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Rada města Sušice na 

svém zasedání 23. led-

na projednala a  schváli-

la konkrétní nabídku měs-

ta Plzeňskému kraji na 

pronájem a  provozová-

ní Sušické nemocnice. Na-

bídka byla odeslána hejtma-

novi a  všem zastupitelům 

Plzeňského kraje. Tiskovou 

zprávu přinášíme na str. 3. 

V případě schválení této na-

bídky Plzeňským krajem měs-

to dále navrhuje zřízení pra-

covní skupiny, která by vyřešila 

převod zaměstnanců, smluv 

a konkrétní výši fi nanční účasti 

města Sušice.

Dne 25. 1. 2023 byla zveřej-

něna zakázka na stavební prá-

ce pro Zateplení panelových 

domů Sušice II. etapa – Villani-

ho č.p. 712–713, V Rybníčkách 

č.p. 714–715, 716–717. Termín 

pro podání nabídek je do 15. 2. 

2023. Samotná realizace by měla 

proběhnout mezi březnem a lis-

topadem 2023.

V souvislosti s plánovanou 

revitalizací železniční trati Su-

šice – Horažďovice se 21. úno-

ra na radnici uskuteční set-

kání zástupců Plzeňského kraje, 

Správy železnic, Správy a údrž-

by silnic Plzeňského kraje a sta-

rosty města Petra Mottla, aby 

projednali koordinaci a přípravu 

komplexního řešení rekonstruk-

ce křižovatky a železničního 

přejezdu u nádraží.  -red-

Nejúspěšnější fi lmy roku 2022 v sušickém kině
Po dvou letech proticovidových 

opatření, kdy nebylo možné pořádat 

kulturní akce a kdy většina lidí zůstávala 

doma, měl být rok 2022 příslibem lep-

ších časů a postupného návratu k nor-

málu. Ale bylo tomu skutečně tak? 

Ano i ne. 

Lakonická odpověď poměrně trefně 

vystihuje, jaký vlastně uplynulý rok byl 

a co to znamenalo pro kino. Asi nemá 

cenu příliš připomínat zásadní události, 

jako únorovou válečnou agresi Ruska na 

Ukrajině a následné ekonomické otřesy, 

které válka přinesla. Bohužel právě ty byly 

důsledkem opatrnějšího přístupu diváků 

v návštěvě kina a kultury obecně. Ano, do 

kina přišlo víc diváků než v předchozích 

dvou covidových letech, což je pochopi-

telné, ale méně, než v roce 2019, který byl 

obecně rekordní za celou dobu existence 

digitálního kina. Čísla za rok 2022 hovoří 

jasně. Na celkem 518 fi lmových předsta-

vení přišlo 18 846 diváků. Oproti roku 

2021 (11 224 diváků) a 2020 (10 178 divá-

ků) se jedná o očekávaný nárůst. 

Zpočátku roku byla návštěvnost po-

měrně nízká, především v lednu, patrně 

z důvodu obav z doznívající poslední co-

vidové vlny. Navíc byla jen jedna zajímavá 

premiéra, česká komedie Srdce na dlani. 

Tím se potvrzuje trend, že k návštěvě kina 

je třeba nabídnout dobrý fi lm a špatné po-

časí. První se bohužel nenaplnilo a druhé-

ho bylo tak akorát. Ovšem únor už byl pod-

statně optimističtější, návštěvnost byla 

třikrát vyšší, než v lednu! A pak už diváci 

začali nacházet cestu zpět do kina a při-

bylo také mnohem víc zajímavých fi lmů. 

Největší měsíční návštěvnost se ode-

hrála v dubnu, kdy měly premiéru dvě čes-

ké komedie – Po čem muži touží 2 a Vy-

šehrad: Fylm. Druhý jmenovaný snímek 

měl dokonce za celý rok 2022 druhou nej-

větší návštěvnost v počtu diváků na jedno 

představení a třetí příčku zaujímá v celko-

vé návštěvnosti. 

Když už tady zmiňuji celkovou ná-

vštěvnost za uplynulý rok, tak nás po 

sečtení diváků a projekcí čekalo zajíma-

vé překvapení. Na prvním místě se, co do 

celkového počtu diváků, umístila pohádka 

Tajemství staré bambitky 2 (1368 diváků) 

a dlouho očekávaný Avatar: The Way of 

Water skončil až na druhém místě (1232 

diváků). Důvodem je však čas premiéry 

a počet projekcí jednotlivých snímků. Ava-

tar měl premiéru až v druhé polovině pro-

since, tedy na konci roku a tak měl „pouze“ 

sedm započítaných projekcí. Pohádka Ta-

jemství staré bambitky 2 měla premiéru 

v únoru a tak se promítala celkem 14x. Když 

vezmu přesnější statistický údaj, průměrný 

počet diváků na jedno představení, pořa-

dí se změní. Avatar je rázem na prvním 

místě se 176 diváky na jedno představení 

a Tajemství staré bambitky s 97, 71 diváka, 

na místě třetím. S Avatarem však také při-

šlo několik zajímavých prvenství. Jedna-

lo se o fi lm s nejdelší stopáží, který jsme 

v novém digitálním kině zatím promítali. 

