
fakt, že nám nepřináší pouze urči-

té svobody, ale také dřinu a zodpo-

vědnost za naše rozhodnutí. 

Lidé by si neměli plést demo-

kracii s anarchií. U nás platí svobo-

da slova, tak mnozí lidé pociťují 

potřebu se ke všemu vyjadřovat. 

Často se i stává, že jsou slyšet hlav-

ně ti méně chytří a vzdělaní jsou 

upozaděni.

Je potřeba poukázat na to, co 

je správné, a odkrýt to, co je špat-

né, jinak budeme neustále žít ve 

lži. Proti zlu se musí bojovat a ne 

se mu poddávat.

„Žádám vás snažně, abyste 

nepodpořili ty, kteří vám slibují, 

že všechno vyřeší za vás. Takoví 

lidé chtějí, abyste jen mlčeli, po-

slouchali a drželi krok.“

„Žádám vás snažně, abyste 

nepodpořili ty, kteří mají diktá-

torské sklony, příliš často mění 

názory, nejsou schopni se domlu-

vit s jinými, nabízejí různá dob-

rodružná, nepromyšlená a ne-

odpovědná řešení, a kteří by se 

nejraději vrátili k centralistické-

mu řízení všech našich společ-

ných věcí.“ V.H.

Žádáme vás snažně, nedovol-

me, aby byla pravda překřičena 

prázdnými slovy o pohodlí. Stejně 

jako neznalost zákona neomlouvá 

zločince, tak ani nevědomost ne-

omlouvá ty, kteří slepě následují 

lháře. Proto hleďme objektivně na 

činy našich představitelů.

Žádáme vás snažně, nepodleh-

něme mentalitě obětních beránků. 

Na rozdíl od našich předků máme 

jedinečnou příležitost, aby se naše 

názory a představy promítly do ve-

dení České republiky. Proto nepod-

ceňujme důležitost voleb.

„Možná se ptáte, o jaké re-

publice sním. Odpovídám: 

o republice samostatné, svo-

bodné, demokratické, o repub-

lice hospodářsky prosperující 

a zároveň sociálně spravedli-

vé, zkrátka o republice lidské, 

která slouží člověku, a proto má 

naději, že i člověk poslouží jí. 

O republice všestranně vzdě-

laných lidí, protože bez nich ne-

lze řešit žádný z našich problé-

mů – lidských, ekonomických, 

ekologických, sociálních a po-

litických.“ V.H.

Myslím, že pan prezident Havel 

měl ve svém tvrzení pravdu. Bohu-

žel na mě jeho sen působí jako vel-

mi vzdálená utopie. K jeho ideálu 

se můžeme přibližovat jen velmi 

pomalými a rozvážnými krůčky. 

Někdy mi dokonce připadá, že jde-

me o několik kroků vpřed a o ně-

kolik zase zpátky. Snad se jeho sen 

nakonec splní. S dostatkem zápalu 

a píle jeho představu naplníme. 

„Je na každém z nás, aby se 

snažil. Ti, kteří říkají, že jedinec 

toho moc nezmůže, si jen hledají 

výmluvy.“ V.H.

Češi. Věčně nespokojený národ. 

Dnes máme svobody, po kterých 

jsme dlouhou dobu toužili. Mezi 

ně patří třeba právo volební, shro-

mažďovací nebo tolik diskutované 

právo na svobodný projev. Vždy se 

ale najdou lidé, kteří velmi rádi zkri-

tizují vše a všechny. 

Dříve jsme se bouřili proti vládě 

jedné strany a dnes, když máme 

možnost výběru, je volební účast 

směšná. Ve chvílích, které jsou 

v našich dějinách rozhodující, jsme 

zvyklí strčit hlavu do písku a dou-

fat, že to za nás vyřeší ostatní. Svůj 

názor většinou projevíme, až když 

je pozdě, a začneme se domáhat 

změny výsledku, ke kterému jsme 

nijak nepřispěli. S blížícími se vol-

bami se opět dostáváme do situa-

ce, kdy je na nás rozhodnout, kdo 

bude stát v čele naší republiky. Pro-

to vás žádáme, jděte k volbám. Na 

každém hlasu záleží. 

připravili: 

D. Nakládal, B. Skrbková a ED

Aktuálně Aktuálně 
z radnicez radnice
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17. listopad byl a je v rukou studentů
Kdo jiný než my! Kdy jindy než 

teď! Buráceli po pravdě studen-
ti na listopadových demonstra-
cích v roce 1989. A kde jinde než 

u lípy svobody! Dodávám k 17. lis-
topadu v Sušici při příležitosti při-
pomínky a oslavy již 33. výročí 
události, která odstartovala pád 
totalitního režimu v tehdejším 
Československu. 

Každoročně zde Gymnázium 

Sušice ve státní svátek 17. listo-

padu – tj. v Den boje za svobodu 

a demokracii a Mezinárodní den 

studenstva – připravuje program, 

jenž převratnou dobu připome-

ne slovem a její atmosféru přiblíží 

hudbou. Jak symbolické, že stu-

denti roku 1989 navázali na sta-

tečnost studentů z roku 1939 a že 

tato připomínka v Sušici zůstává 

v rukách studentů!

Stejně jako v roce 1989 setkání 

každoročně začínají písní Jednou 

budem dál a stejně jako v roce 1989 

pod sušickou lípou svobody ji hraje 

a zpívá Vláďa Macek, dnes společ-

ně s Danem Nakládalem, Jardou 

Panuškou a Lukášem Hamákem. 

Píseň, která v Čechách poprvé za-

zněla  v podání Pete Seegera v roce 

1964 v Lucerně, většina přítom-

ných zpívá ústy i srdcem. 

K oběma výročím měli mo-

derátoři Magdalena Párecká 

a František Prášek připravený 

následující proslov: „První udá-

lost se váže k roku 1939 – k pohřbu 

studenta Jana Opletala. Byl to po-

slední projev manifestačního od-

poru českého lidu proti německé 

okupaci Čech a Moravy. Vysoké 

školy byly uzavřeny, 1 200 čes-

kých studentů bylo zbito a odvle-

čeno do koncentračních táborů. 

Vedoucí představitelé vysokoško-

láků byli zatčeni, 9 studentů bylo 

popraveno. 

Druhou významnou událostí byl 

Studenti sušického gymnázia se k předlistopadové době vyjadřují i výtvarně.

brutální zásah policie proti student-

ské demonstraci v Praze v roce 1989. 

Byl to začátek Sametové revoluce, 

která vedla k pádu komunistického 

režimu a přeměně politického zříze-

ní na pluralitní demokracii. Občané 

naší republiky tak dostali šanci stát 

se opět demokraty.“

Každý rok studenti třemi 

písněmi připomenou osobnost 

z hudebního světa úzce spoje-

nou s tehdejší dobou, letos se zpí-

vá Píseň, co mě učil listopad, Rosa na 

kolejích a Montgomery – ano, vzpo-

míná se na trampského písničkáře 

a barda Wabiho Daňka. Gymná-

zium to uvádí následujícím tex-

tem: „Tramping to, jakožto svobo-

domyslné občanské lidové hnutí 

v dobách totalitních vlád neměl ni-

kdy lehké. Všechna tato hnutí byla 

často potlačována a uzurpována. 

Velká svobodomyslnost, volnost, 

obdiv k západní kultuře, důraz na 

prosté lidské bratrství a humanis-

mus, politický liberalismus, láska 

a úcta k přírodě a mnohé jiné pro-

jevy těchto hnutí nikdy totalitním 

režimům příliš nevyhovovaly a ne-

byly jim po chuti. 

Dnes si tedy společně zazpí-

váme Wabiho již zlidovělou píseň 

Rosa na kolejích, která je považová-

na za neofi ciální trampskou hym-

nu, dále píseň Montgomery, kterou 

Wabi Daněk nesložil, ale interpreto-

val a vyjadřuje se i k aktuálním té-

matům. Nakonec to bude Píseň, co 

mě učil listopad, se kterou zavzpo-

mínáme na samotného Wabiho 

Daňka. Ten by v tomto roce osla-

vil 75 let. Zároveň včerejším dnem 

uplynulo 5 let od jeho úmrtí.“

A jak výročí sametové re-

voluce vnímají studenti dnes? 

Ústřední postavou sameto-

vé revoluce a zároveň prvním 

polistopadovým prezidentem 

byl dramatik a vizionář Vác-

lav Havel. Studenti posledních 

ročníků gymnázia se zamys-

leli nad jeho výroky a takto je 

okomentovali: 

„Nejlepší cestou k vlastnímu 

neštěstí je zakrývat si oči před ne-

štěstím druhých.“ V.H.

Ačkoliv bychom se rádi domní-

vali, že v našem moderním svě-

tě nemají nenávist a bezohledné 

mocenství místo, byli jsme v po-

sledním roce přesvědčeni o opa-

ku. Na jaře byla napadena suverén-

ní ukrajinská republika. Můžeme 

být hrdí na to, kolik pomoci jsme 

obětem ruské agrese poskytli, jaký 

soucit se v nás probudil. Na co už 

ale v žádném případě hrdí být ne-

můžeme, je lhostejnost a apatie, 

která po prvotním návalu solida-

rity zavládla v jistých částech spo-

lečnosti. Je udivující, jaké množství 

lidí ignoruje vážnost situace. V této 

době ale není pro lhostejnost mís-

to, je třeba se semknout, společně 

se postavit nepříteli a pomáhat 

obětem válečných zvěrstev, jak 

jen to jde. Žádné utrpení nezmizí, 

když před ním zavřeme oči. Jsme 

lidé a máme povinnost si pomá-

hat. Utrpení jednoho člověka je 

utrpením všech. 

Z historie víme, že ustupování 

tyranům vede jen k větším tragédi-

ím. Je znepokojující, že tváří v tvář 

brutální válce na Ukrajině se někte-

ří z nás stáhli, poslušně se podrobi-

li, nebo dokonce Putina podpořili. 

Jedinou správnou věcí je postavit 

se agresorům a vytrvat. Jen tak do-

sáhneme míru a bezpečí.

„Přirozenou nevýhodou de-

mokracie je, že těm, kdo to s ní 

myslí poctivě, nesmírně svazu-

je ruce, zatímco těm, kteří ji ne-

berou vážně, umožňuje téměř 

vše.“ V.H.

Poslední dobou se může zdát, 

že se projevu-

jí spíše slabi-

ny demokracie. 

Ve světě slaví 

úspěch popu-

lismus a lidé se 

nechávají ovliv-

ňovat nesplni-

telnými sliby 

politiků. Reálné 

problémy radě-

ji přehlíží a mys-

lí jen na vlastní 

komfort. Demo-

kracie je ale stále 

ten nejlepší sys-

tém, který lid-

stvo vymyslelo, 

a může se nám 

v  ní žít dobře, 

pokud přijmeme 

Dne 4. listopadu ve věku 

80 let zemřel dlouhole-

tý zastupitel města Sušice 

František Kůs. V zastupitel-

stvu města pracoval nepře-

tržitě od roku 1990 do roku 

2018. V letech 1994–1998 pů-

sobil také v radě města. V za-

stupitelstvu zastával i funkci 

předsedy kontrolního výbo-

ru. „Chtěl bych i touto cestou 

vyjádřit upřímnou soustrast ro-

dině,“ zdůraznil starosta měs-

ta Petr Mottl a dodal: „Pana 

Kůse jsem si vždy vážil, pro měs-

to udělal mnoho dobré práce.“

Pracovní jednání zastu-

pitelstva nad rozpočtem 

města pro rok 2023 pro-

běhne na radnici 21. listo-

padu. Nový rozpočet by se 

měl schvalovat na posledním 

řádném zasedání zastupitel-

stva 14. prosince. 

Tradiční rozsvícení vá-

nočního stromu s kultur-

ním programem a za účasti 

starosty města se uskuteční 

v neděli 27. listopadu. Svá-

teční slovo pronese sušický fa-

rář P. ThLic. Jarosław Zygmunt. 

Povolební setkání sta-

rostů obcí sušického regio-

nu (ORP Sušice) se uskuteč-

ní 29. listopadu na sušické 

radnici. Akci uvede starosta 

Sušice Petr Mottl a jednotli-

vé odbory seznámí přítomné 

s činností městského úřadu 

týkající se obcí. Cílem setkání 

je také vzájemné představení 

zástupců samospráv regionu.

-red-
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Den první – pondělí – 26. 9. 

2022– zapsala třída VII. A

První dopoledne našeho výletu 

jsme strávili v Orvietu. Město leží 

na skále, kam jsme vyjeli lanovkou. 

Po náročné noční cestě bylo dopo-

ledne trošičku ospalé a mlhavé, ale 

díky návštěvě první památky jsme 

se krásně protáhli. Čekal nás sestup 

po několika desítkách několik desí-

tek schodů až na dno studny sv. Pa-

trika. V centru jsme navštívili jeden 

z nejkrásnějších kostelů v Itálii – ka-

tedrálu Nanebevzetí Panny Marie. 

Poté jsme společně došli na náměs-

tí Piazza della Repubblica. První roz-

chod a prohlídky prvních italských 

uliček a obchůdků. Sraz u lanovky 

byl už bez mlhy, naopak prosvítalo 

sluníčko. Před námi cesta do naše-

ho kempu. Večer už každý trávil po 

svém. Po náročné cestě do Itálie teď 

musíme nabrat síly, zítra nás totiž 

čeká návštěva Vatikánu.

Den druhý – úterý – 27. 9. 2022 – 

zapsala třída 4. A (…o množství 

sloupů, fontán, soch a kostelů 

bohatší)

Probudili jsme se do krásného 

úterního rána, posnídali a vyrazili 

na celodenní procházku po Římě. 

Vatikánská muzea jsme obdivova-

li jen zvenčí. Naše kroky směřovaly 

rovnou ke Svatopetrskému dómu. 

Náš první střet s římskou neregu-

lovanou dopravou. To jsme ještě 

nevěděli, že se několikaminutové 

čekání na přechodu a konstantní 

strach ze srážky s autem stane běž-

nou součástí našich pěších přesu-

nů. Vystát frontu, projít kontrolou 

a jsme uvnitř baziliky. Zdoláváme 

nejděsivější schody v celém Římě 

(552 kousků), kocháme se výhle-

dem z kopule. 

