavel něko-
likrát vědět, možná jsme ho viděli 
v televizi v pořadu Česko-Sloven-
sko má talent, kam se dostal až do 
semifi nále. Nebo jste slyšeli jeho 

hit „UČITEL“, kde si dělá srandu 
z kantorů a obecně i učitelské pro-
fese. Nyní jako hlavní leader nové 
kapely zpívá o šumavské přírodě.

Videoklip je zároveň jakousi re-
klamou na krásy Šumavy. Zachycu-
je hrad Kašperk, hory Velký Javor, 
Pancíř nebo Třístoličník, ledovcová 

jezera nebo přírodu v okolí města 
Sušice. Všechna tato místa spojuje 
právě Šumava, která je barevně po-
pisuje v přírodních krásach. „První 
natáčecí den jsem vstával asi ve 3 
hodiny v noci, kdy jsme vyráželi to-
čit na Třístoličník, a další den to ne-
bylo o moc lepší. Celkově jsme na-

jezdili přes 600 
km“, vzpomí-
ná baskytaris-
ta kapely Pavel 
Voborník.

Kapela se 
rozhodla, že 
v písní podpoří 
místní nezisko-
vou organizaci, 
psí útulek, Na-
lezenci Šuma-
váci. V klipu je 

8. 10. – DEN SOKOLSTVA
Od roku 

2019 je osmý 
ř íjen zařa-
zen mezi vý-

znamné dny ČR. Každý rok si 
připomínáme naše padlé bratry 
a sestry během tří domácích odbo-
jů. V roce 2019 jsme 
si poprvé připomněli 
Památný den sokol-
stva jako Význam-
ný den České repub-
liky. V letošním roce 
jsme poprvé připo-
mínali Památný den 
sokolstva, vzhledem 
k vládnímu omezení 
pouze vyvěšením so-
kolské vlajky na budo-
vě radnice (viz foto).

Historický úvod
Z rozhodnutí za-

stupujícího říšského 
protektora Reinhar-
da Heydricha byla 
Česká obec sokolská 
rozpuštěna a její ma-
jetek úředně zabaven. 
Gestapo v noci ze
7. na 8. října 1941 za-
tklo, takřka naráz, všechny sokol-
ské činovníky z ústředí, žup i vět-
ších jednot, kteří „ještě byli na 
svobodě“. Byli mučeni, vězněni, 
deportováni do koncentračních tá-
borů a naprostá většina z nich se 
již na svá místa po skončení války 
nevrátila. Tato akce byla nejrozsáh-
lejším zásahem proti členům So-
kola v celé jeho historii a postih-
la především řadu jeho nejvyšších 
představitelů, a tím i významných 
osobností celého národa, které, jak 
ukázal další vývoj naší společnos-
ti, pak v jejích dalších osudových 
chvílích nenahraditelně chyběly. Cí-
lem a smyslem této akce byla totál-
ní likvidace celého spolku. Říjnové 
události roku 1941 představují nej-
početnější zásah totalitní nacistické 
moci vedený proti skupině občanů 
dobrovolně se organizujících v jed-
né zájmové organizaci. 

Říjen je měsícem, který pro so-
koly mnoho znamená, ale než vám 
povím, v čem je tento měsíc tak 
významný, vraťme se na chvilku 
časem zpět. Jak pro mnoho oby-
vatel této republiky, tak i pro naši 
jednotu je tato doba velice těžká, 
ale i přes spoustu omezení jsme se 
snažili udržet provoz a cvičení pro 
naše žactvo co nejdéle to bylo mož-
né. Bohužel první omezení nás po-
stihla již v březnu, kdy jsme byli 
nuceni zrušit závody v gymnasti-
ce, plavání i atletice. Díky vlád-
nímu rozvolňování jsme pro děti 
mohli uspořádat rozlučkovou ho-
dinu tradičně vyjížďkou na koních 
v jízdárně Divišov a věřili jsme, 
jako spousta občanů, že již žádná 
omezení nenastanou a my se zase 
v září sejdeme. Ano, leč září se zdá-
lo příznivé, zahájil sokol cvičeb-
ní hodiny gymnastiky pro žactvo 
v obvyklém termínu i čase. Těšili 
jsme se velké účasti i spokojenos-
ti dětí a stále jsme doufali v lepší 
zítřky, které nám opětovné vládní 
omezení a opě-
tovné zavedení 
nouzového sta-
vu zabránilo na 
nějakou dobu v 
dalším provozu.

Ale pojďme 
se milí obyva-
telé podívat i na 
tu milejší strán-
ku, a já věřím, 
že i krásnější. 
I když doba na 
všechny byla zlá 
a bohužel stá-
le je, Tělocvič-
ná jednota Sokol 
Sušice toho mno-
ho i stihla. Již v únoru se nám poda-
řilo uspořádat místní gymnastické 
závody, na které byla pozvána jed-
nota Janovice nad Úhlavou. Účast 
na závodech byla poměrně hojná, 
kdy proti sobě závodily pouze 2 jed-

noty a sešlo se zde 55 dětí. V březnu 
si naše žactvo pod vedením cviči-
telky Natálky Půrokové, připravi-
lo krásné vystoupení na sportovní 
ples, kde předvedli akrobacii a na 
závěr i skoky na trampolíně. Rok 
běžel a hodiny gymnastiky bohužel 
stály. Dovolte mi ještě připomenout 
krásnou výstavu v červenci Sušic-
kých loutek v budově sokolovny, 
o které jste se též dočetli ve zdejších 
novinách. V měsíci září se podaři-
lo naší jednotě uspořádat turistický 
pochod na Modravě. I přes nepříz-
nivé počasí se na tento pochod sešlo 
mnoho sokolů, cvičenců i cvičenek, 
rodičů a dětí, kteří jsou nějak spjaty 
se sokolem. 

Jak jsem se již v úvodu zmiňo-
val, měsíc říjen je pro sokoly velice 
významný. Jistě si spousta z vás 
klade otázku, v čem je tento měsíc 
pro nás tak významný. Někdo si 
řekne 28. říjen vznik Českosloven-
ské republiky, ale už si nikdo ne-
uvědomuje, že pro soko-
ly je také významný 8. ří-

jen, kdy uctívají 
památku padlých 
sokolů za druhé 
světové války.

 Sice nedove-
deme odhadnout, 
jak dlouhé trvá-
ní bude mít ny-
nější omezení, 
ale pevně věřím, 
že nám cvičenci 
zůstanou i nadá-
le věrni, a hned 
jak to bude opě-
tovně možné, tak 
si přijdou s námi 
zacvičit. Jistě si 

v této době může 
spousta občanů říkat, jestli jsme se 
neunáhlili, ale už naši předci vě-
děli, že „VE ZDRAVÉM TĚLE, 
ZDRAVÝ DUCH,“ 

Výbor Tělocvičné jednoty 
Sokol Sušice

stručně zobrazen příběh zpočátku 
nešťastného psa, který již posléze 
vesele cestuje se svým páníčkem 
po šumavských kopcích. Hudeb-
nící ke konci videa popisují celou 
situaci se psím útulkem a nastiňu-
jí možnosti podpory psího útulku. 
Právě ve videoklipu zjistíte, jak 
konkrétně můžete Nalezencům 
Šumavákům pomoci. „Sám mám 
psa z útulku a proto si lidí, kteří se 
starají o opuštěné psy a kočky vel-
mi vážím. Obzvláště tady. V tomto 
spolku mají lidé ve svých srdcích 
hodně místa, a proto jsme se roz-
hodli ve svém videoklipu podpořit 
právě je.“

Šumava není jen obyčejnou 
písní, jde o emotivní příběh člo-
věka, který miluje svůj domov. Na 
jejím nahrávání se podílely i dív-
ky ze sušického sboru. Konkrétně 
Anna a Marie Hrubcová a Amá-
lie Lískovcová. Celé režie se uja-
lo duo Marie a Lucie Houškovy, 
přičemž Lucie ještě nahrávala 
do skladby smyčce. Tato emo-
tivní píseň vznikla v Kutné Hoře 
ve studiu u Petra Lebedy, kyta-
risty kapely Rybičky 48. Ten ji 
dodal jedinečný ráz a charakter. 
Píseň s videoklipem najdete na 
stránkách kapely nebo na serve-
ru YouTube.

VIDEOKLIP – https://www.
youtube.com/…y9M

Jan Vavřička 

(15. díl) Tomáše Hausera

Svatí na odstřel 
Svatá Anna je skrze Marii babičkou Ježíše Krista, jak dokládá apokryfní evangelium 

Jakubovo. Lidově byla Anna uctívaná odnepaměti. Církevně od 14. století plál spor o její 

neposkvrněné početí, který dopadl v její neprospěch.

Je patronkou šťastného porodu, mlynářů, horníků, truhlářů, čeledínů atd. Modlitbou je 

možno se k ní obrátit za přivolání deště, proti bouřce, nebo za nalezení ztracených předmětů.

Kostel sv. Anny v Českých Žlebech z roku 1791 byl na příkaz Národního výboru Pra-

chatice zbořen roku 1964. Demolici provedlo JZD Strunkovice. Dnes je na místě patrný jen 

otevřený vchod do krypty.

Aby si na své přišel i konzervativní zákazník, motiv ilustrace je téměř nepozměněn 

odryt podle předlohy středověkého dřevorytu.

Seriál o zničených pošumavských kostelích a i jejich svatých z knihy:

Neuspokojivý rok 2020

Kokarda – symbol na dámském baretu
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Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba: po–so 9.30–15.30
Něžné orchideje mírného pásma 
– výstava PŘERUŠENA!

FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
iittala – výstava PŘERUŠENA!

GALERIE NETOPÝR
Tváří v tvář – výstava PŘERUŠENA!

Hartmanice
HORSKÁ SYNAGOGA
Po-lin, Židé v republice mnoha národů 
 – výstava PŘERUŠENA!

Mouřenec
každou sobotu od 11 hod. – Mouřenec

Kašperské Hory
celoročně – informační centrum Kašperské Hory

V každé kešce je kód. Po nasbírání čtyř nebo sedmi 
získáte navíc v infocentru malý dárek. 
Mapa ke stažení na www.kasphory.cz nebo na info-
centru podle aktuální otevírací doby.

30. října – 1. listopadu 2020 – kašperskohorské kino
Filmové Kašperské Hory – ZRUŠENO

9. prosince od 19 hod. – KD Sokolovna

Zakoupené vstupenky vracejte v kanceláři 
v budově kina.

15. prosince – KD Sokolovna

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

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

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
ředitel  724 047 325
kino – pokladna 376 521 680
předprodej vstupenek 376 523 360
pondělí, středa 7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek 7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek 7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním fi lmu

GALERIE SIRKUS 
po–čt 8–15.30 a 17–20 hod.,
pá 8–13.30 a 17–20 hod., so–ne 17–20 hod.
do 25. října
Řezy a škrábance / Leo Schötz – ZRUŠENO!

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–pátek 17–20 hod. | sobota–neděle 16–20 hod.

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov   376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety, 
předprodej vstupenek  376 528 686
redakce SN    376 555 070
pondělí, středa    7.30–11.30, 12.30–15.30
úterý      7.30–11.30, 12.30–16.30
čtvrtek     7.30–11.30, 12.30–13.00

Přehled akcí
2. listopadu od 19.30 hod. – KD Sokolovna

předplatné skupiny S

7. listopadu – Tradiční KlOUb!
Brass Avenue – koncert

14. listopadu od 19 hod. – KD Sokolovna

21. listopadu – Tradiční KlOUb!
Prago Union – koncert

22. listopadu od 19 hod. – KD Sokolovna

24. listopadu od 17 hod. – Kino Sušice

24. října od 8 hod. – náměstí Sušice

24.–25. října od 8 hod. – KD Sokolovna
Podzimní bazar na pomoc zvířatům v nouzi
pořádají Nalezenci – Šumaváci, z.s. – PŘELOŽENO!

25. října od 16 hod. – Káčko
Jazz-rock pro ZUŠ Sušice – ZRUŠENO!

25. října od 18 hod. – klášterní kostel sv. Felixe

27. října od 20 hod. – Kino Sušice

2. listopadu od 18 hod. – Kino Sušice

Sušice

Region

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330 
tel. 376 526 531, www.knihovnasusice.cz 
e-mail: knihovna@kulturasusice.cz
Oddělení pro děti: 
pondělí, středa, pátek: 13.00–17.00 hod.
Oddělení pro dospělé: 
pondělí, středa, pátek: 8.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.

Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: icsusice@mususice.cz
pondělí–pátek: 9.00–16.00, pauza: 12.30–13.00
Výstavní prostory radnice – 6. patro 

do 27. října 
Žijeme tu společně – ZRUŠENO!