Čistá délka fi lmu je 192 minut! Tolik mívají 

obvykle přímé přenosy z Královské ope-

ry v Londýně, nebo baletu, které míváme 

v kině také. Navíc hlavní producent fi lmu 

zakázal dělat přestávky a tak museli divá-

ci zhlédnout téměř tři a půl hodiny fi lmu 

v jednom zátahu. Další zajímavostí bylo 

rozdělení návštěvnosti mezi 2D a 3D verzí. 

V předchozích letech chodilo na 3D verze 

fi lmů cca 40% diváků a zbytek pak volil ra-

ději 2D verzi. U Avatara tomu bylo jinak. 3D 

verzi upřednostnilo 90% diváků. 

V první desítce nejnavštěvovaněj-

ších fi lmů je shodně po pěti zástupcích 

české kinematografi e a pěti zástupcích ki-

nematografi e USA. Česko zastupují již zmi-

ňovaná pohádka Tajemství staré bambitky 

2 a nekorektní komedie Vyšehrad: Fylm, 

hrané drama Jan Žižka, komedie Po čem 

muži touží 2 a fantasy pohádka Princezna 

zakletá v čase 2. Z toho je vidět, že diváci 

vsadili především na pokračování osvědče-

ných titulů. Americkou provenienci v první 

desítce zastupují Avatar: The Way of Wa-

ter, Mimoni 2: Padouch přichází, Top Gun: 

Maverick, Thor – Láska jako hrom a Ježek 

Sonic 2. A opět se osvědčila pokračování 

úspěšných sérií a fi lmů. A i když jsou v první 

desítce čtyři pohádky, nebo fi lmy pro děti, 

tak rok 2022 přinesl velmi málo podobných 

snímků zaměřených na děti a mládež. 

Stejně pomalu, jako se rozjíždě-

la fi lmová návštěvnost, se rozjížděly 

i nefi lmové akce, besedy, divadelní 

představení a další. Až teprve od března 

začaly přibývat v programu koncerty (Ne-

zmaři, Karel Plíhal), divadelní představení 

(SušDivOch) a spoustu dalších aktivit. 

Přesto však některé stálice, které v kině 

v předchozích letech probíhaly se vracejí 

jen velmi pozvolna. Takovým příkladem 

je talkshow Radka Nakládala Škrtněte 

si, prosím. Podle 

slov samotné-

ho moderátora 

bylo velmi těžké 

sehnat zajíma-

vé hosty. Někteří 

omezili svoji čin-

nost z obavy před 

hrozbou nakaže-

ní, jiní měli na-

opak příliš vel-

ké pracovní vy-

tížení. A  tak se 

talkshow odehrá-

la pouze třikrát. 

Velmi příjemným 

zjištěním bylo, 

že se opět vrá-

tily školky, školy 

a další vzděláva-

cí ústavy. Zájem 

o  školní před-

stavení ,  nebo 

projekce pro zá-

jmové skupiny byl velký a to dokonce 

ze vzdálenějších obcí a městeček, jako 

například Nalžovské Hory, nebo Stachy. 

A stejně jako většina 

organizací jsme se i my 

podíleli na pomoci ukra-

jinským uprchlíkům, ať 

už to bylo logistickou po-

mocí, projekcemi fi lmů 

v ukrajinštině, nebo po-

skytnutím prostor pro vý-

uku češtiny. Celkově tedy 

rok 2022 naplnil naše 

očekávání ohledně ná-

vratu diváků do kina. Na 

nefi lmové akce přišlo 

dalších přibližně 2 000 

diváků. Pozitivní trend 

zvyšující se návštěvnos-

ti je opravdu znát. To nás 

velmi těší a za to patří dík 

především vám divákům, 

kteří jste zavítali do kina 

Sušice. A i když okolnos-

ti nejsou příznivé, stále 

chodíte a my tak může-

me doufat, že rok 2023 

bude zase o něco lepší. Už teď víme, že pro 

to uděláme vše, co bude v našich silách. 

Například budeme modernizovat 

zásadní komponenty projekční tech-

nologie – Projektor a kinoserver. 

Současná technologie je příliš zastara-

lá a s velkou spo-

třebou elektric-

ké energie. Nový 

laserový projek-

tor má spotřebu 

o 70% nižší a má 

v ýrazně lepší 

světelné para-

metry. A  starý 

kinoserver (za-

řízení, kam se 

ukládají a odkud 

se promítají fil-

my, už neumož-

ňuje projekci 

stále většího po-

čtu filmů, které 

jsou distr ibu-

ovány v  odliš-

ných formátech. 

S novým bude-

me moci promí-

tat navíc ve 4K 

rozlišení. 

Děkujeme vám a těšíme se na vaši 

návštěvu v kině Sušice.