Po prvních nákupech suve-

nýrů a po obě-

dě jsme se spo-

lečně vydali na 

další putová-

ní Římem. Došli 

jsme až k samot-

nému Pantheo-

nu. Po prohlídce 

jsme kráčeli dál – 

k Fontáně di Tre-

vi. Poměrně nás 

šokoval dav lidí, 

v němž se všichni 

snažili namačkat 

k očividně popu-

lární památce, 

aby mohli hodit 

minci pravou ru-

kou přes levé ra-

meno a u toho ni-

koho netrefi li mezi 

oči. Od fontány 

jsme se přesunu-

li ke Španělským 

schodům, vysá-

pali se až na jejich 

vrchol a pokocha-

li se opět nádher-

ným výhledem 

na Řím osvícený 

západem slunka. 

Den třetí – 

středa – 28. 9. 

2022 – zapsala 

třída VIII. A

Pohodové do-

poledne v kom-

plexu Ostia Anti-

ca. Celý areál jsme 

si mohli procházet 

sami, což bylo vel-

mi příjemné a čas zbyl i na spontán-

ní pobavení a odpočinek. 

Vrchol dne. Mše svatá o slavnosti 

sv. Václava v Bazilice svatého Petra 

ve Vatikánu celebrovaná litoměřic-

kým arcibiskupem za přítomnosti 

ministra kultury ČR. Na pozvání vel-

vyslance ČR ve Vatikánu jsme se sta-

li součástí české delegace. Napros-

to unikátní zážitek, na který nikdo 

z nás jen tak nezapomene. Budo-

vou se rozléhala nádherná hudba 

Severočeské fi lharmonie Teplice se 

zpěvem Kühnova smíšeného sboru 

a během proslovů jednotlivých du-

chovních hodnostářů zazněla nejen 

čeština, ale i italština či francouzšti-

na. Nakonec se celou katedrálou 

nesla česká hymna. Jako Češi může-

me být určitě hrdí, že máme tu čest 

mít oltář patrona naší země přímo 

vpředu v jednom z největších a nej-

slavnějších kostelů na světě. 

Ve středu 19. 10. se naše třída 4. 

A vypravila autobusem do Stře-

diska environmentální výchovy 

v Kašperských Horách. 

Vzdělávací program Po stopách 

šumavských zvířat probíhal venku, 

formou hry jsme získali nové po-

znatky o šumavské přírodě a také 

se dozvěděli, jak naši krásnou Šu-

Deník z cesty do Říma a Vatikánu (Poznávací exkurze Gymnázia Sušice)

Karel
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ZNÁMÁ JMÉNA 
A JEJICH NOSITELÉ

V pondělí 24. 10. 2022 pořáda-

lo Gymnázium Sušice první ročník 

soutěže Game with Drones. Jed-

nalo se o závod, ve kterém šlo pře-

devším o technické zvládnutí letu 

s drony Ryze Tello DJI. Celkem se 

zúčastnilo 28 týmů, 52 pilotů od 

žáků primy až po oktávu.

Dva nejlepší týmy z  vyšší-

ho gymnázia postupují do sou-

těže MINI DRON 2023 v Klato-

vech (Střední škola zemědělská 

a potravinářská).

Příští školní rok plánujeme zor-

ganizovat druhý ročník soutěže 

i pro ostatní školy v blízkém okolí. 

Zároveň kromě technického zvlád-

nutí letu dronů chystáme další dis-

ciplínu, ve které žáci budou drony 

programovat.

Doufám, že tato soutěž se stane 

tradicí, díky které žáci mezi škola-

mi navážou kontakty, posílí se vzá-

jemná spolupráce a formou hry se 

všichni naučí něco nového.

Za Gymnázium Sušice

Kristýna Holečková

Game with Drones – školní kolo

Celá tříhodinová akce byla ale 

velmi náročná, takže jsme se poz-

ději rádi odměnili sladkými italský-

mi pochoutkami. Pak už byl večer 

a my jsme se zase vrátili do našeho 

kempu celí vyčerpaní, ale obohace-

ní o spoustu nových zážitků.

Den čtvrtý – čtvrtek – 29. 9. 

2022 – zapsala třída 3. A

Měli jsme před sebou poslední 

den naší návštěvy Říma: Forum Ro-

manum – rozsáhlý komplex a cen-

trum antického dění. Úchvatné! 

Saturnův chrám, komplex Vestá-

lek, Titův oblouk, Kapitol, Palatin, 

… na Kapitolu někteří pak odpo-

čívali a někteří ještě přidali něko-

lik kroků a podívali se k „Ústům 

pravdy“. Je to obličej vytesaný do 

kamene. Člověk, který ve svém ži-

votě lže a vloží ruku do úst tohoto 

obličeje, přijde o ni. Naštěstí nikdo 

z nás ve třídě nelže, a tak jsme se 

Návštěva SEV v Kašperských Horách 

Karel má svátek 4. listopa-

du, dříve se ale slavil 28. ledna. 

V České republice je 118 844 lidí 

se jménem Karel, jde o 14. nejob-

líbenější mužské jméno. V Sušici 

je 438 mužů se jménem Karel. 

Mužské křesní jméno Karel 

pochází ze staroněmeckého 

jména „karal“, který nese vý-

znam „svobodný muž“ nebo 

také „chlap“. Kořeny jména sa-

hají až do latiny a to konkrétně 

ke jménu Carolus. Jméno získa-

lo oblibu díky Karlu Velikému 

a slovo „karl“ se začalo používat 

jako označení pro krále. Jméno 

se proto dá také přeložit jako 

„král“. Známé varianty jména 

ve světě jsou například Char-

les, Carl nebo také Carlos.

Významní nositelé jména 
Významným nositelem jmé-

na byl již zmíněný římsky král 

Karel Veliký. Dalšími nositeli byli 

například britský přírodovědec 

Charles Darwin, spisovatel Char-

les Dickens, císař Karel IV. nebo 

nezapomenutelný zpěvák Karel 

Gott. Dnes toto jméno nosí na-

příklad král Spojeného králov-

ství Charles III., moderátor Karel 

Šíp nebo matematik a kandidát 

na prezidenta Karel Janeček. 

Jak se říká Karlům podomác-

ku a zdrobněle – mezi nejzná-

mější domáckou podobu jména 

bezpochybně patří Kája. Další 

domácké podoby jména jsou 

Kájík, Kárl nebo Karlos. Můžeme 

se také setkat se zdrobnělinami 

jména, které jsou Karlíček, Karlík 

nebo Kájík – Kájínek.

V našem městě je mimo jiné 

nositelem tohoto jména také 

ředitel sušického kulturního 

centra SIRKUS Karel Sedlecký.

Jak jste ke svému jménu 

přišel?

„Dali mi ho rodiče a vychá-

zelo to z toho, že v rodině už 

máme několik generací Karlů, 

já jsem byl šestý v řadě.“

Jak jste se dostal k postu 

ředitele?

„Přihlásil jsem se do výběro-

vého řízení a uspěl jsem, příští 

rok to bude deset let a práce 

mě stále baví.“

Co všechno vaše práce 

obnáší?

„Jedná se o řízení příspěv-

kové organizace města Suši-

ce. Sirkus má pod sebou budo-

vu Sokolovny, kina, knihovny 

a  Branky. V  budovách jsou 

umístěny provozy knihovny, 

kina, kavárny, galerie a Sušic-

kých novin. Obecně se stará-

me o  kulturní život ve měs-

tě, jak v budovách kulturního 

centra, tak mimo ně, jako jsou 

trhy, slavnosti a festivaly. Mu-

sím tyto věci řešit organizačně, 

personálně a zároveň dodržo-

vat platné předpisy a zákony 

s tím spojené.“

Věnujete se mimo práci 

ještě něčemu jinému?

„Mimo práci se věnuji hlav-

ně rodině, moje životní vášeň 

je muškaření a v posledních le-

tech rád hraji nohejbal.“

Marie Kreisová 

a Ondřej Jarolímek 

domů vrátili celí a zdraví. Nakonec 

návštěva nejslavnější dominanty 

věčného města – Kolosea. Byl to 

krásný den, a když se začalo stmí-

vat a Koloseum se osvítilo, nikomu 

z nás se nechtělo odejít, natož jet 

zpátky domů a do školy.

Přestože všechny radary hlá-

sily na celý den déšť, pršet zača-

lo až večer s nástupem do auto-

busu. Tohle nám prostě vyšlo na 

jedničku!

Při zpáteční cestě jsme si pus-

tili fi lm Prázdniny v Římě a připo-

mněli si vše, co jsme na téhle naší 

poznávací expedici zažili. 

Děkujeme všem, kteří se na 

prosluněném italském týdnu 

podíleli.

Nejlepší průvodkyně 
(Tereza Feixová, 4. A)

Ještě než jsme dorazili k Římu,

už potlačovala Verča rýmu.

Nejlepší průvodkyně se vším všudy,

vždy znala cestu, věděla kudy.

Růžovým šátkem razila nám cestu,

a to nejen k věčnému městu.

O památkách všechno ví,

ráda nám to vypoví.

Výborný byl její výklad,

snadno šlo se zaposlouchat.

Ten, kdo však naslouchat chtěl,

navzdory davům blízko stát musel.

Dny s ní utíkaly jako Italové přes silnice,

i když se fronty táhly jak vinice.

Bylo to s ní super, škoda, že to končí.

Dneska už se s Římem loučí

GymSušice a Veronika Kočí!

mavu můžeme chránit. Moc děku-

jeme pracovníkům SEV.

Žáci 4. A, Lenka Keilová, 

třídní učitelka, ZŠ Lerchova

Ve čtvrtek 3.11. navštívila naše 

třída 5. A SEV v Kašperských Ho-

rách. V rámci projektu Poznej 

a chraň jsme se zúčastnili progra-

mu Šumavská nej… Po velmi zají-

mavé teoretické části se děti roz-

dělily do skupin a v terénu plnily 

praktické úkoly, vystřídaly sedm 

stanovišť, pracovaly s dalekohle-

dem, mikroskopem, dokonce si 

i vyzkoušely chůzi na chůdách. 

Děkujeme NP Šumava za velmi 

poučné a poutavé dopoledne.

Žáci z 5. A a A. Roubová, ZŠ Lerchova 
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Zasedání rady města

Den otevřených dveří na Gymnáziu Sušice
Ředitel školy, pedagogický sbor i studenti sušického gym-

názia srdečně zvou žáky ZŠ, jejich rodiče a širokou veřejnost 

na Den otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 1. prosince 

2022 od 11.55 hod.

Novinkou letošního Dne otevřených dveří je nabídka ucha-

zečům o studium a jejich rodičům nahlédnout do běžné výuky 

gymnázia. Od 11.55 do 13.30 hod. budou otevřeny všechny třídy, 

uchazeči mohou navštívit hodiny dle vlastního výběru.

Druhá část začíná v 15.00 hod. Pro návštěvníky jsou připra-

veny zajímavé soutěže, atraktivní přírodovědné pokusy, ukázky 

práce s roboty, létání s drony a mnoho dalších aktivit. Po celou 

dobu budete moci diskutovat o svých studijních představách 

se současnými žáky školy na otevřeném fóru. Stačí jen vstoupit. 

Těšíme se na vás! Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel školy

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 376 555 202 
   provozní doba:  út, čt 13–18 hod., 

      so 8–12 a 13–15 hod.

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 31. října 2022

• Rada města schválila kupní smlouvu o prodeji automobi-

lu Fabia Ambition 1,0 MPI, 59 kW od fi rmy AUTO – Evžen Myslivec 

s.r.o., Václava Majera 2666, 440 01 Louny, IČ 25046985, za cenu 

270 075,00 Kč bez DPH t.j. 326 790,75 Kč s DPH.. a pověřila starostu 

jejím podpisem. 

• Rada města vzala na vědomí žádost Charity Sušice o příspě-

vek na podporu krizového bytu, která bude posuzována v rámci 

rozpočtu města pro rok 2023.

• Rada města neschválila ZŠ speciální a Praktické škole Diakonie 

ČCE Merklín přidělení fi nančního příspěvku na činnost.

• Rada města schválila poskytnutí dotace na pořádání 2 matu-

ritních plesů ve školním roce 2022/2023 Spolku rodičů a přátel školy 

při Gymnáziu Sušice, IČ: 05098751 ve výši 10 000 Kč a pověřila sta-

rostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Částka bude 

hrazena z org. 191.

• Rada města schválila poskytnutí dotace na pořádání 1. ma-

turitního plesu ve školním roce 2022/2023 Střední odborné škole 

a Střednímu odbornému učilišti Sušice, U Kapličky 761, IČ: 00077615 

ve výši 5 000 Kč a pověřila starostu města podpisem smlouvy o po-

skytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 179.

• Rada města schválila výpůjčku přenosného pódia Sušickému 

kulturnímu centru – SIRKUS, příspěvková organizace, IČ: 00368512, 

v termínu 27. 11. – 6. 12. 2022 a pověřila starostu města podpisem 

smlouvy o výpůjčce.

• Rada města souhlasila s konáním akce „Krampus show“ po-

řádané Janem Adamcem, IČ: 72259922 dne 26. 11. 2022 na ostrově 

Santos za dodržení podmínek stanovených Závaznými pravidly pro 

zvláštní užívání veřejného prostoru ostrova Santos.

• Rada města schválila pronájem části nebytových prostor v ob-

jektu č.p. 719/II v Sušici, ul. 5. května na p.p.č. st. 2992 a objektu č.p. 

66/III v Sušici, ul. Pod Kalichem, na p.p.č. st. 483/1 vše v k.ú. Sušice nad 

Otavou fi rmě FIXnet s.r.o., Sušice, IČ: 26357739, na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši 4 000,– Kč + 

DPH; a pověřila starostu města podpisem smlouvy.

• Rada města vzala na vědomí informaci k provozu „Tradičního 

Kloubu“ v Sokolovně.

• Rada města vzala na vědomí nesouhlas sousedů s připravova-

ným záměrem „Soubor staveb, rodinné domy – Pod Stráží“.

• Rada města schválila nesouhlasné stanovisko ke zrušení pře-

jezdu P894 a P898 dle předložené projektové dokumentace společ-

nosti SAGASTA projekční a konzultační společnost, z důvodu velkého 

rizika samovolného přecházení trati pěších i cyklistů.

• Rada města schválila souhlasné stanovisko se zrušením pře-

jezdu P889, P892, P896 dle předložené projektové dokumentace 

společnosti SAGASTA projekční a konzultační společnost. 

• Rada města vzala na vědomí informaci o pokračování projek-

tu Sportovní hala Sušice.

• Rada města schválila rozpočtové opatření č. 52, kterým se 

sníží organizace č. 73 – „Rezerva – investice a provoz“ o 600 tis. Kč 

a o stejnou částku se povýší organizace č. 1633 – „ul. 5. května – ka-

nalizace PD“.

• Rada města schválila uzavření „Smlouvy o zajištění přelož-

ky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících“, č. 