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850 
e-mail: muzeum.susice@tiscali.cz 
www.muzeum.sumava.net
úterý – sobota: 9.00–12.00, 12.45–17.00
neděle: 9.00–12.00

NA 1. 4. 2021

NA 12. 1. 2021 / 17.00
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Pojeďte s námi... Vzpomínky

Mikuláš Krupánszki r. 1944, Ludmila Baarová r. 1923, Olga 
Morongová r. 1942.

sobota 21. listopadu 2020 – přeloženo z 25. dubna
TARZAN – DIVADLO HYBERNIA – PRAHA

sobota 19. prosince 2020
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Po-

pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů. 

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

Opustili nás...

Vzpomínka a poděkování
„Bolest má jen málo slov a smutek tíží jako kámen...“
V posledních dnech zasáhla náš divadelní spolek Sušdivoch smutná 

zpráva. Do ochotnického nebe odešel náš dlouholetý kolega, kamarád 
a parťák Zdeněk Smetana. 

Náš Zdenda miloval divadlo, byl skvělým hercem, své role zvládal 
vždy na jedničku, uměl využít svůj talent, improvizovat a svým šarmem 
pobavit obecenstvo. Prostě, „měl to od Boha“. Ačkoliv jeho vleklá nemoc 
mu v poslední době nedovolila s námi hrát, ochotně s námi spolupracoval, 
poradil a pomohl s provozními záležitostmi. Na představení nás přišel 
povzbudit, zasmát se a pochválit. Zkrátka, byl stále s námi.

Již není mezi námi. Není slyšet jeho veselý smích, není slyšet jeho 
charakteristický hlas. Nám ale zůstaly vzpomínky na toho, kdo žil rád, 
kdo nás měl rád a koho jsme měli rádi my.

Milý Zdendo,
dozněla píseň života, odešel jsi v dál, však vzpomínky jsi v nás 

zanechal. Děkujeme Ti za cestu, kterou jsi s námi šel ruku v ruce, za 
obětavou práci a pomoc, kterou jsi divadlu věnoval. Žiješ dál v našich 
srdcích, vždyť Tvůj život byla starost a práce pro své nejbližší. Budeme 
s láskou vzpomínat a věř, že další představení, pokud nám současná 
situace dovolí, budeme hrát především pro Tebe.

Tvoji kamarádi Sušdivoši

Rodinné centrum Sušice – Medvídek, z.s.

Nuželická 26, 342 01 Sušice
RC Medvídek se řídí platnými opatřenými vyhlášenými Vládou ČR, proto 

dočasně zavírá Montessori miniškolku, Taneční hrátky pro 

rodiče s dětmi a Hernu pro malé objevitele. 

Akce pro veřejnost – Víkendové sázení stromků, Halloween a návštěva 

národního parku byly zrušeny. 

Přednáška MUDr. Chocové O důležitosti kojení a problematika očkování se přesouvá 
na 9. 11. 2020 na 15.00 a bude probíhat online formou. 

Kurz první pomoci plánovaný na 29. 10. a Těhotenské cvičení 30. 10. 2020 se 

uskuteční v počtu 5 klientů a 1 lektor. 

Funguje Rodinná poradna, která poskytuje i mimořádnou pomoc pro rodiče v nouzi 

stejně jako na jaře 2020. Můžeme dodat oblečení pro děti 0–12 let, můžeme zajistit 

nákup notebooku pro děti svobodných rodičů kvůli distanční výuce, atd. 

Obracejte se na tel. 724 324 757. Kdyby se zpřísnila pandemická opatření, RC Medvídek 

bude dočasně uzavřen, proto sledujete naše webové a facebookové stránky. 

Mgr. et Bc. Petra Haisová Marková, předsedkyně

Rodinné centrum Sušice – Medvídek, z. s.

Otevírací doba galerie: ZAVŘENO
Výstava: 
Řezy a škrábance / Leo Schötz – ZRUŠENO!

Také letos v období podzim / zima 2020–2021 jsme pro vás připravili 
Podvečery s kresbou. Vzhledem ke koronavirovým opatřením 
a nařízením vlády, je provoz galerie pozastaven. Vzhledem k možným 
změnám termínů sledujte aktuální informace na našich stránkách.

Děkujeme a těšíme se na vás.   Galerie Sirkus Sušice

GALERIE SIRKUS SUŠICE

Jen láska zůstala, ta smrti nezná...

Dne 30. října uplyne sedmnáct let plných bolesti
a smutku, kdy po tragické nehodě ve věku 17 let
zemřela naše milovaná dcera, sestra a vnučka

Simonka Zdeňková.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou
vzpomínku. Děkují rodiče, bratr a prarodiče.

Dne 15. listopadu to bude již šest let, co zemřel pan 

JUDr. Karel Jiroušek
manžel, otec, tchán, dědeček a pradědeček. Dne 22. září 
by se dožil 100 let. Stále na něho vzpomínáme a nelze 
zapomenout. Prosíme i jeho přátele o tichou vzpomínku. 
Děkujeme.      rodiny Jirouškovy

Dne 9. října jsme vzpomněli pátého výročí, co nás 
náhle opustil pan

Emanuel Rada
ze Sušice. Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi 
tichou vzpomínku.     rodina Radova

Měl jsem vás rád a chtěl tu s vámi žít,
nebylo mi určeno déle tady být.
Odešel jsem daleko až tam, kde jen hvězdy planou,
vzpomínejte na mě a někdy...

S bolestí, kterou čas nikdy nezahojí, vzpomeneme
dne 30. října sedmnáctého smutného výročí úmrtí
milovaného syna, brášky a kamaráda

Petra Krále
ze Sušice. Vzpomínají rodiče a sestra Kristýna.

OKÉNKO POMOCI

Pá 23. 10. 9.00–12.00 Pracovní činnost
Po 26. 10. 12.00–15.00 Péče o sebe sama – jednoduché recepty
Út  27. 10. 9.00–12.00 Výroba duš. dekorací | 12.00–15.00 Pracovní činnosti
Čt 29. 10. 9.00–12.00 Pracovní činnosti | 12.00–15.00 Trénování paměti
Pá 30. 10. 9.00–12.00 Pracovní činnost
Po 2. 11. 12.00–15.00 Povídání o vztazích
Út 3. 11. 9.00–12.00 Venkovní tvoření | 12.00–15.00 Pracovní činnosti
Čt 5. 11. 9.00–12.00 Pracovní činnosti | 12.00–15.00 Podzimní herbář
Pá 6. 11. 9.00–12.00 Pracovní činnost
Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace, nácvik 
dovedností, aktivizační činnost a pomoc při řešení osobních potíží
Sociálně terapeutická dílna: drátkování, korálkování, FIMO hmota, smaltování, 
šití, malba, keramika, fi lcování, enkaustika, sádra, výroba mýdel a svíček atd.
Kontakty: mob.: 774 451 769, e-mail: dilnasusice@fokus-pisek.cz

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

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 16. října uplynuly tři roky od úmrtí paní 

Marie Kratochvílové
z Dražovic 
a téhož dne by své sté narozeniny 
oslavil její manžel pan

František Kratochvíl.
Stále vzpomínají syn František s rodinou, sestry Jana 
a Marie s rodinami.

Dne 11. října by se pan

Karel Klimeš 
dožil 100 let. Byl to velký sokol, sportovec, tenista, 
uznávaný tělocvikář na odborném učilišti, ale i báječný 
táta a dědeček 
– vzpomínají synové Karel a Zdeněk s rodinami.

Dne 29. října by oslavil 80. narozeniny pan 

MUDr. Jan Krouský.
S láskou vzpomínají rodina a přátelé.

Ke vzpomínce na pana Karla Klimeše se připojujeme i my, sušičtí 
loutkáři, kteří letos slavíme 100 let loutkového divadla v Sušici. Pan Klimeš 
byl 30 let naším členem, technikem a hospodářem. Narodil se v sušické 
sokolovně jen dva měsíce před 1. představením sokolského loutkového 
divadla v roce 1920 a dostal do vínku lásku k loutkám. V osmdesátých 
letech ze zdravotních důvodů odešel, ale i potom nás navštěvoval při různých 
akcích. Iniciály KK na stránkách mnohých novin (např. v SN 22–23/96
o historii Sokola – pozn. red) značily autora článků. Zemřel 28. 3. 2003, 
čest jeho památce. Za všechny, kteří s ním hráli Slávka Prajerová

Nebuďte na všechno sami
Jak se dalo předpokládat, s podzimem přišla i další vlna pandemie. 

Situace ohrožuje nejvíce lidi, kteří žijí sami a mají momentálně opět 
omezenou možnost setkávání s blízkými a rodinou.

Jedná se hlavně o seniory, ale skupina lidí, kteří potřebují pomoc je 
mnohem větší. Je to vlastně kdokoliv, kdo musí zůstat doma, je nemocný 
nebo v karanténě. V době, kdy musí všichni dodržovat odstup a lidé se 
spíše oddělují a vzdalují, je o to důležitější nezapomínat na to, že jsou 
v naší blízkosti lidé, kteří pomoc potřebují. Buďme všímaví a hledejme 
i přes roušky a opatření cesty, jak si pomáhat, nebo jak někomu poradit, 
kde pomoc hledat. Pečovatelky Oblastní charity Sušice pomáhají převážně 
seniorům a osobám se zdravotním postižením nebo onemocněním zajistit 
péči v domácnosti, dovozy obědů, nákupu, odvod k lékaři, úklidy, případně 
pomohou vyřídit co je potřeba, poskytují poradenství, apod. Ne vždy ale 
lidé vědí, s čím se na nás mohou obrátit. Pokud tedy potřebujete pomoc 
pro sebe, pro Vaše blízké, o které se třeba nemůžete momentálně postarat 
nebo víte o někom, kdo pomoc potřebuje, neváhejte se na nás obrátit nebo 
prosím předejte informaci o možnosti pomoci. Jsme tady pro vás. Věříme, 
že stejně jako na jaře projdeme touto těžkou etapou a bude zase lépe. Ale je 

důležité se nepřehlížet a i nadále si pomáhat. Kontaktujte nás 
případně na tel. 731 402 910 – pro zajištění služeb nebo na 731 
402 920 pro poradenství. Více informací můžete najít na www.
susice.charita.cz. Lenka Píšová, Projektová manažerka/ PR

 Spisovatelka Marie Korandová se ve svém šestém románu zaměřila 
na znalce Šumavy, historika, národopisce a učitele i autora řady etnogra-
fi ckých publikací Josefa Blaua (1872–1960). Jeho nelehké životní osudy 
zachytila ve své nové knížce nevšedním stylem. Kniha je napsána ne-
tradičním způsobem – jako Blauův osobní monolog. Pokusila se nám 
představit a vylíčit pestrý život upřímného stoupence česko-německých 
vztahů,jehož 60. výročí úmrtí vzpomeneme 22. října.

 Dalo by se napsat, že Blauův život ohraničovaly dva základní mez-
níky. První světová válka, v níž přišel o syna a vznik republiky a poté 
okupace a rok 1945. Mezi nimi se odvíjí celý příběh románu. Není bez 
zajímavosti, že jeho druhá žena byla sestrou Jindřicha Jindřicha. Krom 
jiného se Blau významnou měrou zasloužil o záchranu Muzea Jindři-
cha Šimona Baara v Klenčí pod Čerchovem (viz odkaz v úvodu knihy) 
a část Baarova díla přeložil do němčiny. K vrcholům autorova díla patří 
bezesporu Dějiny šumavského sklářství, které vyšly bohužel až po jeho 
odchodu z Čech v roce 1948. Více o tom se dočtete v závěru knihy, z ně-
hož jsem vybral i následující ukázku:

 „Nezávidím budoucím generacím archeologů, historiků, kunsthisto-
riků. literátů a jim podobným, až budou shledávat, třídit, sešívat a nava-
zovat útržky zkřenčelých hadříků a nitek. Aby navodili aspoň patchwork 
naší právě rdoušené a dokonale ničené kultury. Dějinná paměť Němci 
osídlených krajů je vyvrácena z kořenů, avšak ještě horší než přestálé 
hrůzy z připojování a odtrhávání je – už po dvou létech zřetelně viditelná 
skutečnost – že minulost propadá do cíleného zapomnění. Obávám se, že 
ke vzkříšení dojde – dojde-li vůbec – se značným zpožděním – a s jeho 
negativními důsledky!“

 Domnívám se, že kniha M.Korandové , kterou vydalo Muzeum Krá-
lovského hvozdu v Nýrsku, vás zcela určitě zaujme a vyvolá i celou řadu 
otázek, na něž vám zároveň pomůže najít i odpovědi. Ivan Nikl

Piruety na ostří nože

Loutkáři nezapomenou
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Milé děti, jsem velice potěšen, že jste se přihlásily do mé Velké podzimní 
literární soutěže a pilně plníte první dva úkoly. Přemýšlel jsem, co dál, když 
teď nechodíte ani do školy, ani na kroužky, odkud to máte do knihovny pár 
kroků. Někteří z vás nebydlí v Sušici a nemají tak možnost přijít do knihovny 
pro další úkol. Proto jsem se rozhodl, že soutěž odložím na dobu, kdy bude 
obnoven běžný provoz škol a zájmových kroužků. Samozřejmě, že splněné 
úkoly se počítají. Ten, kdo je nestihl, udělá si je později. Ten, kdo má první 
i druhý úkol splněn, bude v soutěži pokračovat plněním 3. úkolu.