4000247615 na provedení přeložky plynárenského zařízení či jeho 

části, NTL plynovodu DN100/Ocel (ID PZ 519400), a 3 ks plynovod-

ních přípojek (ID PZ 795112, 796927, 795044), s vlastníkem plyná-

renského zařízení, fi rmou GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01, 

Ústí nad Labem, IČ: 27295567, dle přílohy a pověřila starostu města 

jejím podpisem.

• Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na akci „Ulice 

Studentská, Sušice – přeložka NTL plynovodu a 3 ks přípojek“, s fi r-

mou VEToP spol. s r. o., Staňkov I, Vodní 375, IČ: 48363383, za cenu 

507.483,61 Kč bez DPH, tj. 614.055,17 Kč vč. 21% DPH a pověřila sta-

rostu podpisem smlouvy dle přílohy.

• Rada města rozhodla o zpřístupnění údajů zápisu dozorčí rady 

panu tajemníkovi za účelem poskytnutí informací dle Zák. 106/1999 

Sb. v souladu s platnou legislativou.

Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Poslední odběr 
dárců krve v roce 2022

Sušice DPS: 6. 12. 2022
Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.

Prvodárce prosíme, doražte do 15.30 (nutné vstupní vyšetření).

KREVNÍ BAROMETR – klatovy.nemocnicepk.cz/krev

OKÉNKO POMOCI

Po 21. 11. 13.00–15.00  Posezení u kávy a čaje

Út 22. 11.  9.00–12.00  Pohodová jóga

Čt 24. 11.  9.00–15.00  Inspirace v přírodě

Po 28. 11. 13.00–15.00  Hudební kvíz

Út 29. 11.  9.00–12.00  Malování

Čt 1. 12. 13.00–15.00  Povídání na téma prosinec

Po 5. 12. 13.00–15.00  Tvorba programu

Út 6. 12.  9.00–12.00  Jóga 

Čt 8. 12.  9.00–15.00  Bylinkaření ve Strakonicích

Po 12. 12. 13.00–15.00  Předvánoční úklid + výzdoba pobočky

Út 13. 12.  9.00–12.00  Poslech koled + vánoční tvoření

Čt 15. 12. 13.00–15.00  Pohodové vánoční posezení

Po 19. 12. 13.00–15.00  Filmový maraton 

Út 20. 12. 10.00–15.00  Vánoční setkání poboček 

     +Návštěva vánočních trhů 

St 21. 12. 13.00–15.00  Filmový maraton

Čt 22. 12. 13.00–15.00  Filmový maraton 

Po 26. 12.  ZAVŘENO  Státní svátek 
Út 27. 12.  9.00–12.00  Jóga 

Čt 29. 12. 13.00–15.00  Trénování paměti

Sociálně terapeutická dílna – pracovní činnosti: například drátkování, 

korálkování, FIMO hmota, smaltování, šití, malba, keramika, fi lcování, en-

kaustika, sádra, výroba mýdel a svíček, fusing a mnohé další. Těšíme se 

na Vás každý den v otevírací době.

Sociálně terapeutická dílna – denní aktivity: viz program

Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace, 

nácvik dovedností, aktivizační činnost a pomoc při řešení osobních potíží

Kontakt: 

Vedoucí pobočky: 774 451 769

Sociálně terapeutická dílna: 775 731 769

Sociální rehabilitace: 778 519 769 

E-mail: dilna1.su@fokus-pisek.cz, vedouci.su@fokus-pisek.cz, 

  socialni1.su@fokus-pisek.cz

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

Policejní informační servis

Neoprávněné přístupy k ban-

kovním účtům a podvody

Klatovsko – Další poškození předa-

li údaje o svých platebních kartách 

neznámým pachatelům. Preventiv-

ní rady, jak nebýt obětí podvodníků. 

I přes opakovaná upozornění na 

různé podvody občané dobrovol-

ně zasílají neznámým pachatelům 

údaje o platební kartě i přístupové 

kódy do účtů vedených v interne-

tovém bankovnictví. Policisté na 

oddělení hospodářské kriminality 

prověřují několik oznámení týkající 

se různých podvodů, kdy pachatelé 

jsou ve spojení s poškozenými jen 

pomocí informačních technologií.

Podvodníci se chtějí obohatit 

a získat vaše fi nanční prostředky 

a jejich útoky jsou vždy cílené. Sdě-

lujeme občanům informace o mož-

ných hrozbách při zneužití osob-

ních elektronických údajů i jakými 

způsoby je pachatelé získávají.

Tímto upozorňujeme občany, 

jaké způsoby a postupy používají 

podvodníci, jaká jsou rizika zneu-

žití osobních elektronických údajů, 

o možnostech jejich neoprávněné-

ho získání i o metodách ochrany 

svých platebních karet i účtů.

Krádež identity patří do pod-

vodných jednání včetně využi-

tí různých technik tzv. phishing = 

podvodná technika využívána k zís-

kávání číselných údajů, hesla, čísla 

kreditní karty apod. Pachatel někdy 

předstírá, že je přítel ze sociálních 

sítí, online platebních portálů, pra-

covník banky, zákazník apod..

Při komunikaci na internetových 

sítích buďte obezřetní a nesdělujte 

žádné osobní údaje, čísla mobilních 

telefonů, potvrzovací kódy ani čísla 

účtů nebo platebních karet.

8. 11. 2022 nprap. Dana Ladmanová

Svaz zdravotně postižených Šumava – klub Sušice

Vás zve na

ČLENSKOU SCHŮZI
Kde: v jídelně DPS (naproti letišti)

Kdy: v pátek 2. prosince 2022 od 14 hod.

Program: Zahájení – přivítání hostů | Zpráva o činnosti klubu

Zpráva o hospodaření | Informace o zájezdech | Diskuze | Občerstvení

Volná zábava – hudba, tanec, tentokrát bez tomboly

Výbor klubu SZP
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V následujícím článku přinášíme zprávu mo-

derátora jazzových koncertů Jazz jam session 

Karla Löff elmanna o posledním vystoupení Jaro-

slava Prunera v tomto hudebním seriálu. 

SETKÁNÍ VĚRNÝCH

Ve středu 2. listopadu se ve Smetanově sále 

v Sušici sešli po půl roce opět příznivci hudby, 

která je na tomto důstojném místě vzácností. 

Dvě hvězdy jazzu – Jaromír Helešic a František 

Uhlíř spolu – a tady se mi chce říci s Otcem za-

kladatelem – Jaroslavem Prunerem potěšili své 

věrné hodinou hudby plnou skladeb, které po-

sloužily jako „pracovní materiál“ k improvizaci 

– základnímu kamenu jazzu. Bohatství nápadů 

nám tito tři umělci prezentovali ve skladbách 

časově i stylově příkře odlišných. Mohli jsme 

slyšet melodie klasiků vážné hudby od století 

osmnáctého – Giacomma Giordana, přes veli-

kána naší hudební historie – Antonína Dvořá-

ka – až po skladatele téměř jazzové současnosti 

jazzové– Oscara Petersona – jmenuji jen někte-

ré. Zajímavé by bylo sledovat reakce zmíněných 

na „zneužití“ jejich tvorby bicími, kontrabasem 

a klavírem tří hudebníků tohoto večera jazzu.

 Po posledním tónu si vzal slovo klavírista 

Jaroslav Pruner a zareagoval na moderátora 

večera, který zmínil v průběhu koncertu úlo-

hu jmenovaného na 

organizaci a histo-

rii jazzových večerů 

ve Smetanově sále. 

Uvedl, že před více 

než třiceti léty se se-

šel – tenkrát učitel 

hudby na ZUŠ v Su-

šici spolu s kontra-

basistou Františ-

kem Uhlířem – ano, 

ten nám také hrál 

tuto středu – a  již 

zesnulým hráčem 

na bicí Ivo Dominá-

kem a tak pravidel-

ný jazz v Sušici za-

čal. Jaroslav oznámil 

divákům, že po zvážení všech okolností se 

rozhodl ukončit svůj podíl na organizování 

pravidelných večerů jazzu v Sušici.

 Chceme Ti, Jaroslave, vyjádřit upřímný dík za 

Tvůj třicetiletý podíl na tom, že jsme mohli slyšet 

z podia ve Smetance kvalitní jazz našich předních 

hvězd. A pokud změníš své rozhodnutí a vrátíš 

se zpět k této záslužné práci, ,bude to jistě všemi 

vřele uvítáno.  Mgr. Karel Löff elmann

Tři roky se velký SušDivOch nepřed-

stavil s novou hrou, za tu dobu se mno-

hé změnilo. Jaká asi bude nadcházející 

premiéra... Zeptal jsem se proto režisér-

ky Věry Holé Tůmové , zda by krátce při-

blížila nový kus i jeho přípravu.

„Nebyla to vůbec lehká doba 

a je malý zázrak, že se nám na-

konec podařilo novou hru při-

pravit. V  době covidu jsme 

váhali, zda vůbec s divadlem po-

kračovat. Dlouho jsme pak hle-

dali vhodnou hru. Podařilo se 

a my začali zkoušet. Naše prin-

cipálka Kristinka Popelová však 

onemocněla a během té doby 

těžké nemoci podlehla. Velice 

nás to zasáhlo. Vždyť právě ona 

byla hnacím motorem souboru, 

díky její rozhodnosti jsme se do 

toho pustili, ona vše zařizovala. 

Byly jsme naladěny na stejnou 

notu a věděla jsem, že se na ní mohu vždy 

stoprocentně spolehnout. Ještě z nemoc-

nice nám vzkazovala, že tu hru musíme 

Do Sušice zavítá Dámský krejčí SušDivOcha
dokončit. Nezapomenu, jak mi řekla: ,Kaž-

dej jsme nahraditelnej…‘ Věřím a jsem pře-

svědčena o tom, že nám všem bude Krista 

nejen na premiéře držet palce z učitelský-

ho a divadelního nebe. Také proto jsme se 

rozhodli hru dokončit, přestože je doba díky 

válce nejistá, všechno se zdražuje a kultura 

je odsunuta do pozadí.“

Jít za svým snem
V londýnské Royal Albert Hall 

proběhla 19. října 2022 slavnostní 

promoce prestižní univerzity Im-

perial College, kde své studium 

stavebního inženýrství úspěšně 

dokončila Zuzana Šperlová, býva-

lá žákyně ZŠ Komenského a stu-

dentka Gymnázia Sušice.

Imperial patří mezi šest nej-

lepších univerzit na světě společ-

ně s Cambridge, Oxford a Yale. 

Kromě toho, že není snadné se 

tam dostat, je ještě těžší ji úspěš-

ně dokončit v konkurenci stu-

dentů z celého světa.

Chtěli bychom touto cestou 

poděkovat těm, kteří ji na její ces-

tě za vzděláním provázeli. Obě 

její třídní učitelky ze ZŠ – Iva 

Kopřivová a Hana Hasnedlová, 

která ji svým přístupem ukázala, 

že pro své vzdělání může dělat 

víc, než jen, co požadují osno-

vy a dávala jí náročnější úkoly 

a podporovala v jejím rozvoji.

Po páté třídě nastoupila Zuz-

ka do primy místního gymnázia 

k třídní profesorce Libuši Potužá-

kové a od prvního roku reprezen-

tovala školu 

v mnoha sou-

těžích, v  ze-

m ě p isných 

olympiádách, 

v angličtině, 

němčině, ma-

tematice, lo-

gické olympi-

ádě atd. 

V   s e x t ě 

využila mož-

nost ročního studia v bavorském 

Deggendorfu, na který ji jazyko-

vě připravila paní profesorka Bo-

žena Bůžková. Po této zkušenos-

ti, kde ji zaujalo německé školství 

a přístup ke studentům, se roz-

hodla, že bude hledat možnosti 

univerzitního studia v zahrani-

čí. S vyplněním všech nezbyt-

ných dokumentů v anglickém 

jazyce jí pomáhala paní profe-

sorka Jitka Babková. Celý čtvrtý 

ročník se již intenzivně připravo-

vala na přijímací řízení a maturi-

tu, kde musela uspět na výbor-

nou v matematice a fyzice, aby 

se na vysněnou univerzitu do-

stala. To se díky její vytrvalosti 

podařilo, a tak koncem září 2017 

odletěla sama s jedním kufrem 

do Londýna.

Desetimilionové město ji při-

vítalo přátelskými obyvateli pů-

vodem z celého světa, ale také 

šokovalo cenou alkoholu (pivo za 

200,–?!) a komplikovaností míst-

Poslední koncert je také vhodným 

okamžikem pro krátké ohlédnutí. V ne-

formálním rozhovoru den po koncertě 

pan Jaroslav Pruner zavzpomínal zejmé-

na na společné vystoupení s Rudolfem 

Roklem. „Byl to výjimečný jazzový klaví-

rista,“ dodal a povzdechl si, že na kon-

certech chybí mladí posluchači zejména 

z řad studentů gymnázia. 

V oblasti hudby se 

Jaroslav Pruner věno-

val především meto-

dice a  pedagogice 

výuky hry na klavír. 

O tématu vydal něko-

lik publikací. Koncert 

Jaroslava Prunera 

s Rudolfem Roklem, 

Jaroslavem Uhlířem 

a  Ivanem Dominá-

kem se ve Smetano-

vě sále v  roce 1996 

uskutečnil 20. června 

(SN 13/1996).

text a foto 

Eduard Lískovec

více foto na

 www.kulturasusice.cz 

JAZZ JAM SESSION naposledy s Jaroslavem Prunerem
ního metra. Každý den začínala 

procházkou přes podzimní Hyde 

Park na školní kampus, který se 

nachází uprostřed světových 

muzeí, plných artefaktů z celé-

ho světa. Během prvních měsíců 

Zuzka také zjistila, že tradičním 

britským jídlem je tikka masala, 

že čaj o páté není čaj ale večeře 

a že jedna sněhová vločka doká-

že dostat celé město do kolen.

Začátky na univerzitě ale ne-

byly snadné. Prakticky všichni 

spolužáci absolvovali prestižní či 

soukromé střední školy s výukou 

v anglickém jazyce, takže Zuz-

ka občas nevěděla, kde jí hlava 

stojí, a chvíli trvalo zvyknout si 

na zběsilé tempo školy i života. 

K tomu ještě brigáda, aby se dal 

život v Londýně zvládnout. Bě-

hem prázdnin sbírala zkušenos-

ti na pracovních a výzkumných 

stážích a závěrečný rok studia 

strávila v německém Aachenu na 

partnerské univerzitě RWTH, kde 

měla předměty v němčině i v an-

gličtině. Během tohoto roku se 

věnovala výzkumu udržitelných 

biotechnolo-

gií na čištění 

vody a za své 

výsledky ob-

držela cenu 

Ryan Sandhu 

pro nejlepší-

ho studenta 

v  zahraničí. 