O zahájení pokračování soutěže vás budeme informovat 
na FB a na webových stránkách knihovny www.
knihovnasusice.cz.

Myslím na Vás a držím Vám palce, ať všechno zvládnete 
bez obtíží. Váš KIDD

Kultura

KNIHOVNA
Velká podzimní literární soutěž odložena

PŘEDPOKLÁDANÉ PREMIÉRY V LISTOPADU 2020

Večírek /Komedie/

Režie: Michal Suchánek

Hrají: Jiří Langmajer, Tatiana Dyková, Karel Roden, Marek Taclík, Matěj Dadák, Marián Čeky Čekovský, Nela Boudová, Miroslav Vladyka, Petr Kolečko

Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Toto setkání by se pravděpodobně neslo v duchu lehkého škorpení a nostalgických vzpomínek, 

jenže místo dalšího spolužáka zazvoní u dveří podomní prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamarádovi, který už nikdy nedorazí. Účastníci 

večírku se za ním společně vydávají autobusem. Během cesty se ukáže, že mluvit o skutečných pocitech je mnohem složitější, než se zdá.

Greenland: Poslední úkryt /Akční thriller, katastrofický/

Režie: Ric Roman Waugh

Hrají: Gerard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn, David Denman, Andrew Bachelor, Brandon Quinn, Joshua Mikel, Claire Bronson, Gary 

Weeks, Madison Johnson

John Garrity (Gerard Butler) s manželkou Allison (Morena Baccarin) a malým synem Nathanem se vydávají na nebezpečnou cestu, aby našli útočiště, 

před obrovskou kometou rychle se blížící k Zemi. Uprostřed děsivých zpráv o tom, že města po celém světě jsou ničena úlomky komety, naši 

protagonisté bojují s rostoucí panikou a bezprávím, které je obklopuje. Budeme svědky zběsilého útěku do bezpečí. Podaří se jim najít poslední 

úkryt před globální apokalypsou a najít nový bezpečný domov?

Karel /Dokumentární/

Režie: Olga Malířová Špátová

Hraje: Karel Gott

Celovečerní dokumentární fi lm Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. 

Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho 

roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného 

zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm 

nechybí Gottův nadhled a humor.

Film Karel není a nemá být přehlídkou nesporné slávy Karla Gotta a  jeho pěveckého talentu 

a úspěchů. Režisérka Olga Malířová Špátová vstoupila se svou kamerou tam, kde sláva končí a kde 

se z fenomenálního Zlatého slavíka Karla Gotta stává pouze Karel, nadšený malíř, milující manžel a táta 

svých dcer. Tvůrci totiž zachytili Karla Gotta nejen při jeho vystoupeních nebo při setkáních s fanoušky 

u nás i v Hamburku, ale především v jeho domácím prostředí. Ať už v Praze, na chalupě, nebo na vsi, 

kde trávil dětství. Zpěvák se ve fi lmu vydává po stopách svého života na místa, která sehrála v jeho 

životě důležitou roli. Odhaluje neznámé zákulisí koncertů, i svůj život s rodinou a soukromí, které 

si jinak snaží s pokorou a láskou chránit. Díky upřímné otevřenosti Karla Gotta mohou diváci vidět 

autentický a jedinečný fi lmový portrét, plný nečekaných vzpomínek.

PŘEDPOKLÁDANÉ PREMIÉRY V PROSINCI 2020

Free Guy /Komedie, Akční/

Režie: Shawn Levy

Hrají: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Taika Waititi, Utkarsh Ambudkar, Britne Oldford, Owen Burke

Ryan Reynolds hraje bankovního úředníka, který zjistí, že je ve skutečnosti nehratelnou postavou ve videohře. A tak se rozhodne stát se hrdinou, 

který přepíše vlastní příběh. V prostředí, kde neexistují žádná omezení a kde je vše dovoleno musí zachránit svět dřív, než bude zničen.

 

Smrt na Nilu /Krimi/

Režie: Kenneth Branagh

Hrají: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer, Letitia Wright, Tom Bateman, Russell Brand, 

Annette Bening, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders, Ali Fazal, Dawn French, 

Jon-Scott Clark

Podle románu Agathy Christie z roku 1937 je Smrt na Nilu odvážným tajemným thrillerem režiséra 

Kennetha Branagha o emocionálním chaosu a smrtících následcích vyvolaných milostnou posedlostí. 

Dovolená belgického detektiva Hercule Poirota na palubě okouzlujícího říčního parníku v Egyptě 

se změní v děsivý hon na vraha, ve chvíli, kdy idylické líbánky dokonalého páru postihne tragédie. 

Příběh nespoutané vášně a paralyzující žárlivosti, zasazený do prostředí impozantní pouštní scenérie, 

dechberoucích výhledů a majestátních pyramid v Gíze, sleduje osudy skupiny kosmopolitních 

cestujících, přičemž nečekané zvraty a zápletky udržují diváka v napínavé nejistotě až do konečného 

rozuzlení. Smrt na Nilu je dílem hvězdného fi lmového týmu, jenž stojí za zrodem celosvětového hitu 

Vražda v Orient Expressu z roku 2017, s pětinásobným kandidátem na Oscara Kennethem Branaghem 

v roli ikonického detektiva Hercule Poirota.

Matky /Komedie, Romantický/

Režie: Vojtěch Moravec

Hrají: Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Sandra Nováková, Gabriela Marcinková, Jakub Prachař, Jiří Langmajer, Štěpán Benoni, 

Vladimír Polívka, Václav Neužil, Viktor Preiss

Čtyři nejlepší kamarádky jsou elegantní, sebevědomé, chytré, užívají si, a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. K tomu se ale taky starají o děti, 

nebo je právě porodily, případně jsou těhotné. Sára (Hana Vagnerová) má hezký zadek, a tak ho začala fotit a žít ve světě sociálních sítí. Jako 

úplně čerstvá matka se chystá napsat knihu, ale představovala si to celé nějak jednodušší. Hedvika (Petra Hřebíčková) žije tak trochu ve zlaté 

kleci, její manžel workoholik (Jiří Langmajer) moc doma není, a tak není divu, že ji okouzlí mladý zpěvák David (Vladimír Polívka). Zuzana 

(Sandra Nováková) je po rozchodu s Kamilem (Václav Neužil), bez peněz, prostě upracovaná a uhoněná matka dvou sígrů. Zato Eliška (Gabriela 

Marcinková) má skvělého kluka (Štěpán Benoni), nesnesitelné rodiče, je těhotná a je jí špatně úplně ze všeho. Ale hlavně mají jedna druhou…

Další vlna mimořádných opatření se nedotkla otevírací doby 
knihovny. Ke spokojenosti a ochraně zdraví všech žádáme návštěvníky 
o dodržování několika pravidel. Prosíme, abyste dbali na zvýšenou 
hygienu, před vstupem do knihovny aplikovali dezinfekci na ruce 
a ve všech prostorách knihovny se pohybovali s nasazenou rouškou 
v rozestupech 2 metrů. Pokud máte příznaky respiračního onemocnění 
nebo onemocníte, návštěvu knihovny, prosím, odložte a vše potřebné 
s námi řešte prostřednictvím telefonu či e-mailu (tel.: 376 526 531, 
e-mail: knihovna@kulturasusice.cz). Děkujeme a přejeme příjemné 
chvíle strávené s hezkou knihou z naší knihovny.

Knihovna má otevřeno!

www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
e-mail: info@kinosusice.cz, tel.: 376 523 360

Vzhledem k vládním nařízením je kino Sušice uzavřeno minimálně do konce října.
Aktuální informace o znovuotevření kina a programu sledujte na www.kinosusice.cz a www.kulturasusice.cz

Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se, snad brzy na viděnou.
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stala rameno do špatné pozice. Pak 
už si toho moc nepamatuji. S bo-
lestí, která mě projížděla ramenem, 
jsem byla ráda, že jsem dojela do 
cíle a vyjela si fi nále. Fyziterapeut-
ka i šéf výpravy nadšeni z toho, že 
chci zkusit jet fi nále nebyli. Udělali 
se mnou ale vše, co šlo, zafi xovali, 
dali nějaký prášek. Já jsem si přá-
la se rozjet a zkusit to. Přesně jsem 
věděla, kde budu pravou ruku šetřit 
a kde se do toho mohu opřít. Jelo se 
mi dobře, ale stejně jsem se už od 
půlky tratě nemohla dočkat cíle. 
Stále to bolí, ve středu jsem byla 
na magnetické rezonanci a 26. 10. 
se uvidí, co dál.“ 

Co tyto vaše úspěchy zname-
nají pro další sezonu?

„Díky tomu, že jsem se letos no-
minovala do seniorské reprezen-
tace, mám právo startu na dospě-
lém ME v italské Ivrei 2021, určitě 

mám motivaci dál trénovat a snažit 
se příští rok své výkony minimálně 
zopakovat. Konkurence je na české 
i světové scéně obrovská, tak to za-
darmo nebude.“

Kromě sportovních cílů jste 
v únoru uvedla, že vás čeká také 
maturita a zkoušky na ČVUT 
obor pilot. Jak to dopadlo a už 
létáte?

„Maturitu i přijímačky mám 
úspěšně za sebou. Pokud to okol-
nosti dovolí, tak výcvik ve vzduchu 
na větších letadlech by měl začít 
v březnu. ‚Papíry‘ na ultralighta už 
mám, tak si už můžu létat v podsta-
tě kdykoliv a kamkoliv. Prostě při 
ježdění na divoké vodě jsem po-
znala další absolutně fantastickou 
zábavu.“ 

Děkuji za odpovědi a přeji mno-
ho dalších sportovních úspěchů. 

Eduard Lískovec

Sušický fotbal se nadechuje 
k lepším zítřkům. Velmi dobře 
funguje mládež, zvyšuje se kon-
kurence v prvním týmu, daří se 
rezervnímu béčku. Jenže kolek-
tivní sporty dostaly další bolavou 
ránu. Kvůli koronavirové pande-
mii se stejně jako na jaře přeru-
šují všechny soutěže a zatím není 
jasné, zda dojde během podzimu 
k jejich restartu. Áčko odehrálo 
poslední duel doma v neděli 11. 
října, kdy bez přítomnosti divá-
ků podlehlo Lubům 1:3.

Tradiční soupeř přijel do Sušice 
v bojové náladě s touhou za každou 
cenu urvat tři body, což se hráčům 
nakonec podařilo. 

První branka padla po roho-
vém kopu. Míč proletěl na před-
ní tyči sušickým vápnem a hosté 

Smutná prohra s Luby, penalty v Hartmanicích. A nucená pauza

Sport

Medaile z Evropy do Sušice!

otevřeli skóre pohodlnou doráž-
kou do prázdné brány. Nejnebez-
pečnější akci domácích předvedl 
levý obránce Tomáš Marek. Nej-
zkušenější obránce týmu se z rohu 
vápna pokoušel nachytat gólmana 
křižným obstřelem a chyběl mu 
kousek. Víc štěstí chybělo i elit-
nímu střelci Miroslavu Vrhelovi, 
kterého pokaždé nachytala v mili-
metrovém ofsajdu přesná pomezní 
Aneta Hanzlíková.

Sušice vstoupila mnohem lépe 
do druhého poločasu. Slibnou šan-
ci měl krajní záložník Martin Kra-
már, prázdnou bránu netrefi l On-
dřej Míčka. Srovnat se podařilo až 
Ondřeji Skrbkovi. Důrazný stoper 
se prosadil po rohovém kopu Miro-
slava Vrhela. Ačkoliv na něm vise-
li tři obránci, hlavou uklidil míč na 

1:1. Sušice mohla 
jít vzápětí do vede-
ní, hlavičce Štěpá-
na Krůse chybě-
lo pár centimetrů. 
Bohužel padl gól 
na druhé straně. 
Hosté po jednom 
z brejků a důra-
zu Jeroma Colea 
přinutili Tomáše 
Marka k obranné-
mu zákroku, který 

Významného úspěchu na me-
zinárodní scéně dosáhla sušická 
kanoistka Antonie Galušková. 
Na mistrovství Evropy dospělých 
v Praze a na mistrovství Evro-
py do 23 let v Krakově vybojova-
la medaile. Proto jsem jí a jejího 
otce trenéra Vladislava Galušku 
požádal o rozhovor. 

V souvislosti s oceněním nej-
lepší sportovec mládeže a nejlepší 
trenér okresu Klatovy jsme na za-
čátku roku mluvili o přípravách na 
olympijskou sezonu. Pak ale přišel 
koronavirus a vše se změnilo. Jak 
tedy sezóna nakonec proběhla?

VG: Letošní rok byl dost pobláz-
něný. V lednu ze zimního spoustře-
dění z Emirátů jsme skoro neodlét-
li, protože silnice a letiště v Dubaji 
byly pod vodou. Při návratu ze sou-
středění z Austrálie se na poslední 
chvíli měnily letenky, aby Karolína 
a Tonička neskončily navěky v ko-
ronou uzavřeném Miláně. Z jar-
ního soustředění ve Francii, kte-
ré následovalo, jsme se předčasně 
stihli vrátit pár hodin před tím, než 
Němci zavřeli hranice. Potom ka-
ranténa, omezený počet lidí na tré-
ninku, uzavřené školy, nejistý ter-
mín maturity, zrušené jarní závody 
a nominační soutěže posunuté na 
červenec. 

Jak si letos vedl KVS Sušice?

„I po těch všech jarních kom-
plikacích bylo ale pěkné vidět, že 
sušická mládež udělala opět výkon-
nostní vzestup. Asi největší překva-
pení se odehrálo na MČR juniorů 
ve Veltrusech , kdy se sušický tým 
poprvé v historii stal mistrem ČR 
v soutěži hlídek mladších juniorů. 
Naše hlídka ve složení Karel Tur-
ner, Zdeněk Galuška a Bára Ga-
lušková zajela svou životní jízdu. 
Až za nimi skončily favorizova-
né týmy jako České Budějovice, 
Dukla, USK Praha či Olomouc. 
V individuálních kategoriích Bára 
Galušková dominovala v ČP žáků 
a ani v juniorech se vůbec neztra-
tila. Jáchym Švejd na ČP starších 
žáků skončil 9  s tím, že tam byl je-
den z nejmladších a v této kategorii 
bude i příští rok. Na MČR v mlad-
ších juniorech v nabité konkuren-
ci na 8.místě skončil Karel Tur-
ner a Zdeněk Galuška 14. Jáchym, 
Karel a Bára si vyjeli členství ve 
Sportovním centru mládeže. Tyhle 
výsledky jsou pro děcka motivací 
trénovat a těší se na zimní přípravu 
a věří, že díky ní se posunou příští 
rok ještě dál. (Sportovní centrum 
mládeže je výběr nejlepších žáků 
a juniorů z celé ČR. V kajakářské 
kategorii na toto centrum dosáhne 
pouze 14 nejlepších českých junio-
rů a 10 juniorek, dále 16 nejlepších 

žáků a 14 žákyň. Proto není jedno-
duché se do tohoto centra dostat. 
Tento výběr českých žáků a juni-
orů je poté nadstandardně podpo-
rován, jsou pro ně organizované 
tréninky, soustředění či závody 
doma i v cizině. Na akcích je zajiš-
ťován profesionální trenérský do-
hled. Díky propracovanému systé-
mu s mládeží je poté na MS či ME 
skoro vždy ČR vyhlašována jako 
nejúspěšnější zemí šampionátu.) 
Ale samostatná kapitola KVS Su-
šice pro rok 2020 je Tonička. Loni 
jako juniorská mistryně světa sko-
čila do letošní seniorské kategorie 
jako před šesti lety její sestra Ka-
rolína a to opět způsobem nevída-
ným. Ale na to se optejte jí.“

Antonie, jaké závody jste na-
konec absolvovala a co se stalo 
vaším sportovním cílem namísto 
olympiády?

„Zúčastnila jsem se nominač-
ních závodů, kde se mi podařilo po-
prvé v životě probojovat do senior-
ské reprezentace a tím automaticky 
i do reprezentace do 23 let. Asi velké 
překvapení pro všechny. Tím jsem 
měla zajištěný start na seniorském 
mistrovství Evropy v pražské Troji 
a na ME U23 v polském Krakově. 
A dokonce mám vyjeté i ME senio-
rů pro rok 2021 v Italské Ivrei. Také 
pokud budou OH a nic se nezměni-

lo, jsem do Tokia nominová-
na jako ofi ciální předjezdec. 
Jinak můj sportovní cíl zů-
stal pořád stejný. Jezdit na 
vodě rychle a ‚čistě‘.“

Jak probíhaly ty nomi-
nační závody?

VG: „1. a 2. nominační 
závod do seniorské repre-
zentace proběhl na slalo-
mové dráze ve Veltrusech 
25.–26. 7. 3. a 4.nominač-
ní závod v pražské Troji
1.–2. 8. O každém víkendu 
se jely dva závody. Z celko-
vého počtu 4 závodů se po-
čítaly 3 nejlepší. Vítěz do-
stal 10 bodů, druhý devět, 
třetí 8, čtvrtý sedm atd... To-

nička byla ve Veltrusech v sobotu 
i neděli třetí. Sobotní závod v Praze 
rozjela fantasticky, mohla i vyhrát 
a reprezentační dres si s předsti-
hem pojistit, ale netrefi la 15. bránu. 
Do posledního závodu nastupovala 
s tím, že nesmí být hůře než čtvr-
tá a nesmí jí porazit Bára Valíková 
z Dukly, loňská seniorská mistryně 
ČR a seniorská reprezentantka. Byl 
to souboj nervů. Nakonec Tonička 
byla třetí a Valíková čtvrtá. Měla to 
s chlupem, ale v ČR je konkurence 
obrovská.“ 

Nejprve se konalo senior-
ské ME v Praze a za další dva 
týdny ME pro kategorie do 
23 let v Krakově. Startovala 
jste v obou závodech a z obou 
jste přivezla medaili – zlatou 
z tříčlenného závodu hlídek 
v Praze a bronzovou z indivi-
duálního závodu v Krakově. 
Které medaile si ceníte více?

AG: „Oba úspěchy pro mě mají 
vysokou hodnotu. Bylo úžasné si 
odvézt zlatou medaili hned ze své-
ho prvního mistrovství Evropy do-
spělých a jet v hlídce s Kačkou Ku-
dějovou, která pojede olympiádu 
v Tokiu. Ale víc budu vzpomínat 
na vydřenou bronzovou medaili bě-
hem mého prvního mistrovství do 
23 let v Krakově. Byla to totiž me-
daile plná bolesti a slz.“

Právě na ME v Krakově jste si 
poranila ruku. Jak se to stalo a už 
se vám zahojila?

„V semifi nále se mi při jedné 
kombinaci sekla loď o pulzující 
vlnu, začala jsem se převracet a do-

 Tabulka 1.A třídy mužů
  1. TJ Žichovice   7 7   0 0 20:7  20  1 0
  2. SK Petřín Plzeň B   8 6   0 2 28:6  18  0 0
  3. TJ Sokol Radnice   7 5   0 2 22:7  16  0 1
  4. FK Žákava   7 5   0 2 20:15  14  2 1
  5. TJ Svatobor Hrádek  7 5   0 2 16:11  13  2 0
  6. TJ Start Bělá n R.  8 4   0 4 21:19  12  0 0
  7. TJ Sokol Mochtín   8 3   0 5 16:24  11  0 2
  8. TJ Sušice   8 3   0 5 18:17    9  0 0
  9. FK Boh. Kaznějov   6 3   0 3 14:14    9  1 1
10. FC Rokycany B  6 3   0 3 7:8    9  1 1
11. TJ Sok. Kralovice  6 2   0 4 11:17    7  0 1
12. TJ Slavoj Žihle   8 2   0 6 11:21    6  0 0
13. TJ Košutka Plzeň   6 2   0 4 6:16    6  0 0
14. TJ Start Luby   8 2   0 6 10:21    6  0 0
15. FK Svéradice   8 2   0 6 11:28    6  0 0

vedl k vlastnímu gólu. Závěrečný 
nápor hosté nepřipustili a z dalšího 
brejku propálili dorostence Adama 
Pelčarského, který poprvé zachytal 
za muže a ukázal, že v něm Sušice 
má slibnou budoucnost. Domácí 
tak z derby odešli s porážkou 1:3.

Na prázdný sušický stadion, kde 
se kvůli obavám ze šíření koronavi-
rové nákazy muselo hrát bez divá-
ků, byl smutný pohled. Všichni ak-
téři utkání si uvědomovali, že jde na 
nějaký čas o poslední zápas, do nějž 
naskočili. Vláda totiž od dalšího ví-
kendu zakázala veškeré kolektivní 
sporty, aby zamezila šíření nákazy.

Antonie Galušková na Mistrovství Evropy seniorů v Praze.

Poslední zápas odehrálo i su-
šické béčko, které se představilo 
v Hartmanicích. Náročný souboj 
nakonec dopadl lépe pro domácí. 
Zápas se lámal až ve druhém polo-
čase, kdy padaly všechny branky. 
Na domácí vedení zareagovala Su-
šice hned třemi góly, ještě deset mi-
nut před koncem utkání kráčela za 
vítězstvím. Hartmanice ale v závě-
ru srovnaly a bonusový druhý bod 
přidaly po úspěšném penaltovém 
rozstřelu. Béčku patří po osmi ko-
lech druhé místo za Švihovem, áčko 
zůstává se stejnou porcí odehraných 
zápasů na osmé příčce. 

Vlevo Amálie Hilgertová, uprostřed Antonie a vpravo Michal Buch-
tel – trenér Amálie a Karolíny Galuškové. Od letošních nominačních 
závodů začala i Antonie trénovat v tomto ženském týmu. 

Momentálně nelze 
říct, kdy a za jakých 
podmínek se s mis-
trovskými zápasy opět 
začne. Možný je i scé-
nář, že se soutěže roz-
běhnou až na jaře. Tato 
varianta by byla velmi 
nepříjemná, i vzhledem 
ke sportování mládeže, 
jejíž základna se na su-
šickém fotbale neustá-
le rozrůstá. Dlouho-
dobá absence sportu 
může mít neblahé dů-
sledky, stejně jako za-
mezení chození dětí do 
škol. Ale to už je na jiný 

text… Nezbývá než doufat, že se 
situace co nejdřív zlepší, čísla na-
kažených začnou klesat a na sta-
dionech se bude moci začít spor-
tovat. O dalším vývoji vás budeme 
informovat v následujícím čísle 
Sušických novin.

Jonáš Bartoš, Martin Kalný

Poslední utkání před nucenou 
pauzou 

TJ Sušice „A“ – Luby 1:3 (0:1)
Branka: Skrbek 
Sestava: Pelčarský – Klíma 

V, Skrbek, Kodýdek, Marek – 
Budil, Klíma T., Krůs, Králík – 
Vrhel, Míčka. Střídali: Catalin, 
Kramár, Tuček.

Sušický záložník Štěpán Krůs, jeden z nadaných mladíků hrající za 1. tým dospělých.
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TJ Drahonice – TJ Sušice

5:6 (3:0, 1:4, 1:2)

Sportoviště města Sušice

Vážení návštěvníci Sportoviště 
Vzhledem k novým opatřením, se areál sporto-

viště až do odvolání UZAVÍRÁ.

O změnách Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení Sportoviště města Sušice.

Hokejisté TJ Sušice vstoupili 
do hokejového přeboru výhrou.

První zápas musel tým TJ Su-
šice absolvovat venku. Po prv-
ní třetině skóre vypadalo hrů-
zostrašně 3:0 a po hlasitém 
projevu trenérů Vachouška a To-
dorova hráče probralo. Ve druhé 
třetině dokázala čtyřmi góly stav 
srovnat. Před třetí třetinou bylo 
skóre otevřené a hra měla fi nál-
ní náboj. Domácí tým se dostal 
opět do vedení a zbývalo deset 
minut. Sedm minut před koncem 
po drobné a jemné teči vyrovnal 
Martin Vospěl a o minutu pozdě-
ji už Sušice vedla po gólu Kotr-
by. Konec utkání byl dramatický, 

když domácí hráli přesilovku 6/4 
– tu ovšem Sušice přečkala a bra-
la první body sezony. Výborný 
výkon předvedl navrátilec do se-
stavy více jak po roce Filip Korál. 