Po studiích 

se pustila do 

práce jako 

vodní inženýrka a zůstává v Lon-

dýně. Podle slov spisovatele Sa-

muela Johnsona: ‚Koho nebaví 

Londýn, toho nebaví život.‘

A co by Zuzka vzkázala stu-

dentům, kteří by se také chtěli 

rozletět dále do světa?

„Mějte odvahu – svět je vám 

otevřený, a pokud budete ote-

vření vy jemu, tak se není čeho 

bát. S každým krokem do ne-

známa pozná člověk nejen další 

kus světa, ale i sebe. Kdybych se 

v 19 nevydala s jedním kufrem 

do Londýna, asi bych se nenau-

čila počítat diferenciální rovnice 

v angličtině, pít pivo bez pěny, 

vařit thajskou kuchyni, vést vlastní 

pokusy v laboratoři a držet krok 

se singapurskými studenty. My 

v Evropě máme tolik dveří otevře-

ných, o kterých se zbytku světa 

jen zdá a je škoda jich nevyužít. 

Přeju všem studentům a matu-

rantům hodně štěstí a odvahy“

J. Šperlová

Jakou hru jste tedy nastudovali?

„Vybrali jsme hru Dámský krejčí fran-

couzského autora Georgese Feydeaua, kte-

rý patří k nejlepším dramatikům přelomu 19. 

a 20. století. Napsal třeba také proslulého 

Brouka v hlavě. Náš příběh se 

odehrává na začátku minulého 

století v Paříži a hlavním hrdi-

nou je takový Don Juan, který 

se díky svým milenkám dosta-

ne do prekérní situace s vtipnou 

zápletkou.“

Tedy opět komedie?

„Ano, jistě. V dnešní neveselé 

době, by se měli lidé jít do diva-

dla hlavně zasmát. A také si mys-

lím, že klasická divadelní kome-

die je pro náš rozmanitý soubor 

pořád ten nejlepší žánr.“

Koho na jevišti uvidíme?

„V této hře se divákům před-

staví Martin Jech, Jirka Jaroš, 

Václav Diviš, Aleš Jahoda, Václav Kämpf, Mir-

ka Krátošková, Mirka Nováková, Margit Divi-

šová, Gábina Zoubková a Kamila Vrhelová.“

A je to opět tvá poslední režie?

„Máš pravdu, při každé nové hře 

říkám, že to je naposled, ale láska 

k divadlu mě nakonec vcucne a jedu 

dál jako beran. Vždy doufám, že se 

nám podaří lidi rozesmát, aby se 

aspoň na chvíli odpoutali od den-

ních starostí. Příště ale bych už 

opravdu moc chtěla někoho zaučit 

na své místo. Já při každém předsta-

vení mám za každého našeho her-

ce hroznou trému a vše mě to dost 

vyčerpává. Navíc v našem divadle je 

několik šikovných adeptů na roli re-

žiséra souboru. Byla bych ráda, aby 

naše divadlo pokračovalo i nadále 

a diváky těšilo.“

Děkuji za rozhovor, přeji hodně 

štěstí a těším se na premiéru.

Eduard Lískovec 
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7. prosince od 17 hod. – Kino Sušice

10. prosince – Smetanův sál

Vánoční koncert Svatobor

14. prosince od 19 hod. – KD Sokolovna

HRADIŠŤAN – viz str. 1

16. a 17. prosince – Smetanův sál

Vánoční koncerty SDS

17. – 23. prosince – náměstí Svobody

Vánoční trhy

28. ledna od 15 hod. – KD Sokolovna

Štístko a Poupěnka – Velká oslava

31. ledna od 18 hod. – Kino Sušice

9. února od 19 hod. – KD Sokolovna

7 PÁDŮ HONZY DĚDKA – televizní Talk Show

29. března od 19 hod. – KD Sokolovna

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice 

Ředitel       724 047 325

Kinopokladna 376 521 680 | předprodej 376 523 360

Otevírací doba:

pondělí, středa 7.30 – 11.30  12.30 – 15.30

úterý, čtvrtek  7.30 – 11.30  12.30 – 16.30

pátek   7.30 – 11.30  12.30 – 13.30

Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním fi lmu

27. listopadu od 18 hod. – náměstí

29. listopadu od 17 hod. – Kino Sušice

1. prosince od 19.30 hod. – KD Sokolovna

2. prosince od 17 hod. – Husův sál

Čerti na hradě

loutkové představení

5. prosince od 17 hod. – náměstí a pak Pivovar U Švelchů

18. listopadu od 17 hod. – Husův sál

Hračky na cestách

loutkové představení

18. listopadu od 21 hod. – PDA Sušice

Movember párty

19. listopadu od 14 hod. – KD Sokolovna

19. listopadu od 20 hod. – Music RoKo

Karaoke – přijděte posedět a zazpívat si 

25. listopadu od 17 hod. – Husův sál

Kašpárek přenocuje u ježibaby

loutkové představení

25. listopadu od 17 hod. – před radnicí– viz str. 9

25. listopadu a 2. prosince od 20 hod. – Kino Sušice

26. listopadu od 16 hod. – Ostrov Santos

Krampus show – obří lauf, bezkonkurenčně nejvíce 

čertů na jednom místě v Západních Čechách

26. listopadu od 19.30 hod. – KD Sokolovna

Arakain, host Booters

Sušice

Region

Dlouhá Ves
3. prosince od 18 hod. – Kino Dlouhá Ves

Největší dar – pohádka

Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA

www.zihobce.eu, tel. 724 895 012

Textilní variace Růženy Bílkové – výstava fantazií 

i skutečných obrazů realizoavných na tapiseriích

Stromy a my – fotografi cká výstava Mirka Zámečníka 

z jeho toulek Šumavou od jeseně do vesny

(Ne) obyčejný život pana učitele Pintíře ve víru 

událostí 20. století – výstava

GALERIE NETOPÝR

Cesta vody  | Petr Kutek – skulptury a grafi ky 

FINSKÉM KULTURNÍM CENTRUM

Podvědomí pod vodou | Yki Hirsimökki – obrazy

19. listopadu od 17 hod. – zámecký park

POHÁDKOVÝ LES – pořádá TJ Žihobce

akce pro rodiny se koná v pohádkově osvětleném 

parku, lampiony s sebou 

26. listopadu od 10 hod. – Muzeum Lamberská Stezka

Předvánoční tvoření – workshop

2. prosince od 18 hod. – kostel Proměnění Páně

Adventní koncert DIVA GILEA

Horažďovice
27. listopadu od 15 hod. – kulturní dům

Posezení s písničkou – Pošumavská muzika

Rabí
3. prosince od 11 hod. – hrad Rabí – viz str. 9

Nebíčko a peklíčko – občerstvení, tvořivá dílna

Mouřenec
každou sobotu od 11 hod. – Komentované prohlídky

19. 11. od 15 hod. – Sametový Mouřenec – skupina 

MISSA zahraje Kryla, host sestra Angelika

27. listopadu od 14 hod. – Mouřenec

Požehnání adventních věnců 

a koncert souboru Touch Of Gospel

Mlázovy
do 30. listopadu – středa–sobota 14–18 hod. – Zámek Mlázovy 

160 Babiček na jednom místě – výstava

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice

pondělí–pátek  17.00–20.00

sobota  16.00–20.00

neděle  13.00–20.00

GALERIE SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice 

Otevírací doba:

pondělí, středa 8.00–11.30 12.30–15.30

úterý, čtvrtek  8.00–11.30 12.30–16.30

pátek   8.00–11.30 12.30–13.30

do 15. ledna – výstava – viz str. 9

Václav Malina | Krajiny duše | Obrazy

21. listopadu | 5. a 19. prosince od 18 hod. 

Výtvarné podvečery s Miroslavem Šislerem

volné kurzy kresby a malby pro veřejnost

Aktuální informace naleznete na stránkách www.kultu-

rasusice.cz/galerie-sirkus/ nebo tel: 376 523 360

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice

Akce, kurzy, výlety, předprodej   376 528 686

Redakce SN 376 555 070 | správce budov 376 521 682

 !ZMĚNA! Otevírací doba:

úterý   7.30–11.30 12.30–16.30
čtvrtek  7.30–11.30 12.30–16.30

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE 

Klostermannova 1330, Sušice

Otevírací doba:

Oddělení pro dospělé
pondělí, středa 8.00–12.00 13.00–17.00

pátek    8.00–13.30  –

úterý, čtvrtek  8.00–13.00   –

   (pouze studovna, čítárna a internet) 

Oddělení pro děti a mládež
pondělí, středa   –  13.00–17.00

pátek   8.00–13.30  –

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 

Poštovní 10, 341 01 Sušice

Otevírací doba říjen–duben:

pondělí–pátek  9.00–16.00

polední pauza  12.30–13.00

PODKROVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTORY V RADNICI

po, st – 8.00–16.30 | út, čt – 8.00–14.30 | pá – 8.00–13.30

do 25. listopadu – výstava

Jak a co kvete na Šumavě | Ing. Přemysl Večeřa
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Pojeďte s námi... Vzpomínky

Milan Polák r. 1936, Hana Tykalová r. 1932, František Kůs r. 1942.

17. prosince 2022

Pojeďte s námi navštívit Otáčivé hlediště v Českém Krumlově:

21. července 2023 

Poslední volná místa! 

Zájezd je nutný rezervovat nejdéle do 30. 11. 2022.

Bližší informace k uvedeným výletům v kanceláři Sušického 

kulturního centra v KD Sokolovna nebo na tel. 376 528 686

Opustili nás...

Blahopřání

Poděkování

Sbohem všem na Šumavě
Smuteční síň v Kroměříži 3. listopa-

du 2022. Zazněl zpěv Židů z opery Na-

bucco a poté hned „Na krásné Šumavě“. 

Sešli jsme se, abychom se rozloučili s p. 

Ing. Karlem Fleischmannem a poděko-

vali za jeho naplněný život.

Karel, jak jsme ho tu znali, pocházel 

z Bavorova. Vyrostl ještě v živé křesťanské 

tradici a z tohoto základu dovedl v životě 

dál rozdávat. Jeho rodiče se po válce pře-

stěhovali do Hartmanic, kde Karel chodil 

také do školy a v Sušici pak do gymnázia. 

Vystudoval strojní inženýrství a působil 

v učňovském školství. Dokonce určitou dobu v tomto oboru učil 

v Kaddáfího Lybii. Měl velký smysl pro pořádek, odpovědnost 

a řád. Žil pro rodinu, pro svou práci – děti a mládež, pro sport.

Já jsem znal Karla z doby, kdy působil jako ředitel ZŠ v Hartma-

nicích. Vážil jsem si jeho charakteru i jeho úsilí pozvednout úroveň 

školy. Jako ředitel se snažil zavádět i nové metody ve výuce a vzdě-

lávání. Měl vize. Dovedl motivovat kolegy i žáky. Svým osobitým 

způsobem šel ve stopách Jana Amose, aby škola byla hrou – Schola 

ludus. Před více než 25 lety jsme zakládali v Hartmanicích ochot-

nické divadlo „Tyl“. S nadšením a zaujetím hrál. Vzdělávání, věci 

veřejné i kultura mu ležely na srdci. Byl dlouhou dobu zastupitelem 

v Hartmanicích. Usiloval o povznesení města Hartmanic a okolí.

V Sušici byl aktivním členem pěveckého sboru Svatobor a zde 

nalezl řadu přátel, kterých si velmi vážil. Rád zpíval a ve sboru 

byl šťastný. Ale především žil pro sport. Při škole založil pro žáky 

sportovní klub, kde je také pravidelně trénoval. Jeho doména, 

jeho láska byl basket. Proto se také vrátil do Kroměříže. Po léta 

trénoval své svěřence, na které mohl být hrdý. Jim věnoval veš-

kerý čas, energii a lásku. Bez té nic velkého nelze konal. „Lásky 

však kdybych neměl – nejsem nic...“ 1 Kor 13

Milí přátele, kdo jste p. Ing. Karla Fleischmanna znali, vzpo-

meňte na něho v dobrém.

Odešel dobrý člověk, skvělý učitel, náš přítel. Na smutečním 

parte čteme: „Neplačte, že už nejsem. Radujte se, že jsem byl“ – 

že jsem tu s vámi byl! Václav Diviš

Chtěli bychom tímto poděkovat nejen za velmi příjemný podvečer 

v loutkovém divadle v Sušici, ale hlavně všem návštěvníkům i členům 

loutkového divadla za dar pro varhany v Dlouhé Vsi. Dne 7.10.2022 bylo 

při prvním představení O princezně Světlance vybíráno dobrovolné 

vstupné, které bylo následně předáno spolku Živá obec v Dlouhé Vsi 

na podporu záchrany místních starožitných varhan. Bylo vybráno přes 

4000 korun, které jsou již uloženy na účtu.

Všem moc děkujeme.

https://spolek-ziva-obec.webnode.cz/ Spolek Živá obec

Utichlo srdce znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene.

Utichlo a šlo spát, budeme na Vás věčně vzpomínat.

Dne 20. listopadu tomu bude jeden rok, co nás 

opustil pan 

Emanuel Pfeifer

a dne 22. listopadu uplyne dvanáctý 

smutný rok od úmrtí paní 

Jany Pfeiferové 

ze Sušice.

Všem, kteří vzpomenou společně s námi, děkuje dcera 

s manželem a syny.

Dne 13. října uplynuly tři roky od úmrtí paní 

Jaroslavy Šmatové 

ze Sušice a dne 16. října by se dožila 90 let. 

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. 

Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát. 

Dne 29. října uplynulo sedmnáct let od úmrtí pana 

Františka Šmata 

ze Sušice. Vzpomíná syn Petr s Hankou.

V našich srdcích žijete dál.

Dne 5. listopadu by oslavila 100. narozeniny naše 

babička a prababička paní 

Emilie Polatová

z Nezdic na Šumavě a dne 13. února 2023 to bude 

osmnáct let, kdy nás navždy opustila.

Dne 16. listopadu by našemu dědečkovi 

a pradědečkovi panu 

Václavu Polatovi 

z Nezdic na Šumavě bylo 104 let a dne 28. ledna 2023 

uplyne sedmnáct let, kdy nás navždy opustil. 

Vzpomíná celá rodina.

Rodiče, je těžké bez Vás být,

jako vy neumí nikdo poradit.

Dne 16. listopadu náš tatínek a dědeček pan 

František Kučera

z Nezdic na Šumavě 

a dne 18. listopadu naše maminka 

a babička paní 

Růžena Kučerová

z Nezdic na Šumavě by společně oslavili své 

113. narozeniny a také to bude dne 16. prosince 

čtyřicet šest let, kdy nás náš tatínek opustil a dne 

17. ledna 2023 třicet devět let, kdy odešla naše maminka. 

Stále vzpomínají dcery Jana a Božena a ostatní rodina.

V neznámý svět odešla jsi spát, 

zaplakal každý, kdo měl tě rád. 

Ta rána v srdci bolí 

a zapomenout nedovolí. 

Dne 21. listopadu vzpomeneme desátého výročí úmrtí 

naší maminky, babičky a prababičky, paní 

Zdeňky Podlešákové 

ze Sušice. Stále vzpomínají děti Zdeňka, Miluš a Karel s rodinou.

Dne 20. listopadu uplyne již dvacet šest let, kdy nás 

opustil manžel, táta, děda a praděda pan 

Karel Malý,

dlouholetý vedoucí „Liďáku“. Letos by se dožil 102 let. 

Za vzpomínku děkují manželka Marie, děti, 

vnoučata a pravnoučata.

Láska je shovívavá, dobrosrdečná, nezávidí,

všechno omlouvá, všemu věří,

nikdy nad ničím nezoufá, všechno vydrží.

Dne 18. listopadu oslaví krásných 55 let 

společného života manželé

Zdeňka a Václav 

Šmídlovi 

ze Sušice. 

Další krásné roky plné zdraví, lásky, 

tolerance a Božího požehnání přejí děti 

Zdeňka, Hana, Václav a Marie s rodinami.
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KNIHOVNA
Seminář Jak na tablet a chytrý telefon II

Městská knihovna ve spolupráci s neziskovou organizací Moudrá 

sovička uspořádala ve čtvrtek 3.11.2022 seminář Jak na tablet a chytrý 

telefon pro seniory, na které se pro velký zájem v prvním kole nedostalo.

Seminář se setkal s velkým úspěchem, proto předpokládáme, že pro 

účastníky připravíme příští rok pokračování.
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družstev a skončil na místě pátém. 

Šestý K2 vybojoval jedinou výhru 

a to nad Klíšťaty. Ocenění a vyhlá-

šení vítězů proběhlo v pivovar-

ském salonku U Švelchů. 

Dřevař celým srdcem a letos 

zpátky v obvyklé formě hrající 

duchovní otec turnaje Čestmír 

Kříž dodává: „Těší mě, že se tur-

naje účastní všechny generace. 

Navíc tito teenageři i  sedmde-

sátníci jsou plně platnou součás-

tí svých týmů. Chtěl bych podě-

kovat všem spolupořadatelům 

a sponzorům, zejména firmám 

Spak Foods s. r. o., Bob Dach HSD 

Group s. r. o., Aster Pharma s. r. o. 

a Jaf Holz spol. s. r. o.“ 

Již v sobotu 19. listopadu od 

15 hod. v ZŠ Lerchova dojde k po-

rovnání jednotlivých generací v tra-

dičním turnaji s podtitulem Při vo-

lejbale děvčata a hoši nestárnou!

text a foto Eduard Lískovec

Finálovým turnajem byla 

5. listopadu zakončena letoš-

ní SuVoSo (Sušická volejbalo-

vá soutěž) smíšených družstev. 

Hrálo se opět pouze v jedné su-

perskupině, proto se nikam ne-

postupovalo a ze vzájemných 

soubojů tohoto posledního 

kola vzešel celkový vítěz pro rok 

2022, kterým se vůbec poprvé 

stal tým Ďáblíci Dlouhá Ves. 

Letos se po dvouleté improviza-

ci způsobené covidem odehrál ko-

nečně celý ročník, jenž se skládá ze 

tří samostatných turnajů. Poslední 

díl se uskutečnil v tělocvičnách ZŠ 

Lerchova a zúčastnilo se ho opět 

šest družstev. Oproti minulému 

kolu chyběl marodkou stižený Ko-

linec a Vrtulník, nastoupila však mi-

nule pauzírující velhartická Klíšťata 

a lazenský Kankrteam. 

Zvolený systém každý s každým 

je sice nejspravedlivějším, za to však 

nejnáročnějším, proto se v závěru 

celodenního klání ke slovu dosta-

Sport

Béčko po domácím utkání proti Švihovu, které skončilo remízou 2:2.

Sušickou volejbalovou soutěž ovládl tým Ďáblíci Dlouhá Ves.

Aktuálně probíhají zápisy na tyto plavecké kurzy
• Baby plavání pro děti od 6 ti měsíců do 3 let

• Plavecké kurzy pro dospělé 

Kurzy probíhají od 2.1.2023. 

Více informací na https://www.sportoviste-susice.cz/kurzy/ nebo na recepci bazénu. 

SUŠICKÁ HOKEJOVÁ LIGA

Překvapivé 3. kolo, v SuVoSo si nikdo nemůže být ničím jist

la i fyzická připravenost. Znovu se 

potvrdil trend vyrovnávání výkon-

nosti jednotlivých týmů. Někteří 

vládli více polem, jiní tvrdou smečí, 

či souhrou a výsledkem byl napína-

vý zápas a lítý boj. 

Nakonec žádné vítězství neby-

lo jednoznačné. Vždyť i zlatí Ďáblí-

ci, ač měli výrazný bodový náskok, 

vítězili především aktivními remí-

zami a to i s posledním týmem K2. 

Dřevaři sice porazili své odvěké ri-

valy Trilobity, ale v rozhodujících 

zápasech v koncovkách druhých 

setů neudrželi kladný bodový 

součet a skončili druzí. Díky lepší-

mu vzájemnému zápasu obsadili 

při shodném bodovém zisku třetí 

místo Klíšťata Velhartice, přesto-

že vyhrávali jen aktivní remízou. 

Na Trilobity tak zbyla brambora. 

Oslabenému Kankrteamu zatím 

nedorostla nová generace, své sta-

vy doplňoval z nabídky okolních 

Čtrnáct zápasů odehráli fotba-

listé sušického áčka během pod-

zimní části 1. A třídy. Mladý celek 

pod vedením Pavla Hrubce má 

za sebou velmi slušnou polovinu 

sezony. S bilancí osmi výher, dvou 

remíz a čtyř proher drží v tabulce 

druhé místo, na vedoucí Kralovice 

ztrácí dva body. Rok 2022 završila 

Sušice domácí exhibicí proti Kaz-

nějovu, zápas vyhrála jednoznač-

ně 8:0. Hattrick oslavil zkušený 

záložník Jaromír Králík.

Sušice napravovala domácí pro-

hru s Košutkou (0:1) a následnou re-

mízu 3:3 v Malesicích. Zatímco proti 

Košutce vyhořel domácí celek na 

zahozené šance, v Malesicích byl 

výkon zejména v obranné fázi hor-

ší. V domácí rozlučce s rokem 2022 

odehrála Sušice nejlepší zápas pod-

zimu. Kaznějov přijel jako vedoucí 

tým tabulky, proti výborně hrající-

mu týmu ale neměl nárok. 

„Bylo pro nás velmi důležité se na 

zápas dobře připravit a zvítězit. Kluci 

se před utkáním nahecovali díky naše-

mu gólmanovi Fandovi Míčkovi, který 

slíbil týmu odměnu za to, že neinka-

suje branku. To nás zřejmě nakoplo 

k nejlepšímu výkonu podzimní části. 

Na soupeře jsme vlétli jako utržení ze 

řetězu,“ usmíval se při hodnocení 

utkání sušický trenér Pavel Hrubec.

Připomněl drtivý úvod domá-

cího celku. Kaznějov se od prvních 

vteřin ocitl pod velkým tlakem. Už 

v šesté minutě otevřel skóre Jaromír 

Králík. O pět minut později doklepl 

míč do brány Jakub Štěch, po půl-

hodině se podruhé prosadil Krá-

lík. Domácí šli do kabin za jasného 

skóre a v nevlídném podzimním 

počasí zahřáli přítomné fanoušky. 

Sušice nepolevila ani po přestáv-

ce a přidávala další branky. Kapitán 

Tomáš Klíma, po něm Ondřej Míč-

ka a znovu Králík, který zkompleto-

val hattrick, navýšili náskok na šest 

branek a ve velkém stylu dohrávali 

utkání, které mělo být vyrovnaným 

soubojem předních celků tabulky. 

V závěru se ještě prosadili Klíma 

a Patrik Hubáček, po skončení zá-

pasu na světelné tabuli svítilo drti-

vé skóre 8:0.

„Musím v dnešním utkání kluky 

velmi pochválit, jak si poradili s ve-

lice silným soupeřem. Pokud nám 

vydrží taková výkonnost do jarních 

bojů, budeme velmi spokojeni. Dě-

kuji našim fanouškům za podporu, 

zvlášť našemu kotlíku. Děkujeme 

také za podporu všem lidem v klu-

bu, kteří nám vytvářejí skvělé pod-

mínky pro fotbal,“ ocenil Hrubec.

Sušický fotbal je na vzestupu, 

áčko prožilo nejlepší podzim za 

poslední čtyři roky, kdy naopak 

sestupovalo z vyšších soutěží. Cel-

kem 26 uhraných bodů znamená 

průběžné druhé místo ve vyrov-

nané tabulce. Áčko se může poch-

lubit nejlepší ofenzivou v soutěži 

– nastřílelo 48 branek, nikdo jich 

nezvládl víc. Osmkrát skórovalo 

proti Křimicím a proti Kaznějovu. 

Vánoce se blíží, využijte našich dárkových poukazů a darujte pohyb!
Lámete si hlavu s dárky? Na Sportovišti města Sušice můžete zakoupit dárkový poukaz na ak-

tivity všeho druhu pro Vaše blízké. Tak neváhejte a darujte radost, zdraví, relaxaci a zážitky!

Bazén a wellness

Pro malé i velké milovníky vody nabízíme permanentky do bazénů.

Na dlouhé zimní večery se nejlépe hodí permanentky do sauny, kde se prohřejete až 

do morku kosti a zažijete nevšední zážitek v podobě saunových ceremoniálů vedených 

zkušenou obsluhou.

Posilovna a skupinové cvičení 

Pro milovníky činek u nás pořídíte permanentky do posilovny s dobou platnosti až 

na celý rok. Navíc s permanentkou do posilovny se lépe dodržuje novoroční předsevzetí. 

A pro ty, kteří dají přednost skupinovému cvičení s instruktorem nabízíme možnost za-

koupit dobití kreditu na tyto aktivity. Minimální hodnota dobití kreditu fi tness perma-

nentky je 500,–Kč. Dobití se provede na virtuální permanentku, po předání poukazu od 

obdarovaného na recepci Sportoviště. Při placení cvičení z kreditu je účtovaná sleva 30,–Kč 

na každé cvičení oproti hrazení hotově.

Zimní stadion 

Pro milovníky veřejného bruslení je možné zakoupit permanentku na veřejné bruslení.

Více na: https://www.sportoviste-susice.cz/darkove-poukazy-na-vanoce/ nebo na recepci bazénu.

Vánoční příměstský tábor
Sluníčko nás svými paprsky stále ještě krásně zahřívá, ale v obchodech se na nás již smějí 

vánoční ozdoby a kolekce. Vánoční svátky se totiž nezadržitelně blíží.

My Vám tento sváteční a prázdninový čas chceme ulehčit a Vašim dětem zpříjemnit. Při-

pravili jsme pro ně VÁNOČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR.

Tábor bude probíhat od 27. 12. – 30. 12. 2022 od 8.00 do 16.00h.

Opět bude plný sportu, her, zábavy, tance, tvoření, ale i odpočinku v kině u pohádky.

Vánoční příměstský tábor stojí 1800,– Kč a svoje děti můžete přihlašovat již nyní 

na https://www.sportoviste-susice.cz/nase-kurzy/primestske-tabory/tabory-pro-deti/vanocni/

ZRUŠENO

11. listopadu bylo odehráno první utkání nového ročníku Sušické 

ligy hokeje. Hrát bude jen 5 mužstev, Hrádek, Otavstroj, Petrovice, Sta-

vební a Týnec. Hrát se bude pravidelně v úterý a ve středu od 20:15 h. 

Loňský vítěz Old stars že soutěže odstoupil z důvodu nedostatku 

hráčů. Stejně jako v minulé sezoně je stále nedostatek rozhodčích, při-

vítáme mezi sebe zájemce o tuto nevděčnou roli. Máte-li chuť, kontak-

tujte nás prostřednictvím redakce Susických novin.

Dosavadní výsledky: Otavstroj – Týnec 1:7, Petrovice – Stavební 

5:2, Týnec – Petrovice 6:4, Hrádek – Otavstroj 4:7, Petrovice – Hrádek 

5:4, Hrádek – Stavební 5:3, Otavstroj – Petrovice 6:5

Kanadské bodování: Ptašnik Jáchym Hrádek 10(5+5), Kopačka 

Luboš Petrovice 7 (3+4), Holý Tomáš Týnec 6 (3+3).  –Jjc –

 poč. utkání | výhra | remíza | prohra | vstřelené | obdržené | body
Týnec  2  2 0 0   13   5  4
Petrovice  4  2 0 2    19  18  4
Otavstroj  3  2 0 1   14  16  4
Hrádek  3  1 0 2   13  15  2
Stavební  2  0 0 2    5  10  0

Naopak musí zapracovat na lep-

ší defenzivě, tým inkasoval cel-

kem 22krát. Mrzí domácí ztráty 

s Kralovicemi (0:3) nebo s Košut-

kou (0:1). Proti celku z Plzně ode-

hrál nejsmolnější duel podzimu – 

tyčky, břevna ani obrovské šance 

ke třem bodům nevedly, naopak 

slavil neustále se bránící soupeř. 

Přesto mohou být s  podzi-

mem sušičtí hráči spokojení. Po-

dařilo se dát dohromady mladý, 

silný a ambiciózní celek, kde fun-

guje parta v šatně a všichni si uží-

vají tréninky i zápasy. V létě se 

mužstvo vhodně doplnilo, převa-

žují mladí, talentovaní hráči, kteří 

se mohou dál zlepšovat. Usměr-

ňují je zkušenější borci, vše pod 

dohledem trenéra Hrubce a hra-

jícího asistenta Štěpána Tučka. 

Mužstvu pomáhal i hlavní kouč 

dorostu Radek Štefan. Na dva zá-

pasy během Hrubcovy nemoci 

úspěšně zaskočil i předseda od-

dílu Jan Staněk. 