Sestava: Lejsek F. (Skolek), 
Skuhra, Korál Patrik, Korál Fi-
lip, Lejsek „́A“, Jakub, Rendl „C“, 
Myslík, Sulan, Fedor, Šmrha „A“, 
Rajtmajer, Holý, Kotrba, Petera, 
Ryšavý, Vávrů, Vospěl

Trenéři: Vachoušek, Todorov
Branky(Asistence): 22´ 

Holý (Kotrba), 26´ Ryšavý, 34´ 
Holý (Kotrba), 40´ Petera (Ryša-
vý, 53´ Vospěl (Myslík,Šmrha), 
54´ Kotrba    

-LŠ-

ŠK Sušice novým lídrem 

Plzeňské extraligy!
4.kola – 4.výhry, plný počet 

bodů. Sušičtí šipkaři, hrající Pl-
zeňskou A-ligu (extraligu) jsou 
jediným neporaženým týmem. 
Ve třetím kole přivítalo ŠK na 
domácí půdě Klíčov. A zápas to 
byl opět vyrovnaný až do kon-
ce. Po půli se psal stav 4:4, při-
čemž hosté vedli už 0:3. Po tý-
mových hrách se skóre posunulo 
na 5:5,dále 6:6, 7:7, 8:8. Až v zá-
věru se podařilo soupeře zlomit, 
když k posledním hrám nastou-
pili Kluch a Řehoř.

Oba své zápasy vyhráli 2:0 
a zápas tak skončil 10:8 pro 
domácí.

Ve čtvrtém kole přijel do Su-
šice nováček ligy Horšovský Týn 
a byl to právě on, kdo to tento-
krát odnesl. Rozjeté ŠK jen stě-
ží brzdili. Po půli byl stav 5:3, 

po týmovkách 6:4, následně vy-
hráli Sušičtí čtyři zápasy v řadě 
– 10:5 a lídr tak nepřipustil pře-
kvapení kola.

Konečný výsledek 11:7. Skvě-
lý výkon opět předvedl Jirka Pav-
lovič, který vyhrál všechny své 
čtyři zápasy. Celkově má Pavlo-
vič z 16 odehraných zápasů 13 
výher. To znamená úspěšnost 
81,25 % !

ŠK Sušice „B“ je také stá-
le neporaženým týmem v D-li-
ze, když ve třetím kole porazi-
li na venkovním zápase Lítající 
mrtvoly Plzeň 4:14 a ve čtvrtém 
kole Herberk 3D Plzeň také ven-
ku 7:11. Béčku patří aktuálně 2. 
místo se stejným počtem bodů 
jako prvním Nýřanům, rozdíl je 
pouze ve skóre.   -JF-

Tabulky – průběžné pořadí

Hůrka / Hurkenthal na Šumavě
Výročí 200 let od založení kaple Svatého Kříže (Kaple Abelů)

Letos v lednu jsem upozornil 
přátele Hůrky a hůrecké rodáky na 
nastávající výročí 200 let od založe-
ní kaple Svatého Kříže a poté jsem 
se dozvěděl od manželů Černých 
a faráře Kulhánka o přípravách na 
tuto podzimní mši svatou, velice 
mě to potěšilo. Až když jsem byl 
požádán, abych si na výročí kaple 
připravil řeč, moje nadšení už tak 
veliké nebylo. Samozřejmě je pro 
mě velikou ctí oslavit zde s vámi 
200 let existence kaple Svatého Kří-
že a lidem rodin Abele, Hafenbrädl 
a Klostermann, kteří našli poslední 
klid v kryptě, a na hřbitově vyslovit 
naší úctu. Sklářské rodiny Hafen-
brädl a Abele totiž výrazně spolu 
ovlivnily dějiny Šumavy a Bavor-
ského lesa.

Pojďme se společně vydat na 
malý výlet do minulosti Hůrky 
a s ní spojené historie kaple a zde 
žijících lidí.

Roku 1799 koupil Christian Fer-
dinand Abele obec Hůrka spolu 
s jeho sklárnami od Johanna Geor-
ga Hafenbrädla.

Hafenbrädlovi založili obec 
v královském hvozdu roku 1732 
a vedle skláren a obytných domů ne-

chali postavit roku 1788/89 také kos-
tel Svatého Vincence Ferrerského.

Roku 1801 kupující Christian 
Ferdinand Abele umírá. Následní-
kem se stává jeho syn Georg Chris-
toph, který se narodil roku 1786 
v Prášilech. Zajímavý se mi jeví 
zápis v rodné knize, kdy jeho kmo-
trou byla Katharina Pellman, vyrá-
bějící zrcadla v Prášilech.

V roce 1810 se oženil Ge-
org Christoph Abele se Suzanou 
z Hafenbrädlu a stráví s ní šťast-
né roky, ale již roku 1819 umírá 
jeho milovaná žena Suzana na ná-
sledky těžkého porodu. Tato bo-
lestivá ztráta byla pravděpodobně 
záminkou pro stavbu kaple zde 
vedle kostela.

Roku 1820 nechává Georg Chris-
toph Abele zřídit na hřbitově vedle 
kostela kapli s kryptou jako rodin-
nou hrobku.

Dne 17. května byl položen zá-
kladní kámen a po zhruba 5 mě-
sících uvedl kronikář k dokončení 
a vysvěcení kaple ve farní kronice 
následující: „Dne 21. října 1820 na 
svátek Svatého evangelisty Lukáše 
byly tělesné ostatky zemřelých členů 
rodiny Abele přeloženy, za přítom-

nosti mnoha kněží a lidu, ze hřbitova 
do nové krypty.“

V kryptě byli toho dne pocho-
váni rodiče, Christian Ferdinand 
Abele, zemřelý roku 1801 a Katha-
rina Abele, která zemřela roku1807, 
a jeho nadevše milovaná manželka 
Suzana, rozená Hafenbrädl, zemřelá 
roku 1819. Jejich jména se nacházejí 
na velkém epitafu na podlaze upro-
střed kaple.

V následujících desetiletích bylo 
v hrobce kaple pochováno mnoho 
členů rodiny, příbuzných z rodiny 
Hafenbrädlů a otec spisovatele Kar-
la Klostermanna, Dr. Josef Klos-
termann, který zemřel v roce 1875.

Kaple byla vybavena kůrem, kde 
byly varhany.

Hrobka má stejný rozměr 
jako kaple nad ní, ale asi po 
půl století byla krypta zasta-
věna rakvemi, a proto z dů-
vodu nedostatku místa byly 
nově uložené rakve postave-
né v kapli nad hrobkou, vedle 
a kolem oltáře. 

V roce 1920 ke stoletému 
výročí kaple s hrobkou píše 
farář Dr. Březina ve farní 
kronice následující: „V létě, 
25. července 1920 bylo v ti-
chosti oslaveno 100leté výročí 
hrobky Abelů. Protože hrob-
ka byla rakvemi již tak pře-
plněná, že rakve stály i před 
oltářem, a sloužení 2 nadač-

ních mší svatých by nebylo možné, 
nakoupil dole podepsaný na pokyn 
Maxe Roberta Abele ocelové traver-
zy a nechal pod vedením stavebního 
mistra Jiřího Beyvla z Hartmanic 
a zednického mistra Gottfrieda Zett-
la z Prášil postavit rám tak, aby rak-
ve mohly být skladovány nad sebou, 
takto byl získán dostatek místa.“

Do roku 1920 jsem našel 25 
lidí, některé zdroje uvádí také 27 
osob, které v rodinné hrobce na-
šly místo posledního odpočinku. 
Pozdější pohřbívání do hrobky již 
nejsou známá.

V srpnu roku 1945 navždy 
pohaslo věčné světlo v kostele 
a v kapli Svatého Kříže. V násle-
dující době museli obyvatelé obec 
a okolí opustit. Obec Hůrka ležela 
od roku 1952, stejně jako mnoho 
dalších obcí ve vojenském újezdu 
Dobrá Voda a byla po léta likvido-
vána a ničena vojskem, jen kaple 
byla ušetřena.

Od stavby kaple v roce 1820 se 
toho mnoho změnilo, rodina Abele 
musela svůj majetek prodat, 1852 
přešla obec Hůrka do majetku ro-
diny Hohenzollern. Kaple přežila 
dvě světové války a po roce 1950 
byla její existence ohrožena více 
než kdy dříve v uplynulých 130 le-
tech před tím a jen s velkým štěstím 
přežila dobu vojenského újezdu.

Peter Saalfelder (SRN), září 2020
pokračování příště

A – Plzeňsko a Chodsko

Vzpomínka na akci K 
Ve středu 23. září 2020 proběh-

la v sušickém historickém refektáři 
debata o akci K. Možná více než 
debata to byly příběhy tří klášterů: 
mohli jsme pozorovat, jak se nad 
nimi stahují mračna komunistické 
moci a jakým způsobem v nich byl 
přerušen řeholní život. Jan Geier 
nabídl historický kontext přepade-
ní mužských a ženských klášterů 
v roce 1950 a potom se soustředil na 
kapucíny v Sokolově. Dagmar Smo-
líková nastínila, v jaké situaci se na-
cházela kapucínská provincie, pak se 
podrobněji věnovala brněnským re-
áliím. Br. Petr Petřivalský se pokusil 
ukázat na interních směrnicích, jaký 
byl skutečný postoj tehdejšího reži-
mu k církvi, poté mluvil o likvidaci 
sušického kláštera.

Proč byly vybrány právě tyto tři 
kapucínské kláštery jako modelové 
příklady? Ke klíčovým událostem 
ohledně zabrání Sokolova došlo ješ-
tě před akcí K, samotné květnové 
„převzetí“ konventu bylo už jakou-
si závěrečnou tečkou předcházejí-
cího dění a proběhlo velmi rychle: 

kvardián P. Optát Jindřich Basler byl 
vytažen z výuky ve škole a na dru-
hý den převezen do Prahy na Státní 
úřad pro věci církevní. Brněnský 
kapucínský klášter byl naopak chá-
pán jako jeden „z nejreakčnějších“ 
v městě, a tak se k němu také po-
stavila i tehdejší garnitura v rámci 
druhé vlny akce K. Sušický klášter 
naopak nebyl zcela v centru pozor-
nosti a jeho zabrání patří do třetí, 
tedy květnové vlny likvidace muž-
ského řeholního života v naší zemi. 
Na podzim 1950 pak proběhla i akce 
Ř, jež se týkala řeholních sester a je-
jich domů.

Pro sušické posluchače mohly 
být zajímavé souvislosti tehdejší 
doby, postupné „utahování šroubů“ 
a plíživý bojkot církevního života. 
Sem patří např. pokus z 8. května 
1949 o překažení hlavní slavnosti 
při příležitosti 300 let milostného 
obrazu Panny Marie Sušické, popř. 
pokus o zapálení kapucínského kos-
tela na sv. Silvestra 1949. Některé 
události už žijí svým životem a po-
třebovaly, aby do nich bylo vpuš-

těno světlo. Přednášející si dal za 
úkol některé „místní mýty“ uvést na 
správnou míru. Jedním z nich bylo 
tvrzení, které jsme i jako kapucíni 
v dobré víře rozšiřovali, že na Suši-
ci „soudruzi zapomněli“. Ovšem už 
v prosinci 1949 a pak znovu v únoru 
1950 církevní tajemník Alois Me-
dek posílá plány sušického kapucín-
ského kláštera a charakteristiky ka-
pucínů na Krajský národní výbor 
do Plzně…

Přednáška mohla být přínosná 
i tím, že poprvé zaznělo (zprostřed-
kovaně) poměrně klíčové svědec-
tví očité svědkyně zabrání kláštera, 
hospodyně a františkánské terciářky 
Kateřiny Bürgerové – snad přímo 
z 4. května 1950. Najevo také vyšly 
životní příběhy kapucínských bratří: 
P. Aleše Josefa Cihláře, P. Oldřicha 
Antonína Hajtmara, P. Aurela Ja-
roslava Hrdiny, br. Abdona Josefa 
Bětáka a také sušických rodin, které 
jim pomáhaly. 

Vedle archivního materiálu bylo 
velkou pomocí a vodítkem setkávání 
s pamětníky: ať už to byla paní Anna 
Pavlíková, paní Marie Antochová, 
paní Anna Mužíková, paní Irena Va-
lešová, pan Alois Gotz, pan Václav 

Felix Šmídl, pan Ondřej Šperl a dal-
ší… A mnohdy šlo o velmi zajímavé 
věci, které otevíraly další „dveře“ 
k pochopení tehdejšího života v Su-
šici. Pokud by se našel ještě někdo, 
kdo by mohl objasnit novodobou his-
torii místních kapucínů, budeme za 
další informace rádi.

Velké poděkování patří všem, 
kdo pomáhali s přípravou celého 
setkání: Čeňku Šebestovi za službu 
moderátora, Tomáši a Aleši Jaho-
dovým za vytvoření technického 
zázemí, P. Marku Donnerstagovi 
za pořízené fotografi e, spolubratřím 
kapucínům, též všem návštěvníkům, 
které téma zaujalo a přišli si předná-
šející vyslechnout. Napočítali jsme 
jich přes šedesát... 

Vyprávění Jana Geiera najdete 
částečně zachycené v jeho baka-
lářské práci „Perzekuce kapucínů 
v Sokolově po roce 1949. Případ On-
dřeje Karla Frgala a Josafata Aloise 
Konečného.“ Dagmar Smolíková je 
autorkou textu „Likvidace kláštera 
v roce 1950 – akce K“. Obojí je do-
stupné na internetu. Zbývá jen se-
psat sušické reálie. Snad se to časem 
podaří…

br. Petr Petřivalský

D – Plzeňsko – soboty



k maturitní zkoušce z Čj. Kurzy 
pro jednotlivé ročníky ZŠ. Tel. 
604 430 156
Hledám přítelkyni kolem 50–55 
let, štíhlejší, která je taky sama 
na seznámení. Později při vzá-
jemné sympatii i více. Osobní 
setkání potěší. Sušicko a okolí. 
Nabízím spolehlivost a zajiště-
ní. Tel.: SMS 605 902 632
Hledám brigádně jakoukoliv 
práci – soboty, neděle – výko-
pové práce, na stavbě, v lese, 
v zámečnictví, zemědělství. 
Možno volat po 15 hod. Tel. 
604 880 966
Pomozte nám, prosím. Svato-
jánci hledají spolupracovníky 
a dobrovolníky do volnočaso-
vých klubů. Bližší info – Pet-
ra Jílková, tel.: 792 229 210,
e-mail: svatojanci@email.cz. 
Nabízím jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury baka-
lářských a magisterských pra-
cí, přípravu na přijímací a ma-
turitní zkoušky.Tel. 606 494 996
Nabízím strojní čištění koberců, 
sedacích souprav, křesel, židlí 
a čalounění, Zdeněk Kubeš, te-
lefon: 607 630 244 
Spravím staré knihy, svážu di-
plomové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – stříhání živých plo-
tů, ovocných stromů, sečení 
trávy a údržbu zahrad. Telefon:
722 768 643
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172

ní i zimní, 5–7 let. Velmi pěkné, 
levně. Tel. 603 230 192
Prodám „moped“ českosloven-
ské výroby, výborný stav. Tele-
fon: 604 879 657
Prodám nové masivní pivní sety 
ze smrkového dřeva d – 200 cm, 
š – 145 cm. Cena 3 500 Kč. Tel. 
607 887 492
Prodám různé staré obrazy – 
krajiny, zátiší, květiny, olejomal-
by. Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Koupím traktůrek domácí výro-
by i nefunkční, na zahradu. Při-
jedu. Tel. 603 47 20 66
Koupím Škoda Spartak, Felicia, 
Octavia veterán, stav nerozhoduje 
nebo tatra 603. Tel. 732 279 865
Koupím čerstvé houby a lesní plo-
dy. Značka: přijedu po domluvě, 
platí stále. Tel. 774 877 406
Koupím bubnovou sekačku či 
lištovou a hoblovku s protahem 
20–30 cm KDR ROjek a nějakého 
pionýra, babetu. Tel. 703 680 317
Koupím Simson S51, Jawa Pi-
onýr, Pérák, ČZ a jiný veterán, 
stav nerozhoduje i moto díly. Tel. 
776 822 803
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové dopis-
ní zálepky, staré pohlednice Sušice 
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, 
šperky, hodiny a jiné staré věci 
z pozůstalosti – i poškozené. Tel. 
603 907 027
Koupím staré vojenské přilby, 
bodáky, celty, maskáče, odznaky, 
vyznamenání, čepice, atd. Volejte 
na 775 628 987
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PRODEJ
Prodám – kruhadlo na nakládá-
ní zelí – pěkné – ostré – dohoda; 
chodskou keramiku – sada 80 ks 
nebo část. Tel. 721 619 927
Prodám – nástěnnou ochranou 
desku čalouněnou na zeď za 
dvouválendy – oranžovo-bílá – 
cena 800 Kč; větší obraz – Kla-
tovský park (od Bílka) – dohoda. 
Tel. 723 229 931
 Prodám kamna na dřevo KD 6 + 
roury cca 4 bm. Dále prodám dětské 
sáňky „rohačky“. Tel. 732 900 129
Prodám krásný dámský zimní 
kabát vel.. 38/40. Je hnědý, silo-
nový, zapínat na zip. Je jako nový. 
Prodám s velkou slevou jen za 390 
korun. Tel. 605 507 801
Prodám pokojové květiny: 1. Lo-
patkovec výš. 45 cm = 150 Kč; 2. 
Kovbojský kaktus v. 75 cm = 190 
korun; 3. Opuncie výš. 60–80 cm 
= 100 Kč/ks; 4. Palmička juka 
výš. 25 cm = 40 Kč/ks. Telefon:
605 507 801
Prodám velké květiny: 1. Palma 
juka výš. 80 cm = 400 Kč; 2. Agá-
ve výš. 50 cm = 300 Kč; 3. Agla-
onema výš. 120 cm = 250 Kč; 4. 
Tchýnin jazyk výš. 120 cm = 250 
korun. Tel. 605 507 801
Prodám valníkový vozík – RS-
07/750 Kg, D-2.980 mm x 1 480 
milimetrů, užiteč. nosnost 510 + 
rezerva. STK do 27. 3. 2024 za 
cenu 16.000 Kč. Dále nákladní vo-
zík plošinový + bočnice a P+Z cela 
VZ 26 lož. pl. – 2.500 mm x 1.500 
mm 750 kg – užit. hm. 500 kg + re-
zerva, STK do 14. 5. 2023 za cenu 
14.000 Kč. Tel. 602 421 673
Prodám dvě nové prošívané deky 
za 1 000 Kč. Tel. 605 057 314
Prodám chlapecké oblečení let-

Holub-Kovošrot, s. r. o.
342 01 provoz SUŠICE

tel: 376 524 151
mobil: 604 319 903

e-mail: info@holubkovosrot.cz
Web: www.holubkovosrot.cz

Otevírací doba:
PO, ÚT, ČT, PÁ   7.00–15.30 hod.

                     ST   7.00–16.30 hod.

                    SO   8.00–12.00 hod. 
Prosinec, leden a únor v sobotu zavřeno!
Polední pauza: 11.45–12.30 hod.

Nabízíme tyto služby:
• Prodej užitkového materiálu-BAZAR
• Výkup železného odpadu a barevných 
   kovů, AKU baterií  • Odvoz materiálu
• Likvidace strojních zařízení  
• Ekologická likvidace autovraků 
• Od září výkup jablek 
• Zpětný odběr elektrošrotu
• Nově prodej plynu PB lahví - 2, 10, 33 kg
Platby provádíme: 
Převodem na účet, složenkou

Koupím starší motorku Babeta, 
Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, Sta-
dion. Tel: 721 707 587
Koupím známky, mince, ban-
kovky, obrazy, staré hodiny, 
vojenské předměty – šavli, 
uniformu a podobně. Můžete 
nabídnout i jiné staré předměty 
nebo celou sbírku a pozůstalost. 
Telefon: 722 777 672

BYTY – NEMOVITOSTI 
Nabízím pronájem bytu 3+1 
v Sušici. Tel. +420 606 625 360
Hledám pronájem malého bytu 
na vesnici v rod. domku. Důchod-
ce – nekuřák. Dlouhodobě. Tel. 
606 406 010
Koupím nebo pronajmu garáž 
u Technoplynu nebo v ul. Tylo-
va. Tel. 604 578 285
Pronajmu v Sušici, Nádražní uli-
ci plechovou garáž o velikostech 
3x5 m. Tel. 607 887 492
Koupím stavební pozemek, ma-
nipulační plochu, sklady atp. Veli-
kost cca 1 500 m2 až cca 2 500 m2. 
V okolí Sušice do 15 km. Prosím, 
nabídněte. Tel. 608 775 005
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické 
řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví 
apod. – kvalitně a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Doučování matematiky a české-
ho jazyka. Příprava na přijíma-
cí a opravné zkoušky. Příprava 

Uzávěrka 
příštího vydání

Sušických novin 

bude 29. 10. 2020 ve 12 hod.

Oznámení o změně ordinační doby 
Veterinární ošetřovny MVDr. Ludvíka Mikošky

Vzhledem k personálnímu oslabení naší ordinace jsme nuceni od 1. 11. 2020 upravit ordinační 
hodiny tak, aby operace mohly být prováděny v klidu mimo ordinační dobu. 

Jsme si vědomi, že se toto opatření dotkne mnoha lidí, ale doufáme, že se u většiny klientů 
setkáme s pochopením. Děkuje kolektiv ošetřovny.

  PO 8–12 14–18
  ÚT    – 13–18
  ST 8–12      –
  ČT 8–12 14–17
  PÁ    – 14–18
  SO 9–12

Do firmy MEDICA FILTER spol. s r.o. Kašperské Hory 
hledáme TECHNOLOGA

Požadujeme:  
 • střední vzdělání s maturitou, technické zaměření výhodou

 • dobrá znalost PC

 • znalost grafických editorů

 • flexibilnost, spolehlivost, komunikativnost

 • vhodné i pro OZP

Nabízíme:  • příspěvek na stravování

 • po roce příspěvek na penzijní připojištění

 • mladý kolektiv

 • dobré platové ohodnocení

Informace: životopisy zasílejte do 31. 10. 2020 
na meil: novakova@medicafilter.cz

Bližší informace tel. 373 705 717

ELEKTRIKÁŘ PRO SUŠICKO
Bližší info na tel. 774 079 111



Dobrý den. Je doba povolební, 
která zamíchala kartami jak v kraj-
ských zastupitelstvech, tak v horní 
komoře parlamentu – Senátu. Bylo 
by o čem psát. Hlavně však (opět) 
žijeme v době koronavirové, která 
na každého z nás klade nároky, na 
něž jsme nebyli zvyklí. Přesto mi 
dovolte pokračovat v seriálu věnu-
jícímu se 600. výročí počátku husit-
ské revoluce…

„Stůjte v poznané pravdě, kte-
rá vítězí nade vším a sílu má až na 
věky“.

V minulém 
díle jsme se vě-
novali IV. a po-
slední křížové 
výpravě z roku 
1431, která pro 
katolíky skonči-
la opět napros-
tým fiaskem – 
křižácké oddíly 
se u Domažlic 
daly na chaotic-
ký ústup již jen poté, co zaslechli 
z tisíců hrdel husitský chorál „Ktož 
sú boží bojovníci“. Vlastně se jim ne-
divím. Je to silná píseň. Zkuste si ji 
na YouTube poslechnout a představte 
si, že ji zpívá 20 tisíc bojovníků od-
hodlaných hájit pravdu… Duchovní 
vůdce křižáků a – zástupce papeže – 
Giuliano Cesarini, se jen taktak spa-
sil útěkem v potupném převlečení.

Konstatovali jsme, že katolická, 
ale i husitská strana, byly mnoha-
letými boji vyčerpány. Pro husity, 
respektive pro České země, zna-
menalo vydržování stálých pol-
ních vojsk obrovskou zátěž. I proto 
vznikly Spanilé jízdy.

Nejznámější z nich se odehrála 
dva roky po „Domažlicích“, roku 
1433. Sirotčí vojsko pod vedením 
hejtmana Jana Čapka ze Sán při této 
výpravě bojovalo na straně polské-
ho krále Vladislava II. Jagellonské-
ho proti Řádu německých rytířů. 
Spojená husitská armáda čítala 
na 7000 pěšáků, 700 jezdců a 350 
vozů. Kališníci se svými polskými 
spojenci protáhli Lužicemi, Novou 
markou a severním územím Řádu. 
Po bojích s německými rytíři sta-
nuli 4. září u dnešního Gdaňsku na 
břehu Baltského moře. Pro tehdejší 
suchozemce to musel být neuvěři-
telný zážitek… S vyplaceným žol-
dem (součástí byl i velbloud, které-
ho věnoval polský král veliteli Janu 

Čapkovi) a značnou kořistí se pak 
vrátili do Čech, kde se ještě stihli 
zapojit do probíhajícího obléhání 
katolické Plzně. (Tam o velblou-
da přišli, ale to už je jiný příběh.) 
Tato, pravděpodobně nejúspěšněj-
ším husitská rejsa, uzavřela období 
spanilých jízd. 

Vraťme se ale zpět do roku 1431. 
Již jsme si řekli, že Zikmund Lucem-
burský, kterému už po první křížo-
vé výpravě začalo být jasné, že po 
zlém s husity nikdo nehne, se s nimi 

pokoušel diplo-
maticky dohod-
nout. (Rokoval 
s nimi roku 
1429 v Prešpur-
ku, na jaře roku 
1431 v Chebu, 
ale bez úspě-
chu.) V čer-
venci 1431 za-
sedá v Basileji 
církevní koncil. 
Bude trvat pět 

let. V srpnu utíkají křižáci od Do-
mažlic. Potupná porážka nakonec 
přesvědčila zbytek katolického svě-
ta, že s kacíři budou muset zasednout 
k jednacímu stolu. V říjnu téhož roku 
adresuje náš známý kardinál Cesa-
rini zástupcům Českého království 
proslulý list Compulit nos caritas 
Christi (volně „Ve jménu lásky Kris-
tovy“), v němž jsou husité zváni do 
Basileje k veřejnému slyšení. Mají 
zde hájit své myšlenky.