Podzimní část sezony završily 

i další sušické oddíly, detailní hod-

nocení v jednotlivých kategoriích 

přineseme v příštím čísle Sušických 

novin.   Jonáš Bartoš

Tabulka 1.A třídy mužů

1. TJ Sokol Kralovice  14 8 4  2 38:20  28 

2. TJ Sušice   14 8 2  4 48:22  26 

3. TJ Košutka Plzeň   14 7 4  3 33:18  25 

4. FK Bohemia Kaznějov 14 8 1   5 42:39  25 

5. TJ Keramika Chlumčany 14 7 2  5 29:21  23 

6. TJ Sokol Malesice  14 6 4  4 30:23  22 

7. FC KŘIMICE   14 6 4  4 29:29  22 

8. SK SMÍCHOV PLZEŇ  14 6 3  5 27:22  21 

9. TJ Dynamo Horšovský Týn 14 5 5  4 44:36  20 

10. FK Žákava   14 6 0  8 32:34  18 

11. TJ Sparta Dlouhý Újezd 14 5 3  6 29:38  18 

12. TJ Sokol Mochtín  14 5 2  7 37:52  17 

13. TJ START LUBY  14  4 3  7 19:42  15 

14. FC Rokycany B  14 4 0 10 30:44  12 

15. SSC Bolevec   14  0 3 11 14:41   3 Jaromír Králík (vpravo) vstřelil 

v posledním utkání hattrick.

Vítězný závěr fotbalistů! Osmička Kaznějovu, Králík slavil hattrickSportoviště města Sušice
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GALERIE SIRKUS SUŠICE

Galerie Sirkus Sušice | 10. 11. 2022 – 15. 1. 2023

Václav Malina / Krajiny duše / Obrazy 
Sušická galerie uvádí výstavu maleb Krajiny duše malíře Václava Maliny – významného 

umělce, pedagoga a organizátora, který po řadu let vedl Galerii města Plzně.

„Krajiny duše vnímáme nejen očima, ale i srdcem. Jsou to krajiny milosti, ve kterých 

můžeme prožívat minulé nebo budoucí děje, ale i to, co je mimo čas – věčné.“ V. Malina

Otevírací doba
Pondělí  08.00–11.30 12.30–15.30 17.00–20.00

Úterý  08.00–11.30 12.30–16.30 17.00–20.00

Středa  08.00–11.30 12.30–15.30 17.00–20.00

Čtvrtek  08.00–11.30 12.30–16.30 17.00–20.00

Pátek  08.00–11.30 12.30–13.30 17.00–20.00

Sobota   –   –  17.00–20.00

Neděle   –   –  14.00–20.00

V podvečerních časech a o víkendu Vám galerii otevře obsluha kino kavárny

Vstupné 20,– Kč, snížené vstupné 10,– Kč (studenti, důchodci).

Po úspěchu v předchozím ročníku (Alej na Přestanice - 1. místo pro Pl-

zeňský kraj) jsem do soutěže přihlásila další stromořadí v Hlavňovicích. Hla-

sovat můžete na stránkách soutěže (www.alejroku.cz) do 11. 1. 2023.

Stromořadí k Suché bylo vysázeno okolo roku 1980 u nově zbudo-

vané cesty takzvanou těžkou mechanizací. Původně se zde pravidel-

ně střídaly břízy a jeřáby. Dnes už bohužel není stromořadí kompletní. 

V loňském roce jsme se pokusili stromořadí alespoň z části dosázet, velká 

část stromů se ale neujala a tak nás letos čeká druhý pokus.

Cesta k Suché vám poskytne krásné výhledy. Na samém konci stro-

mořadí se vám naskytne pohled do velké části šumavského podhůří, 

kde na horizontu kraluje kopec Antýgl. Když budete pokračovat po ces-

tě dál, uvidíte v louce seskupení památných lip na Božích mukách. Po-

kud vás výhled a místo zaujme, můžete si sednout u starého javoru na 

lavičku, na kterou se složili dobrovolníci při výstavě fotografi i „Přírodní 

park Kochánov 2020“, v KD v Hlavňovice. Marta Netrvalová

Úterý 1. 11. 2022 bylo dnem, kdy se v Horažďovicích konalo první 

kolo fl orbalových turnajů základních škol mladších žáků. Do okres-

ního fi nále v Klatovech postupovala dvě družstva a nám postup 

jen těsně unikl. Naši školu reprezentovali žáci šestých a sedmých 

ročníků, 6. A – Jan Kratejl, Jan Kahle, Antonín Polák, 6. B – David 

Holeček, Radim Kříž, Jakub Vítek, 7. B – Tobiáš Řáha a 7. C – Mikuláš 

Červený, Michal Šašek.

Ve středu 2. 11. 2022 se konal turnaj starších chlapců, kterého se 

zúčastnili žáci osmého a devátého ročníku. Celkem bylo 6 družstev 

a náš tým ve složení, 8.B – Václav Vavřík, Martin Mužík, 9.A – Zdeněk 

Holeček, Jiří Karl, Jan Vyšín, 9.B – Kryštof Karlík, 9.C – Daniel Jáchim, 

Filip Čonka, Miloslav Scheinost, Tomáš Skuhra, Karel Balog, se umís-

til na čtvrtém místě.

Všem reprezentantům naší školy děkujeme!

Tomáš Nový, Jaroslav Babka

ZŠ Lerchova: Florbalový turnaj v Horažďovicích

Dne 22. 9. 2022 se naši žáci prvního i druhého stupně ZŠ Lerchova 

zúčastnili okresního kola v přespolním běhu v Nýrsku. 

V II. kategorii mladší žáci jednotlivci se umístil na krásném 3. místě 

Adam Touš z 5. ročníku. Bronzovou medaili si vyběhla také st. žákyně 

IV. kategorie Natálie Pitelová z 8. ročníku. 

Jako družstvo se naše st. děvčata IV. kategorie umístila na báječ-

ném 1. místě a vyběhla si tak postup do krajského kola, které se kona-

lo 13. 10. v Plzni. 

Žákyně se velmi těšily a svůj postup do krajského kola řádně obhájily. 

Konkurence byla veliká, ale i přesto se dívky umístily na úžasném 3. místě.

Všem zúčastněným sportovcům ještě jednou gratulujeme a děku-

jeme za reprezentaci naší školy.   Veronika Šašková, ZŠ Lerchova

Přespolní běhy školního roku 2022/23

Pojď hrát hokej
Oddíl ledního hokeje HC Vlci Sušice, ve spolupráci s Českým ho-

kejem, opět pořádá akci – Týden hokeje. Akce je zaměřená na děti ve 

věku 4 – 8 let a jejich rodiče, při níž si mohou děti vyzkoušet oprav-

dový trénink a zažít spoustu legrace a her se zkušenými trenéry.

Pokud máte doma (v rodině, u známých, u sousedů) malého 

sportovce či sportovkyni a chce si zkusit hokej, máte teď ideál-

ní možnost s ním zajít na „zimák“. V Sušici se projekt „Pojď hrát 

hokej“ představí v úterý 22. listopadu 2022 od 16:30 hodin na 

zimním stadionu v Sušici.

Kromě zážitku z bruslení si každé dítě navíc domů odnese 

zajímavý hokejový dárek. Přijďte si vyzkoušet lední hokej a za-

žijte spoustu zábavy.

Co všechno je potřeba si na akci přinést? 
Stačí jen brusle, helma a rukavice (postačí lyžařská helma). 

Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, můžete se obrátit na 

Simonu Liškovou – trenérku přípravek, mob.: 728 839 717, email: 

liskovasimone@centrum.cz s dotazem na možnost zapůjčení vy-

bavení přímo na místě.

Více informací najdete zde: Petr Mařík – šéftrenér mládeže, 

mob.: 603 223 653, email: marik.sou@seznam.cz

www.hokejsusice.cz , facebook: HC vlci Sušice

Hokejový oddíl TJ Sušice: 

http://hokejsusice.cz/
– pořádá školu bruslení pro děti od 4 let a letní 

přípravu formou her, s využ tím nejmodernějších 

sportovních pomůcek 

–zaměřuje se na všestranný pohybový rozvoj dětí formou účasti 

 na vícesportovních turnajích s okolními oddíly 

– zapůjčuje hokejovou výstroj pro nejmenší

– zajišťuje hokejové tréninky za přijatelnou cenu

– hledá asistenty trenérů 

– tréninky přípravek: Středa 15.45–17.00 | Pátek 15.15–16.15

Bližší informace: Simona Lišková – trenér přípravek

   mob.: 728839717, emai: liskovasimone@centrum.cz

   Petr Mařík – šéftrenér mládeže

   mob.: 603223653, email: marik.sou@seznam.cz 

Abe Burrows

Zubař Dr. Julian Wiston je velkým ctitelem 

ženské krásy. Teď právě má poměr s lehce naiv-

ní Toni Simmonsovou, která ho velmi miluje. 

Chce si ho vzít, avšak nejde to – Julian je žena-

tý a má tři děti.

Nyní je ale všechno jinak, Julian se chce 

opravdu s Toni oženit. Ta však trvá na tom, že se musí sejít s jeho zatím 

platnou manželkou. Jenže, kde vzít manželku, když zubař ve skutečnosti 

žádnou nemá? Julian tedy přemluví svou upjatou kolegyni, zubní asis-

tentku Stephanii, aby jeho manželku předstírala... A kolotoč bláznivých 

situací se rozjede naplno.

Režie: Roman Štolpa

Hrají: Lukáš Vaculík, Olga "Háta" Želenská / Adéla Gondíková, Betka 

Stanková / Kristýna Kociánová, Filip Tomsa / Václav Jiráček / Petr Buch-

ta, Ivana Andrlová / Pavla Vojáčková, Juraj Bernáth / Jaroslav Slánský, 

Pavel Nečas / Roman Štolpa, Radka Pavlovčinová / Lucie Svobodová

Divadelní společnost Háta 

Čtvrtek 1. 12. 2022 v 19.30, předplatné skupiny S, KD Sokolov-

na Sušice (PŘELOŽENO z 24. 10. 2022 – zakoupené vstupenky zů-

stávají v platnosti)

Předprodej vstupenek v kancelářích Sušického kulturního centra 

SIRKUS, p. o. tel. 376 523 360 nebo na: www.kulturasusice.cz

Stálá divadelní scéna Klatovy Vás zve na 

divadelní představení

KAKTUSOVÝ KVĚT

Alej roku 2022

Bude v sobotu 3. 12. 2022 od 11 hodin do 16 hodin.

Akci organizuje neziskový spolek ROSa, město Rabí a správa hradu 

Rabí. Koná se letos, po dvouleté covidové pauze, již po sedmé. V hradním 

nebíčku čekají andělé s Mikuláši, děti si mohou ve tvořivé dílně vyrobit 

dárečky. Rodiče si mohou přinést dárky pro děti, které předá samotný 

Mikuláš. Na nádvoří se budou rojit čerti s ohni, chybět nebude ani pekel-

ná kovářská výheň. V podzemí Lucifer s Belzebubem a čerty budou na-

hánět strach zlobivým dětem. Chybět nebude ani tradiční občerstvení 

pro zahřátí všech účastníků. Vstupné: děti od 3 let 50,–/dospělí 100,–Kč. 

Parkování zdarma podle pokynů obsluhy. 

Za spolek ROSa Rabí Marie Jamrichová

Nebíčko a peklíčko na hradu Rabí

K sedmistému výročí vybudování městských hradeb připravilo Sušic-

ké kulturní centrum Sirkus ve spolupráci se Základní uměleckou školou 

Františka Stupky a Muzeem Šumavy komentovanou procházku podél 

bývalého městského opevnění. Na pěti zastaveních budou moci zájem-

ci vyslechnout historické zajímavosti o hradbách a městě od odborníka 

nejpovolanějšího, od Jana Lhotáka. U každého zastavení bude také při-

praveno hudební číslo předvedené frekventanty sušické zušky. Zároveň 

se můžete těšit na efektní nasvícení nejpůsobivějších a nejzachovalej-

ších částí hradby a není vyloučeno, že se na nich zjeví i dobové posta-

vy. U výhně místního kováře pak bude podáváno malé občerstvení. 

Sraz zájemců o procházku je v 17.00 před radnicí. 
Povídání začne u nejstarší pamětní desky v kraji, kterou ne-

chal na počest vybudování sušických hradeb vytesat do kame-

ne roku 1322 král Jan Lucemburský... ED 

Zveme na 700 let staré hradby!
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Řádková inzerce
PRODEJ
Prodám andulky a korely – různé 

varianty, rozelu pestrou přírodní, 

rozelu pestrou gold, rozelu pes-

trou červenou, rozelu pestrou 

latino. Letošní odchovy i chovné 

kusy. Vše z venkovních voliér. Vo-

lejte 606 494 996. Odběr v Sušici.

Prodám Ford Mondeo kombi r. 

v. 2008, diesel, objem: 1997 cm3 

– duratec, najeto 301.000 Km, TK 

do srpna 2023, pravidelný servis, 

základní výbava, airbagy, mlhov-

ky, radio s CD a MP3 v ceně střeš-

ní nosič na 3 jízdní kola a zimní 

pneu na alu kolech 16, více info 

– volejte tel. 775 62 89 87

Prodám: Jablka bez chemického 

nánosu – Idared, Spartan aj. Cena 

19 Kč/Kg. Tel. 606 633 919

Prodám vlašské ořechy „PAPÍRÁ-

KY“. Tel. 723 148 126

Prodám kamna s prosklenými 

dvířky v dobrém stavu. Topení 

uhlí a dřevo. Vhodná do bytu 

a  chaty. Průměr kouřovodu 

120 mm. Tel. 777 343 042

Prodám 2 peřové deky, nové – 

modrý sypek, i jednotlivě – cena 

3.000 Kč. Tel. 607 866 783

Prodám horkovzdušná kam-

na Kora 2, jako nová. Cena 

10.000 Kč. Tel. 607 866 783

Prodám starožitný ruční mandl 

– plně funkční. Cena dohodou. 

Tel. 607 866 783

Prodám rozkládací sedací sou-

pravu s  úložným prostorem, 

barva cihlová, používaná 3 roky, 

2 500, Sušice. Tel. 604 207 794

Prodám Ladu Nivu 1,7i rok 2018 

nová STK, 57 tis.km, tel. 721 549 624

Prodám Volkswagen Sharan 2,0 

Tdi 110 Kw Comfortline rok 2018, 

tel. 721 549 624

Prodám kloubový malotraktor 

originál Prostějov typ MT8 132,2. 

Tel. 721 549 624

Prodám staré zápalkové nálep-

ky, LP desky různé, krabici časo-

pisů o pletení, háčkování, vyšívá-

ní – návody, vzorníky apod. Tel. 

607 866 783

Prodám různé staré obrazy – 

krajiny, zátiší, květiny, olejomal-

by. Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Koupím lištovou sekačku MF70 

i nefunkční a koupím hoblovku 

s protahem a malotraktor 4x4 

TZ4 K14 Tk10 Tk12 Tk14 nejlépe 

i sklápěcí kárku. Tel. 737 163 425

Koupím nějakou Jawu čezetu či 

pionýra babetu a starý stabilní 

motor. Tel. 737 163 425

Koupím štěně – křížence nebo 

menší plemeno, 3–24 měsíční. 

Do dobrých rukou. Prosím volej-

te kdykoliv tel. 721 961 986

Koupím cihly, ocelové podpěry 

a zbytky stavebního materiálu. 

Tel. 721 866 006

Koupím staré pivní láhve s litý-

mi nápisy, staré zápalkové nálep-

ky a krabičky, reklamní plecho-

vé a smaltové cedule, papírové 

dopisní zálepky, staré pohled-

nice Sušice a okolí. Přijedu! Tel. 

606 494 996 

Koupím starší známky, mince, 

bankovky, odznaky, pohledy, 

obrazy, hodiny, hodinky, porce-

lán, sklo, vojenské předměty – 

šavli, helmu, uniformu a podob-

ně. Můžete nabídnout i jiné staré 

předměty, celou sbírku nebo po-

zůstalost. Tel: 722 777 672

BYTY – NEMOVITOSTI 
Pronajmu v Sušici Nádražní uli-

ci plechovou garáž o velikosti 

3x5 m. Tel. 607 887 492

Hledám dlouhodobý pronájem 

jedné místnosti s příslušenstvím 

v Sušici pro občasné využití 1–3 

osobami k rekreačním účelům, 

hlavně na letní měsíce. Alice Da-

vidová, tel. 606 745 485 

Oceňování nemovitostí – pro 

prodej, darovací smlouvu, dě-

dické řízení, úvěr, hypotéku, 

účetnictví, apod. – kvalitně 

a rychle. I.. Drábková, Sušice, tel. 

608 117 789

RŮZNÉ
Nabízím jazykové a stylistické 

úpravy textu, korektury baka-

lářských a magisterských prací, 

přípravu na maturitní a přijíma-

cí zkoušky z českého jazyka, do-

učování. Více informací na www.

hezkycesky.top. Tel. 606 49 49 96

Kocourek hledá páníčka, mou-

rovatý, krásný, zvyklý na lidi, 

milý. ZDARMA, možnost dove-

zení, možnost zaslání fotek. Tel. 

606 179 388

Nabízíme své služby: zámeč-

nictví – kovovýroba a práce ho-

dinového manžela. Martin Chu-

dý, Pravdova 259, Sušice, tel. 

723 718 423

Hledám pokrývače na drobnou 

opravu střechy. Tel. 603 354 799

Nabízíme strojní číštění kober-

ců, sedacích souprav, křesel, židlí 

a čalounění. Zdeněk Kubeš, tel. 

607 630 244 

Hledám brigádně jakoukoliv 

práci o sobotách, nedělích i za 

špatného počasí. Výkopové prá-

ce na stavbě, v lese, zámečnické 

apod. Možno volat po 15. hodině. 

Tel. 604 880 966

MALÍŘSTVÍ - NATĚRAČSTVÍ
Josef Krupík

Kaštanová 1161, Sušice
mob. 603 875 626

Nalezená tříbarev-

ná kočička, cca 8 mě-

síců stará, stále byd-

lí v dočasné péči, na 

svoji paničku dočas-

kářku je již zvyklá, 

ale velmi rychle by 

si zvykla na nový do-

mov a člověka, které-

ho by měla pro sebe. 

Kočička je kastovaná 

a odčervená.

Podobné je to s je-

jím bráškou, také ješ-

tě trochu nedůvěřivý, 

ale brzy si zvykne. Je 

odčervený a do no-

vého domova půjde 

kastrovaný.

Čtyřměsíční kočička 

byla odložená u kraví-

na s nemocným očič-

kem, měla štěstí, že 

se jí ujala paní, kde je 

nyní v dočasné péči, 

ale protože tam žije 

více koček, hledá se jí 

domov. Kastraci zajis-

tíme v vhodném věku. 

 

Pro informace volej-
te na tel. 608 484 414, 
728 172 095, nebo do 
emailu: nalezenci-su-
mavaci@seznam.cz

Děkujeme za pomoc..       Helena M.

Informace o dalších zvířatech (nalezených i hledaných) najde-

te na stránkách spolku nalezenci-sumavaci.estranky.cz a je-

jich facebooku.  

Hledáme nový domov



Dobrý den, přátelé. Posled-

ně jsme si řekli, že první starostí 

nového krále Jiřího z Poděbrad 

bylo obnovení územní integrity 

zemí Koruny české a s tím souvi-

sející stabilizace mocenského po-

stavení země ve střední Evropě. 

Vojenskou výpravou na Moravu 

v létě 1458 přivedl Jiřík k posluš-

nosti moravská katolická města, 

která se zdráhala přijmout výsle-

dek pražské volby. Na jaře 1459 

pak jednal na sněmu v Chebu 

s braniborskou 

a saskou stranou. 

Tradičně katolic-

ké Slezsko a Luži-

ce následně Jiří-

ho z  Poděbrad 

uznaly v druhé 

polovině roku 

1459. Nejdéle 

vzdorovala slez-

ská Vratislav, kde 

sídlilo vlivné bis-

kupství udržující čilé styky s pa-

pežskou kurií. Jiříka za svého 

pána přijali vratislavští měšťané 

až v lednu 1460. 

Jednání českého panovníka 

s předními říšskými dynastiemi 

v Chebu bylo v dobovém kon-

textu vnímáno jako uznání praž-

ské volby ze strany křesťanských 

vládců Evropy. Jiřík získal cheb-

skými smlouvami cenné spojen-

ce ve Svaté říši římské, kteří mohli 

do budoucna mimo jiné podpořit 

nárok jeho synů na českou koru-

nu. Chebská jednání přiměla císa-

ře Fridricha k tomu, aby v červenci 

1459 osobně udělil v Brně Jiříkovi 

české země v léno, potvrdil mu 

kurfi řtskou hodnost i výsady čes-

kého království a zároveň povýšil 

jeho syna Viktorína na říšského 

knížete. (O tři roky později v roce 

1462 vysvobodilo naoplátku voj-

sko Jiřího z Poděbrad Friedricha 

III. z obležení ve vídeňském hra-

dě.) Tehdy pochopili i poslední 

z katolických oponentů husitské-

ho krále, že Poděbradovo zvolení 

nebylo žádným rozmarem kališ-

nické strany, natož hazardem po-

strádajícím mezinárodní podpo-

ru. Po složení holdu představitelů 

Vratislavi byly poprvé od dob vlá-

dy krále Václava IV. všechny země 

Koruny české opět sjednoceny 

pod vládou jediného krále, jehož 

sídlem byla Praha. 

Promyšlenými diplomatickými 

tahy vrátil Jiřík královské autori-

tě i celému království zašlý lesk. 

Čechy stály na prahu úspěšného 

období. Jiří z Poděbrad dbal na 

dodržování Basilejských kompak-

tát a zároveň se snažil o poklidné 

soužití většinového utrakvistic-

kého obyvatelstva s katolickou 

menšinou. Své poradce si nevy-

bíral podle urozenosti nebo vy-

znání, ale podle schopností. Pa-

třily k nim i zahraniční osobnosti 

jako Martin Mair, nebo později 

Řehoř z Heimburka. V zemi byl 

pořádek, hospodářství se rozví-

jelo – i díky tomu, že Jiří podpo-

roval rozvoj měst 

jako základny své 

moci. Na přelo-

mu 50. a 60. let 

15. století se Jiří 

odhodlal k velké 

mincovní refor-

mě, jež v  zemi 

prohloubila hos-

podářský i eko-

nomický růst. 

Reformu králi po-

mohl uskutečnit italský humanis-

ta a fi nanční expert Antonio Mari-

ni z Grenoblu, jenž se stal jedním 

z nejvýznamnějších rádců Jiříka 

z Poděbrad. 

Poděbradovy pozice na domá-

cí scéně byly brzy natolik konsoli-

dované, že se husitský král začal 

aktivněji angažovat i ve středoev-

ropském prostoru. V říšské politi-

ce vystupoval jako spojenec císaře 

Fridricha. Když mu byla některými 

říšskými kurfi řty neformálně na-

bídnuta římská koruna, jež pro-

zatím patřila v Říši neoblíbenému 

habsburskému císaři, Jiří odmítl. 

Byl realistou – přijetím nabídky by 

se otevřeně postavil proti císaři. Ale 

Jiříkovou vizí nebylo zvětšení své 

vlastní moci. Bylo jí vytvoření mo-

censké rovnováhy ve střední Evro-

pě, jež by do budoucna zabránila 

novým mocenským sporům v těž-

ce zkoušeném regionu.

Na počátku 60. let se Jiřík za-

měřil na upevnění česko-uher-

ských vztahů. V červnu 1461 král 

provdal svou dceru Kateřinu za 

uherského krále Matyáše, jak bylo 

smluveno už roku 1458. S naším 

severním sousedem, s polským 

králem Kazimírem, uzavřel Jiří 

přátelskou smlouvu během osob-

ního setkání ve slezském Hlohově 

v květnu 1462. Tehdy stanul husit-

ský král na vrcholu moci.

(S využitím zejména husitstvi.

cz) Mějte se rádi, přátelé. A ne-

bojte se!

13. listopadu 2022

Martin Mejstřík
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Jiří z Poděbrad – na vrcholu

LISTOPAD NA ZAHRADĚ 
Užitečné listí vyhrabané z celé 

plochy zahrady nejsou nechtě-

ný odpad, ale surovina pro pří-

pravu potřebného humusu. Hodí 

se na založení nízkého plošného 

kompostu, který zlepšuje půdu. 

Na vhodný záhon rozložíme niž-

ší vrstvu listí a zasypeme kom-

postem nebo jiným organickým 

hnojivem, které ochrání listí před 

rozfoukáním a urychlí jeho roz-

klad. Za sucha listí zavlažíme. 

Půda chráněná organickou vrst-

vou méně promrzá a zároveň v ní 

pokračuje život mikroorganismů 

důležitý pro úrodnost půdy. K ulo-

žení a zkompostování listí může-

me použít například pařeniště.

Po sklizni odstraňujeme ze 

stromů i ze země veškeré mu-

mifikované plody, hluboko je 

zakopeme do půdy. Upravíme 

chrániče kolem stromů a včas-

nou opravou plotu bráníme vstu-

pu zvěře na zahradu.

Odebíráme vyzrálé rouby 

peckovin pro dlouhodobé ucho-

vání a ukládáme je buď do mír-

ně vlhkého písku v chladném 

sklepě, nebo do půdy na sever-

ní straně budov, popř, v chladí-

cím boxu.

V případě zájmu poradím 

i po telefonu (21 – 23 hod.) – 

725 314 829  Petr Kumšta

ZAHRÁDKÁŘSKÁ 
PORADNA

K výročí narození Elišky Krásnohorské

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC
29 – Otavská

Po válce tato zánovní ulice do-

stala tehdy oblíbené jméno Zbo-

rovská, dlouho jí však na rozdíl od 

mnoha ulic v jiných městech, nevy-

drželo. Při dalším přejmenovávání 

ulic v roce 1958 s cílem zjednodu-

šit a zlepšit orientaci dostala podle 

návrhu speciálně zřízené komise ra-

dou Městského národního výboru 

jméno Otavská. Ano, ulice sice vede 

z nesouměrné křižovatky ulic Ná-

dražní a Pražské směrem k Otavě, 

ovšem k mateční řece města vede 

i mnoho dalších místních ulic… 

Řeka Otava bývala do konce 19. 

století srdcem a osou prastarého 

Prácheňského kraje. Je to levostran-

ný přítok Vltavy, vznikající souto-

kem Vydry a Křemelné na Šumavě 

u Čeňkovy Pily. Délka toku činí 111,7 

km. Plocha povodí měří 3840,0 

km2. Název řeky je pravděpodob-

ně předslovanského původu.

Řeka protéká městy Sušice, Ho-

ražďovice, Strakonice, Písek a vlé-

vají se do ní řeky Volyňka, Lomnice 

a Blanice; do Vltavy se pak vlévá 

pod hradem Zvíkov. Posledních 19 

km řeky pod Zvíkovem je součástí 

Orlické přehrady, mezi Pískem a Zví-

kovem se nachází pod hladinou 5 

jezů. Od Sušice až k Písku protéká 

řeka zpočátku mírně kopcovitou 

a posléze rovinatou krajinou, od Pís-

ku na sever si cestu razí hlubokým 

údolím. Nejhlubší místo řeky se na-

chází u Přeborovic na Strakonicku. 

Naměřená hloubka činila 7,5 m. Le-

vobřežními přítoky v Sušici jsou Vol-

šovka a říčka Ostružná.

Otava je označována jako zla-

tonosná řeka, na jejích březích se 

rýžovalo zlato. Rozšířená byla vo-

roplavba a splavování dřeva v 18. 

a 19. století. Lovili se zde perlorod-

ky, lososi… Dnes je vyhledávaná 

vodáky. Nejatraktivnější a nejnároč-

nější horní úsek od Čeňkovy pily je 

vhodný pouze pro zkušené vodá-

ky a zavřené nebo nafukovací lodě 

a sjízdný pouze za vyššího vodního 

stavu. Od Radešova je sjízdná i pro 

otevřené lodě se zkušenější posád-

kou, ale během letních měsíců zde 

bývá málo vody. Charakter toku se 

opět mění pod Sušicí, řeka opouští 

Pošumaví a přestává být horským 

tokem. V tomto úseku převládají 

velmi mírné táhlé peřeje a sjízdná 

zde bývá zpravidla celoročně, vět-

šina vodáků proto začíná svou plav-

bu právě zde. K dalšímu uklidnění 

toku dochází pod Horažďovicemi, 

u Katovic kde už má Otava charak-

ter nížinné řeky. Pod Pískem začíná 

vzdutí vodního díla Orlík.

Zdroj: cs.wikipedia.org a M. Pták, 

J. Lhoták, R. Šimůnek, E. Semota-

nová: Historický atlas měst ČR

text a foto ED Básnířka, spisovatelka, libre-

tistka a pedagožka, která se za-

sloužila o možnost studia žen na 

vysokých školách – to všechno 

byla Eliška Krásnohorská, jejíhož 

175. výročí narození vzpomene-

me 18. listopadu. Ani po těchto 

letech se nezmenšil její význam 

jako libretistky Smetanových 

oper, moudré literární kritičky, 

která byla autorkou sbírky básní 

Ze Šumavy.