Než se rozloučíme, jsem vám 
dlužen vysvětlení titulku minulé-
ho sloupku „Sub utraque specie“. 
Znamená to „pod obojí způsobou“ 
– tedy požadavek husitů na přijí-
mání Těla Páně v podobě chleba 
i vína. O významu psali jsme dříve. 
Odtud i název Kališníci, jak husité 
sama sebe nazývali – katolická cír-
kev totiž běžným lidem kalich při 
mši upírala. Samotný pojem husit-
ství vznikl jako pejorativní označe-
ní zvnějšku a následovníci Husa ho 
nikdy za svůj nepřijali. Postupem 
doby se však můžeme setkat s ná-
zvem utrakvisté. Ten vychází z „na-
šeho“ sub utraque specie – a stane 
se jedním z hlavních témat Basilej-
ských jednání. O tom příště. 

Bůh s vámi, přátelé. Buďte 
dobré mysli a nebojte se. Nejhor-
ší smrt je z vyděšení.

 17. října 2020
Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

K Baltu

Minulou hádankou byl pohled 
na dvě typické pošumavské chalupy 
ve vsi Milínov, nacházející se 10 km 
západně od Sušice v polovině cesty 
mezi Sušicí a Běšinami. 

Milínov leží severovýchodně od 
Hlavňovic v těsné jejich blízkosti, 
a to ve svahu směrem ke Klatovům 
(k Běšinám), kde na samém okraji 
obce ve svahu nad silnící, bylo za 
poslední roky vystavěno několik no-
vých rodinných domků. 

První písemná zmínka o obci po-
chází z roku 1565. Od roku 1899 zde 
funguje Sbor dobrovolných hasičů, 
který zde pořádá různé akce. 

Jako první napsal Petr Kopelent 
z Milínova: „Dobrý den, domnívá-
me se s mým tátou, že se jedná o do-
mek, který je dodnes obýván a stojí 
těsně vedle návsi v Milínově.“ 

Jan Mautner ze Zámyšle: „Od-
povídám na hádanku ze Sušických 
novin č. 17/2020. Mám sice určité po-
chybnosti o tom, že se jedná o stejný 
objekt na obou snímcích, oba vznikly 

v době po elektrifi kaci vesnice a pře-
stavba chalupy do podoby rozdíl-
né na obou snímcích je v této době 
dost nepravděpodobná, ale vyloučit 
to nemohu. Myslím, že na spodním 
snímku je zachycena chalupa č.p. 13 
u Vlasáků v Milínově, tento snímek 
odpovídá i současné podobě, i když 
okolí se trochu změnilo. V chalupě 
bydlí současný majitel pan Matěj 
Vlasák a stále se o ni stará, i když 
je mu hodně přes 90 let. Od Vlasáků 
pocházela i moje prababička Ma-
rie, jako jedno ze čtrnácti dětí Jo-
sefa Vlasáka, které měl se třemi že-
nami. Prababička se narodila ještě 
jako předmanželské dítě v roce 1869 
a byla nejstarší, nejmladší sestra se 
narodila až v roce 1902, takže byla 
o pár let mladší než starší sourozen-
ci mého dědy.“

Děkuji i za zprávu paní Jitce Zýb-
kové z Obecního úřadu Hlavňovice: 
„Dobrý den, dle našeho názoru se 
nejedná o stejný objekt, chalupa čp. 
13 je pouze ta na snímku bez vikýře, 

chalupa ani nyní vikýř nemá. Na-
chází se poblíž návsi vlevo od hlav-
ní silnice směrem na Klatovy. Pan 
Matyáš Lerch se ale dle našich in-
formací narodil v Milínově v čp. 15, 
v příloze zasílám článek o této osob-
nosti. Naše osada Milínov má nyní 
115 trvale hlášených obyvatel a pou-
ze domek pana Matyáše Vlasáka čp. 
13 je téměř v původní podobě i dnes. 
Nyní je zde 45 popisných čísel včetně 
novostaveb.“ (V roce 1893 zde žilo 
168 obyvatel, stálo 18 domů.)

V matričním zápise jsme zjistili, 
že se Matyáš Lerch skutečně narodil 
v domku čp. 15.

Kdo vlastně byl člověk, podle 
kterého je pojmenována jedna 
z nejdelších ulic v Sušici, dále vý-
znamné a prestižní brněnské gym-
názium v ulici Žižkova – Gym-
názium Matyáše Lercha, které 
navštěvuje až 870 žáků?? Matyáš 
Lerch byl významný český matema-
tik a fyzik, profesor brněnské české 
techniky a Masarykovy univerzity, 
zakladatel Matematického ústavu 
Přírodovědecké fakulty Masaryko-
vy univerzity v Brně.

Zabýval se převážně matema-
tickou analýzou, teorií funkcí kom-
plexní proměnné, a související ana-
lytickou teorií čísel. Byl vědecky 
a publikačně velmi činný, jeho četné 
práce psané německy, česky, fran-
couzsky a portugalsky jsou věno-
vány obecné teorii funkcí, teorii 
eliptických funkcí a eliptických in-
tegrálů, teorii čísel, diferenciálním 
rovnicím a novější syntetické geo-
metrii. Obsah jeho prací ukazuje, 
že Lerch byl všestranný a velmi na-
daný matematik. Jeho pedagogické 
schopnosti byly hodnoceny příznivě. 
Seznam evropských a amerických 
matematiků, jimž posílal separá-
ty svých prací, obsahuje více než 
sto adres. Roku 1900 získal Velkou 
cenu Francouzské akademie věd za 
jeho práce v teorii čísel. Své člán-
ky psal v několika jazycích, kon-
krétně ve čtyřech – češtině, němči-
ně, portugalštině a francouzštině. Je 
po něm pojmenována tzv. Lerchova 
zéta funkce.

Jeho otec byl zprvu zeměděl-
ským dělníkem a později měl malé 
hospodářství. Matyáš se narodil 20. 
února 1860 v Milínově a byl nej-
starší ze tří dětí. Již jako malé dítě 
byl velmi čilý a bystrý. Vyrůstal ve 
velmi skromných poměrech a navíc 
byl zdravotně postižen. Po těžkém 
úrazu, který utrpěl při hře v před-
školním věku, mu zůstala levá noha 
ohnuta v koleni. Téměř do čtyřiceti 
let mohl chodit jen o berli. 

V důsledku zranění šel do obec-
né školy v Sušici, kam se jeho rodiče 
přestěhovali, s tříletým zpožděním. 
Od první třídy (1869–74) byl však 
vynikajícím žákem a brzy se u něho 
začalo projevovat zřejmé nadání pro 
matematiku. Na sušické měšťanské 
škole měl na něho velký vliv učitel 
matematiky Emil Seifert, který měl 
již tehdy vysokoškolské vzdělání 
a byl vynikajícím učitelem. 

Po skončení měšťanské školy na-
stoupil krátce v továrně Františka 
Scheinosta v Sušici, kde se měl stát 
úředníkem. Přestože fi nanční situa-
ce jeho rodičů nebyla nejlepší, úřed-
nická kariéra byla lákavá a mladý 
Matyáš by byl fi nančně zabezpečen, 
rozhodl se pro další studium.

Především na naléhání učitelů ro-
diče svolili, aby jejich syn studoval 
na gymnáziu. Pro vynikající pro-
spěch byl Lerch místo do 4. přijat 
hned do 5. ročníku reálného gym-
názia v Plzni. Po dvou letech odešel 
na reálku do Rakovníka, kde svá vy-
sokoškolská studia zakončil v roce 
1880 maturitou s vyznamenáním. 

Rodiče jej nebyli schopni vydržo-
vat na studiích, takže byl nucen vy-
dělávat si na živobytí (doučováním) 
zámožnějších studentů. Byl vynika-
jícím žákem, který se nespokojil se 
středoškolským učivem, samostat-
ně během studia na gymnáziu pro-
studoval několik vysokoškolských 
učebnic matematiky, a to nejen 
v češtině, ale i v němčině. 

Po absolvování gymnázia byl 
Lerch v letech 1880–84 poslucha-
čem na české technice i univerzitě 
v Praze jako řádný posluchač odbo-
ru inženýrského stavitelství.

Zprvu se chtěl stát středoškol-
ským profesorem, ale když poznal, 
že kvůli tělesné vadě nedostane po-
třebné lékařské vysvědčení, rozhodl 

se pro akademickou dráhu a věno-
val se pouze studiu matematiky. Ve 
školním roce 1883–1884 se stal mi-
mořádným posluchačem české uni-
verzity, jeho profesorem byl Franti-
šek J. Studnička, který si nadaného 
studenta velice oblíbil. V době vy-
sokoškolských studií se mu vedlo 
velmi špatně. Veškeré úsilí věnoval 
studiu matematiky, nechtěl se zdr-
žovat ani kondicemi a žil jen z ma-
lých podpor, které dostával z veřej-
ných fondů a nadací. V letech studia 
na vysoké škole Lerch uveřejnil šest 
prací, které potvrzovaly jeho schop-
nost i talent pro matematiku. 

Proto také ve studijním roce 
1884–85 dostal státní stipendium 
na Humboldtově univerzitě v Berlí-
ně. Zde byli jeho profesory nejlepší 
němečtí matematici té doby – Weier-
strass, Kronecker, Fuchs a u Runge. 
Když se Lerch v roce 1885 vrátil 
do Prahy, měl vynikající a rozsáhlé 
znalosti z matematiky a vyšlo mu 
už 14 prací, současně velmi pěkné 
hodnocení své píle i vědeckého roz-
hledu od berlínských učitelů a jeho 
schopnost pro samostatnou vědec-
kou práci v matematice se začínala 
velmi nadějně rozvíjet. 

V roce 1886 se Lerch habilitoval 
a stal se soukromým docentem ma-
tematiky na české technice v Pra-
ze. Poněvadž soukromá docentura 
nebyla placená, stal se Lerch záro-
veň asistentem na technice a od roku 
1888 dočasně zastupoval na místě 
placeného docenta. Pro nedostatek 
volných míst neměl žádnou naději 
na jmenování profesorem, nebo ale-
spoň placeným docentem. Naopak 
s blížícím se rokem 1896 ho čekalo 
propuštění z techniky, protože podle 
tehdejších předpisů mohl setrvat na 
asistentském nejvýše deset let. Došlo 
tak k neobvyklé situaci, kdy Lerch 
byl autorem asi 120 vědeckých pra-
cí, byl mimořádným členem Králov-
ské české společnosti nauk, v roce 
1893 byl přijat do České akademie, 
jako matematik měl vědecký věhlas 
doma i v zahraničí, a přitom pro něj 
nebylo v řadách vysokoškolských 
učitelů místo! 

Největšího uznání se Lerchovi 
dostalo od vynikajícího francouz-
ského matematika Ch. Hermita, kte-
rý vysoce oceňoval Lerchovu vědec-
kou práci. Na jeho doporučení byl 
Lerch v roce 1896 jmenován řád-
ným profesorem na univerzitě ve 

POZNÁVÁTE?

švýcarském Freibourgu. Škoda jen, 
že toto jmenování, které bylo poctou 
pro mladého učence, bylo spojeno 
s těžkým příkořím, připomínajícím 
téměř vyhnanství. 

Jmenování Lercha řádným pro-
fesorem bylo důležitým mezníkem 
v jeho životě. Došlo k docenění jeho 
dosavadní vědecké práce, byl konec 
jeho existenčním a materiálním sta-
rostem, a v roce 1899 se podařilo 
německému ortopedovi Hessingo-
vi zmenšit Lerchovy potíže s chůzí 
na minimum. Od té doby užíval jen 
hole a na krátké vzdálenosti cho-
dil i bez ní. 

V době působení ve Freibourgu 
byl Lerch na vrcholu své vědecké 
činnosti. V té době publikoval kolem 
75 nových vědeckých pojednání. Za 
jednu z těchto prací mu byla uděle-
na „Velká cena Pařížské akademie“. 
Po slavném biologu J. E. Purkyňovi 
to byl druhý případ, kdy cena byla 
přiznána českému vědci. 

Vedle slavných matematiků De-
dekinda a Hilberta byl 
navržen na jmenová-
ní řádným členem Pa-
řížské akademie. Jme-
nován byl Dedekind. 
Přes všechny tyto vě-
decké úspěchy Lerch 
nezapomínal na svůj 
domov, necítil se v ci-
zině šťastný a toužil 
po návratu do vlasti. 
Přes všechny pocty, 
kterých se mu v ci-
zině dostalo, se chtěl 
vrátit do vlasti, a pro-
to ho velice mrzelo, že 
byl několikrát opome-
nut při jmenování pro-
fesorů na českých vy-
sokých školách.

Proto, když v roce 1906 vypršela 
Lerchovi smlouva s univerzitou ve 
Freibourgu a shodou okolností se 
uvolnilo místo profesora matemati-
ky na České technice v Brně, vrátil 
se ihned do své vlasti, aby nastoupil 
na místo, které si už dávno zaslou-
žil. Spolu s ním se vrátila i jeho neteř 
(23letá) Růžena Sejpková, která své-
mu strýci (od 13. 1. 1921 svému man-
želovi) vytvářela co nejlepší pod-
mínky pro vědeckou práci. Sňatkem 
ji zřejmě hmotně zajistil. 

Teprve po příchodu do vlasti 
se Lerchovi dostává zasloužené-
ho uznání i doma. Jeho návrat byl 
v českém životě významnou udá-
lostí. – V roce 1907 byl Lerch zvo-
len čestným členem Jednoty čes-
kých matematiků a fyziků, v roce 
1908 byl promován na 
čestného doktora fi lo-
zofi e pražské univerzity, 
ve studijním roce 1908–
1909 byl děkanem na br-
něnské technice. Nejvyš-
ší akademická hodnost, 
funkci rektora pro rok 
1910–1911, se neodvážil 
přijmout, protože měl 
cukrovku a jeho zdra-
votní stav se začal po-
vážlivě zhoršovat. 

Lerch totiž trpěl cuk-
rovkou, která se tehdy 
prakticky nedala léčit, 
neboť inzulín ještě ne-
byl objeven. Jeho publi-

kační činnost poklesla. Přes všech-
ny zdravotní potíže Lerch napsal 
v letech 1907–1920 ještě 31 nových 
vědeckých prací. 

V roce 1920 byl Matyáš Lerch 
jmenován prvním profesorem 
matematické analýzy na nově 
zřízené univerzitě v Brně. Spl-
nilo se mu tak jeho celoživotní 
přání stát se profesorem na čes-
ké univerzitě. Závěr svého neoby-
čejného života strávil budováním 
matematického ústavu Masaryko-
vy univerzity. Zde byl jeho asis-
tentem jmenován Otakar Borův-
ka, který se stal pokračovatelem 
Lerchova díla a také dosáhl svě-
tového věhlasu.

Na konci studijního roku 
1921–22 Lerch odjel na prázdni-
ny z Brna do Sušice. Zde se při 
koupání v Otavě nachladil a one-
mocněl zánětem plic. Jeho organis-
mus podlomený těžkou cukrovkou 
neměl dost sil nemoci vzdorovat 
a 3. srpna 1922 profesor Matyáš 

Lerch v domě čp. 196/II na Pří-
kopech zemřel. Byl pochován na 
sušickém hřbitově. Zde u hlavního 
vchodu je cca tři měsíce instalo-
vaný informační panel se sezna-
mem zde pohřbených význam-
ných osobností ze Sušicka, kde 
Matyáš Lerch samozřejmě ne-
chybí. Myslím, že by byla též na 
zvážení pamětní deska instalo-
vaná na domě Na Příkopech (viz 
přiložené foto). Pokud by někdo 
ze čtenářů měl starší snímek toho-
to domu, budeme rádi za možnost 
pořízení skenu fotografi e. 

Pokud dokážete identifi kovat, 
co je zobrazené na nové hádance, 
pište prosím na e-mail: bur.mira@
seznam.cz. Děkuji. 

 Mgr. Miroslav Buršík, 
Muzeum Šumavy



strana 12 Sušické noviny 18/2020
23. října 2020

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

tel. 376 555 070, 724 981 554, e-mail: liskovec@kulturasusice.cz,www.kulturasusice.cz
Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB, Brno. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění pří-
spěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpo-
vídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 10 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, 
MK ČR E 181 00. Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 29. října 2020 ve 12.00 hod.

Dřevorubecký král Komárek ovládl Santos
V Sušici na Santosu se 4. října 

uskutečnil poslední závod české 
série světové soutěže Stihl Timber-
sports v dřevorubeckých disci-
plínách. Akci za podpory města 
Sušice pořádá fi rma Jan Průcha – 
Motorové nářadí. Tento oblíbený 
souboj se zde uskutečnil již počtr-
nácté, z toho počtvrté na Santosu. 

Letos se díky jarním koronavi-
rovým opatřením začalo závodit 
až v červenci, přesto se před klá-
ním v Sušici stačilo odehrát sedm 
kvalifi kačních závodů po celé ČR 
a také mistrovství republiky v No-
vém Městě na Moravě. Do Sušice 
přijel soutěžit i čerstvý staronový 
mistr ČR i vicemistr světa Martin 
Komárek, který v kvalifi kacích ob-
vykle nezávodí a svůj top um před-
vádí toliko v exhibicích.

Hřejivé slunce prozařovalo ješ-
tě zeleně olistěný Santos a na velké 
timberpódium napochodovalo 16 
nejlepších českých a moravských 
timbermanů. Okolní statní stromoví 
velikáni nedůvěřivě zaševelili svým 
listovím a jehličím, hned se však 
šum utišil, neboť se ukázalo, že tato 
parta dřevorubců nepřišla kácet, ale 
změřit své síly v duelech na předem 
připravených normovaných špalcích. 
Na zdárný průběh dohlížela trojice 
rozhodčích a výsledky napínavých 
soubojů mohlo početné obecenstvo 
sledovat na velkých časomírách 
s přesností na setiny vteřin. 

V úvodu nastoupené dřevorub-
ce přivítal starosta města Petr Mottl 
a všem i osobně popřál zdárný a bez-
úhonný průběh soutěže. Po té byly 
špalky ukotveny do připravených že-
lezných koz a soutěžící přistoupili po 
dvojicích k jednotlivým disciplínám: 
1. Řezání motorovou pilou (Stock 
Saw) – dřevěný koláč o průměru
40 cm dvakrát odříznout, 2.Přeseká-
vání stojícího kmene (Standing Chop) 
– sekerou postupně z obou stran pře-
sekat kládu o průměru 30 cm, 3. Ře-
zání ruční pilou (Single Buck) – obří 
pilou zdolat 46 cm průměru špalku, 
4. Přesekávání ležícího kmene (Un-
derhand Chop) – sekerou vestoje na 
špalku přetít 36 cm v průměru.

Jak soutěž postupovala, pod pó-
diem se hromadila symetricky odře-
zaná kola a vítězem každé disciplíny 
se pokaždé stal Martin Komárek. 
Jeho vystoupení však nekončilo 
a přešlo v exhibici, kdy tento borec 
předvedl přesekávání kmene z prkna 
ve výšce tří metrů, kam se nejprve 
dostal postupným kotvením podlož-
ního prkna (Springboard) a řezání 
obří těžkou pilou s motorem výko-
nu auta (Hot Saw), kdy za ohlušující-
ho kvílení motoru krájel jako máslo 
kmínek o průměru skoro půl metru. 
To mu ovšem nestačilo a ještě se za-
pojil do čtyřčlenné české národní 

V neděli 4. října před-
stavil pěvecký sbor Sva-
tobor svůj nový prapor. 
U příležitosti 160. výročí 
založení sboru mu v kos-
tele svatého Václava po-
žehnal P. Jan Kulhánek. 
Bohoslužbu, která pro-
běhla tradičně, obohatil 
Svatobor spolu s Železno-
rudským smíšeným sbo-
rem zpěvem ordinária 
– latinskou mší Missa 
brevis od Zdeňka Lukáše.

Mši svatou zahájili vi-
kář P. Marek Donnerstag 
a Mons. Mgr. Adolf Pintíř, 
který pronesl několik slov 
o zpěvu a jeho dobrém vlivu na 
kultivaci člověka. K samotné-
mu žehnání praporu přistoupil 
P. Jan Kulhánek v závěru neděl-
ního setkání. 

Úvodní řeči se chopil sbor-
mistr Josef Baierl. Poděkoval 
farnosti, městu a především an-
dělům strážným, kteří nad sbo-
rem drží ochrannou ruku. Krát-
ké sdělení zakončil láskyplným: 
„Mějte se rádi.“ Páter Kulhá-
nek vysvětlil, že k žehnání jsou 
použitá svěcená voda a kadidlo 
ideální, jelikož voda se do látky 
dokonale vsákne a kadidlo ji na 
dlouhou dobu příjemně provoní. 
Spolu s novým praporem poté 
požehnal i členům Svatoboru 
a spolku jako takovému, kte-
rý se mezi závěrečnými mod-
litbami přesunul do přední čás-
ti kostela. 

Příznačně za zvuku chorá-
lu Svatý Václave poté zástup 

Svatobor zpívá pod novým praporem

zpěváků s požehnaným pra-
porem vyšel z kostela hlavním 
portálem.

Autorem návrhu nového sbo-
rového praporu je akademic-
ký malíř Ludvík Kovář, kte-
rý v současné době vyučuje 
na Střední škole Horažďovice 
v oboru Grafi cký design. Podle 
jeho návrhu prapor poté vyrobi-

la fi rma VENDY atelier z Mo-
ravských Budějovic. Na jedné 
straně je vyobrazen motiv ob-
rozeneckého spolku Svatý Vác-
slav a na druhé postava kníže-
te Václava, která se vyjímá i na 
praporu dřívějším. Jedinou od-
lišností mezi oběma zhotove-
ními je nápis Svatobor, který 
už dnes plnohodnotně odpovídá 
názvu sboru.

Historie sboru sahá až k roku 
1848, kdy si zpěváci říkali Slo-
vanská lípa. Když se po pádu ab-
solutismu mohl mužský vlaste-
necký sbor přestat scházet tajně, 
vznikl v roce 1860 ofi ciální sbor 
Svatý Vácslav. Své jméno dostal 
po českém patronovi. Sbor pů-
sobil převážně v Sušici a oko-
lí. Jednou z nejvýznamnějších 
akcí se stala účast na polože-
ní základního kamene číslo 14 
pražského Národního divadla.

V září roku 1871 se pak usku-
tečnilo žehnání prvního spol-
kového praporu, kterého se 
zúčastnilo na 15 tisíc lidí. Ve slav-
nostním průvodu se projevovalo 
velké nadšení a národní uvědo-
mění. Na repertoáru míval Svatý 
Vácslav operety, opery i duchovní 
a vlastenecké písně a pravidelně 
pořádal například Cecilské zába-
vy k oslavám svátku svaté Cecí-
lie. Kvůli odchodu mužů do vál-
ky byla pěvecká činnost v Sušici 
pozastavena. Až v roce 1918 do-
stalo uskupení nový název Zpě-
vácký spolek, který ovšem neměl 
dlouhého trvání a o 5 let pozdě-
ji vznikl pěvecký sbor Svatobor. 
Takový, jaký známe dnes.

text a foto Petra Tomášková

štafety čtyř soutěžních disciplín na 
čas. Tento superman ale zřejmě po-
řád neměl dost a svůj neuvěřitelný 
výkon završil tím, že na závěr zno-
vu zopakoval všechny čtyři soutěž-
ní disciplíny sám a bez přestávky. 

Slunce se již klonilo k západu 
a odpolední show tohoto tradičního 
dřevorubeckého sportu, jenž vznikl 
v Austrálii již před 130 lety*, byla 
zakončena vyhlášením nejlepších 
timbermanů (1. Martin Komárek, 2. 
Martin Kalina, 3. Jan Holub – foto se 
sekerou) poslední soutěže roku 2020.

(* Odtud se sportovní dřevo-
rubectví rozlétlo po celém světě 
a brzy se stalo velmi populárním 
v USA a Kanadě. K tomuto vývo-
ji dále přispěla na přelomu 19. a 20. 
století v Severní Americe průmys-
lová revoluce, 
se svou zvý-
šenou poptáv-
kou po dřevní 
hmotě. Právě 
z této doby po-
chází disciplí-
na Springboard, 
která simulu-
je kácení přesí-
lených stromů, 
které bylo nutno 

porazit po několika kusech na sto-
jato. Nové soutěže byly zakládány, 
pravidla stanovována a další sekací 
i řezaní disciplíny byly přidávány. 
Téměř všechny disciplíny pochá-
zejí z tradičních lesnických činnos-
tí. Zatímco některé z nich výslovně 
simulují kácení a přesekávání stro-
mů, jiné se zaměřují více na doved-
nosti v manipulaci s pilami a práci 
se dřevem. Pod názvem STIHL® 
TIMBERSPORTS® SERIES je od 
roku 1985 rozšířena po celém světě 
moderní podoba dřevorubeckých 
soutěží a ofi ciálně je do nich zapoje-
no více než 20 států a tisíce sportov-
ců. V rámci české série se konají zá-
vody od roku 2004. – www.stihl.cz)

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

Zajímavosti
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