 „Za mírným oním předhořím, 

zdobícím úrodné, široké krajiny, výš 

a výše vystupují vlnité hřbety šu-

mavské, čím dále k jihozápadu, tím 

hustěji se kupí vrchol k vrcholu, tím 

bujnějším lesem černají se temena, 

tím báječnější jaro pokrývá luka do-

lin zelení tou zářivou, zlatými svity 

hrající a věčně zrosenou, jaké neu-

zříš mimo Šumavu.“

 Roku 1867 se přestěhovala do 

Plzně do rodiny svého švagra, hu-

debního skladatele Hynka Pal-

ly a napsala zde svoji první bás-

nickou sbírku Z máje žití. Tato 

doba je spojena i s jejím poby-

tem na Babylonu a v České Kubi-

ci. Od první rozsáhlejší studie Ob-

raz novějšího básnictví českého 

z r. 1877 se Krásnohorská věnova-

la péči o hodnoty českého jazyka.

Ivan Nikl

Zámek Mokrosuky
Historie zámku

Mokrosucká tvrz zřejmě stá-

la již v době, kdy roku 1421 při 

druhém dobývání nedalekého 

hradu Rabí přišel o oko tábor-

ský husitský hejtman Jan Žižka 

z Trocnova. Roku 1579 ji kou-

pil od Václava Vintíře z Vlčko-

vic zámožný rytíř Volf Gothart 

Perglar z Perglasu a vystavěl 

zde renesanční zámek a dvůr.

Jeho syn Václav Otakar Per-

glar z Perglasu se zapojil do čes-

kého stavovského povstání z let 

1618–1620 a při postupu katolic-

ké armády do jižních Čech byli na 

Mokrosukách ubytováni vojáci 

proslulého španělského válečníka 

v císařských službách, Dona Bal-

tazara de Marradas. Při pobělo-

horských konfi skacích sice Václav 

Otakar Perglar dosáhl odpuště-

ní, statek však nezachránil – roku 

1628 byl prodán dalšímu z proslu-

lých válečníků, Donu Martinovi de 

Hoeff -Huerta, jenž z jeho výnosu 

vydržoval svůj pluk.

Nakonec ho pak koupil 

Humprecht Račín z Račína, je-

hož bratr Arnošt Vojtěch Račín 

z Račína ho ve druhé polovi-

ně 17. století spojil s panstvím 

Hrádek u Sušice. Od té doby 

byly Mokrosuky až do 20. let 

20. století součástí panství Hrá-

dek a zámek sloužil více jako 

panský dvůr s obydlím správce.

Mokrosuky dnes

V roce 2008 koupil zámek 

pan Jan Jelínek, bývalý šermíř, 

mistr kovář a mečíř, který již 

více jak 30 let udržuje starou 

českou tradici výroby chlad-

ných zbraní, které od patnácté-

ho století patřily k nejproslulej-

ším v Evropě. Zámek postupně 

prochází rekonstrukcí a v sou-

časné době je v něm otevřeno 

muzeum historického šermu 

s interaktivní zbrojnicí, která 

obsahuje repliky chladných 

zbraní a zbrojí od starověku 

až po současnost.

Zámek v současné době na-

bízí komentovanou prohlídku 

s majitelem zámku mistrem ko-

vářem a šermířem Janem Je-

línkem, nebo s jedním z jeho 

synů. V průběhu prohlídky se 

dozvíte o historii zámku, jak 

o té dávné, tak i o té, která se 

začala psát před 13 lety, kdy 

pan Jelínek zámek koupil a za-

čal ho rekonstruovat. 

V druhé části prohlídky vás 

čeká naše zbrojnice, kde se do-

zvíte o vývoji chladných zbra-

ní a zbrojí od starověku po re-

nesanci a vše si také budeme 

moci vyzkoušet. Seznámíte se 

také s českým fenoménem his-

torického šermu a jeho nezná-

mějšími skupinami.

Na zámku je také možné se 

ubytovat v jednom ze čtyř sty-

lových pokojů. Dále je na ná-

dvoří k dispozici dětské hřiště. 

Zámek je otevřen o víkendech 

od května do konce září. Ve vy-

braných letních měsících je ote-

vřeno každý den, kromě ponděl-

ků. Aktuální informace o otevírací 

době najdete stránkách zámku 

www.zamekmokrosuky.cz.

Areál zámku Mokrosuky je 

zapsán v Ústředním seznamu 

kulturních památek.

Mokrosuky budoucnost

V  současné době začínají 

práce na opravě starého zá-

meckého paláce, kde bude 

k dispozici funkční černá ku-

chyně a rytířský sál. V přípra-

vě je také revitalizace návsi 

před zámkem a postupná re-

konstrukce omítek na nádvoří 

zámku. V hospodářských budo-

vách zámku by v budoucnosti 

mohlo být ubytování. 

Dlouhodobým záměrem je 

pořádat pravidelné mezinárod-

ní setkání fanoušku historického 

šermu z celé Evropy. Více jak 30 

let vyrábíme v naší rodinné fi r-

mě Kovex-ars zbraně a zbroje 

pro šermíře z celého světa a rádi 

bychom jim jejich dlouhodobou 

podporu vrátili v podobě rekon-

struovaného zámku a místa pro 

setkávání v srdci Evropy. 

Adam Jelínek

Zámek Mokrosuky

ZÁMKY na Sušicku
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bozeného divadla, byla pravá atmo-

sféra dovedena k dokonalosti. Děv-

čata pod vedením Andrey Sušilové 

zazpívala ještě několik podobných 

evergreenů, Mirela 

Tůmová všechny při-

vítala a sušický rodák 

Marcel Fišer, jenž dří-

ve vedl Galerii Kleno-

vá a dnes je ředitelem 

Galerie výtvarných 

umění v Chebu, blíže 

představil autora ob-

razů Václava Malinu. 

Řekl, že s  malí-

řem v různých for-

mách spolupracuje 

už od devadesátých let. Už teh-

dy ho vnímal jako žijícího klasika. 

„Byl to nejvýraznější představitel 

výtvarného undergroundu Plzeň-

ského kraje, reprezentant tradi-

ce okruhu učitele Zdeňka Sýkory, 

konceptuálně pojaté geometric-

ké malby, on skutečně nesl prapor 

moderního projevu v kraji,“ dodal. 

Zavzpomínal na společné pro-

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

tel. 376 555 070, 724 981 554, liskovec@kulturasusice.cz,www.kulturasusice.cz
Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB, Brno. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění pří-
spěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpo-
vídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 20 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, 
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Velkolepě byla zahájena výstava 

obrazů Václava Maliny v sušické Gale-

rii Sirkus. Vernisáž, která se odehrála 

10. listopadu, tak příhodně reprezen-

tovala expozici nazva-

nou Krajiny duše. Akci 

totiž hudebně naplnil 

ženský sbor Faux Pas 

a malíře a jeho dílo při-

blížil uznávaný historik 

umění Marcel Fišer. Vý-

stava je výběrem z au-

torovy tvorby zhruba za 

poslední desetiletí a je 

úžeji zaměřená právě 

na vnitřní obrazy kra-

jin duše. 

Světlo a jasné barvy velkých ob-

razů přímo vtahovali obecenstvo 

do galerie, a když Faux Pas spustil 

Svítá ze stejnojmenné písně Osvo-

Barvojasné obrazy známého plzeňského malíře září v sušické galerii 

Mnohým zůstal v  paměti 

koncert k padesátiletému vý-

ročí Sušického dětského sboru, 

který se uskutečnil před třemi 

lety v sokolovně. Tehdy kromě 

regulérních oddělení sboru 

vystoupili také Bejvaláci – se-

šlost desítek absolventů Sušic-

kého dětského sboru – a radost 

i energie sboru byla nezapome-

nutelná. Je proto potěšitelné, 

že se členové rozhodli ve spo-

lečném zpěvu pokračovat a při-

pravit svůj samostatný koncert. 

Ten se uskutečnil 12. listopadu 

ve Smetanové sále.

Příprava se ale nesestávala 

jen ze zkoušek, Bejvaláci do-

konce v prvé řadě uspořáda-

li sborový tábor po vzoru kla-

sických letních táborů SDS (viz 

SN15/2022). Nebyl by ovšem ni 

tábor, ni sbor, ni koncert bez Jo-

sefa Baierla. A právě na počest 

jeho životního jubilea Bejvalá-

ci tábor zorganizovali. Uznáva-

ný sbormistr byl také 

při koncertu ústřední 

postavou. 

Kolik asi už zdi Sme-

tanova sálu vyslechly 

Kočárů zářících či Brusi-

čů mrazu. Protentokrát 

dětské hlasy vystřídal 

vyzrálý zpěv dospělých 

a byla to hutná a boha-

tá pastva pro uši. Nejen 

rozmanité žánry skla-

deb, ale i rafi nované vy-

užívání doprovodných 

nástrojů přispělo ke str-

hujícímu spádu koncer-

tu. Zněly fl étny, housle, 

basa, klarinety a vystří-

dalo se i několik klavíris-

tů (hlavní doprovod Li-

buše Rebstöcková – viz. 

foto níže). Kromě zmí-

něných skladeb Miro-

slava Raichla dále např. zazně-

ly, Přeštické panenky (dokonce 

s  tanečkem – viz foto níže), 

Milá moja, Bo-

hemian Rhapso-

dy, Zbojník Don 

Pedro, či Baby-

lonś Falling.

Akci zorga-

nizovali Lenka 

Petříková, Čen-

da Kříž a  Dan 

Nakládal, který 

také program 

uváděl. Nejpr-

ve vysvětlil, jak 

skrze tábor ke koncertu došlo 

a prozradil i táborový program 

(budíček, rozcvička, zpívání, 

celotáborová hra, večerníky, 

jen ta večerka chyběla...) K re-

pertoáru dodal: „Pepča ho vybí-

ral především tak, aby se v něm 

objevily ty nejoblíbenější písně 

napříč všemi generacemi SDS. 

I přesto Vás dnes ale nečeká jen 

stokrát slyšené, ale také nové 

úpravy některých skladeb, a do-

konce i  úplné novinky.“ Upo-

zornil též na zařazené skladby 

spojené s postupovými zkouš-

kami do Hlavního sboru (Za-

zpívej slavíčku, Má hvězda), 

u nich byla totiž záruka všeo-

becné znalosti.

Ještě před přestávkou uká-

zal do prvních řad a zdůraznil: 

„Rád bych vyzdvihl skupinku tzv. 

emeritních bývalých členů, kteří 

usoudili, že na zpěv už se necítí, 

ale přesto se k nám dnes přidali 

nejenom svou přítomností, ale 

také šátky, které si sami pro tuto 

příležitost nechali vyrobit.“ (foto 

vpravo uprostřed)

Zmínil i blízkou spolupráci 

Josefa Baierla s hudebním skla-

datelem Miroslavem Raichlem, 

Bejvaláci pod taktovkou Josefa Baierla zpívali jako za mlada

který dokonce také jezdil na 

sborové tábory a večer u klaví-

ru upravoval lidovky sboru na 

míru. Též známý textař Ivo Fi-

šer psal přímo pro sušický sbor. 

S tělesem se seznámil přes své-

ho kokršpaněla. Při ošetřování 

u veterináře Zeleného si jeho 

páníček vyslechl, jaký že je v Su-

šici bohatý sborový život a zane-

dlouho vznikl text, který se stal 

názvem i festivalu – Je kraj, kde 

voní tráva. Sborovými skladba-

mi Slůňata resp. U Hradišča na 

trávníčku se představili i domá-

cí skladatelé Tomáš Baierl resp. 

Tomáš Kotal. 

V závěru diváci svým bouřli-

vým aplausem jako za starých 

časů nechtěli Bejvaláky pustit 

z jeviště, a tak po několika pří-

davcích zaznělo Černé oči jděte 

spát a sbor se začal postupně 

vytrácet, až se konečné Cinki-

linky břinky ozývalo už ze šaten. 

A jistě všichni zpěváci i diváci 

přitakali moderátorovi, když 

řekl: „Snad to není naposledy, 

třeba se v tomto složení zase 

někdy potkáme.“ 

text a foto Eduard Lískovec

více foto na www.kulturasusice.cz

Václav Malina

Václav Malina se narodil roku 1950 v Plzni, kde i v současné době 

žije a tvoří. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Plzni (1968 –1972) a Fi-

lozofi ckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1974 – 1979). Studium 

na FF UK ukončil diplomovou prací na téma Problémy vztahu barva – 

světlo v postimpresionismu pod vedením Doc. Zdeňka Sýkory a opo-

nenturou Doc. Kamila Linharta. Tato teoretická práce měla zásadní vliv 

i na jeho vlastní výtvarnou tvorbu zaměřenou na rozvíjení koloristické 

tradice tzv. Salcmanovy školy.

Václav Malina je především malíř, ale zabývá se i grafi kou a objek-

tovou tvorbou. Od 60. let realizoval téměř stovku samostatných vý-

stav a je zastoupen v mnoha veřejných i soukromých sbírkách. Dva-

ačtyřicet let vyučoval na uměleckých školách, v letech 2001 až 2013 

byl ředitelem a kurátorem Galerie města Plzně. Napsal dlouhou řadu 

textů do odborných publikací, katalogů výstav, časopisů i denního tis-

ku, pracoval v několika redakčních radách. Podílí se na vydávání knih – 

založil a řídí edici Imago et verbum, ve které dosud vyšlo 22 svazků. 

V posledních dvou desetiletích se věnuje i vlastní literární tvorbě, vydal 

4 knihy básní a povídek ve výše zmíněné edici. Za kulturní aktivity byl 

oceněn Historickou pečetí města Plzně (2013) a mezinárodní cenou 

Sankt Anna Preiss v Rakouském Julbachu (2014).

své básně a na závěr by měl být 

o něm promítnut i dokumentár-

ní fi lm. Výstava v sušické galerii 

potrvá do 15. ledna 2023. 

text a foto Eduard Lískovec

více foto na www.kulturasusice.cz

jekty a sledoval proměnu jeho 

tvorby z abstraktního přehodno-

cování reálných motivů do pojetí 

více realistického, kdy se v jeho 

obrazech začala objevovat fi gu-

ra. Výstava zahrnuje dílo z tohoto 

období. Zmínil též malí-

řův výrazný zájem o li-

teraturu a poezii. 

Sám Václav Malina 

(viz. foto) všem podě-

koval a Mirela Tůmová 

zájemce pozvala na ko-

mentovanou prohlídku 

s autorem obrazů při-

bližně v polovině ledna. 

Malíř tam také bude číst 

Zajímavosti
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