Bc. Pavel Vinický
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ZNÁMÁ JMÉNA 

A JEJICH NOSITELÉ

18. prosince mají svátek Mi-

loslav i Milorad. V České republi-

ce se jmenuje 42 262 lidí se jmé-

nem Miloslav. Jméno Miloslav je 

35. nejčastější mužské jméno v ČR. 

(tj. 1 Miloslav na 327 obyvatel ČR). 

V obci Sušice je dnes asi 126 Mi-

loslavů. Průměrný věk Miloslavů 

je 60 let.

Etymologie jména

Ženskou alternativou jména je 

Miloslava. Jméno Miloslav je vý-

znamově příbuzné také se jmé-

nem Miloš. Domáckými variacemi 

jména jsou právě Miloš, také Míla, 

Milek, Sláva, Slávek, zdrobněle pak 

Miloslávek, Miloušek, Milošek, Slá-

veček apod. Jméno Miloslav neuží-

vá pouze čeština, ale také sloven-

ština, bulharština, srbština nebo 

ruština. Německou podobou jmé-

na je Miloslaw. Poláci jméno znají 

jako Miłosław.

Mužské křestní jméno Miloslav 

je slovanského původu. Vykládá 

se jako „slavící milost, „slavný mi-

lostí”, také „slavný svojí dobrotou”, 

„laskavý” apod. Jedná se o slovan-

skou podobu latinského jména 

Mansvet.

Známí nositelé jména

Nositelem jména byl český he-

rec a bavič Miloslav Šimek. Působil 

mj. v divadle Semafor, spolu s Ji-

řím Krampolem, později založili 

Divadlo Jiřího Grossmanna. Jméno 

nosil také slavný český spisovatel 

Miloslav Švandrlík, dramatik Mi-

loslav Stehlík, malíř a grafi k Milo-

slav Troup, sušický malíř Miloslav 

Čelakovský nebo hudební sklada-

tel Miloslav Ištvan. Jméno náleží 

i k českému prozaikovi, cestovate-

li a badateli Miloslavovi Stinglovi, 

nosí ho i básník Miloslav Uličný, so-

chař Miloslav Šonka, architekt Mi-

loslav Sýkora nebo kardinál a praž-

ský arcibiskup Miloslav Vlk.

Miloslav Ježek

V Sušici je mnoho zajímavých 

silných, osobností a tou je beze-

sporu i Miloslav Ježek.

Miloslav Ježek, je kapelníkem 

hudební skupiny Orchidea ze Su-

šice. Jeho kapela hraje na plesech, 

svatbách a tancovačkách po Kla-

tovském okrese. Miloslav pochází 

z šumavské vesničky Čepice a je 

velmi oblíbeným zpěvákem tady 

na Sušicku. Miloslav hraje skvěle 

na klávesy i akordeon.

Jak jste k  svému jménu 

přišel?

„Jméno mi dali moji rodiče, po 

dědovi z Vlastějova a také tátovi.“

Kdo nebo co Vás přivedlo 

k tomu stát se hudebníkem?

„Určitě vše začalo přihláškou 

do LŠU (dnešní ZUŠ) v Sušici, kam 

mě v roce 1982 přivedli rodiče. 

Těm bych chtěl především za mož-

nost studia velice poděkovat. Dále 

pak svým učitelům, kteří mě bě-

hem studia vedli. Panu Jiřímu Ko-

lářovi (akordeon) a p. Josefu Baier-

lovi (hudební nauka).“

Jak byste popsal vaše hudeb-

ní začátky?

„Popravdě, byly začátky obtíž-

né. Kluci chodili s partou ven, vě-

novali se svým koníčkům a já mu-

sel nejprve cvičit na další hodinu 

do lidušky. Akordeon tenkrát můj 

koníček zdaleka nebyl. Dnes jsem 

moc vděčný rodičům a zejména 

tátovi, že se nenechali obměkčit 

slzami a při lidušce mě udrželi. Mu-

zicírování jako takové mě chytilo 

daleko později, a to až v roce 1996, 

kdy jsem si prvně zahrál s kapelou 

a pak párkrát zaskočil s kapelou 

Matyband. Tenkrát jsem se roz-

hodl, že si založím vlastní kapelu.“

Jaký je váš hudební vzor?

„Hudebních vzorů mám ně-

kolik. A to jak z mého okolí, tak 

i světového formátu. Ale obecně 

jsem vždycky obdivoval absol-

venty konzervatoří. Protože ti byli 

vždycky mistři svého umění a já si 

libuji v jejich čisté hře. Na druhou 

stranu je spousty muzikantů, kte-

ří mají hudbu vrozenou, poctivě 

cvičí a mně padá brada...“

Jaký je váš nejoblíbenější zá-

žitek s kapelou?

„Zážitků je mnoho, nevím, kte-

rý bych měl upřednostnit. Každo-

pádně je to život v neuvěřitelně 

veselé společnosti. Já v oblibě 

říkám, že je to druhý život člově-

ka. A jak se vtipkuje: „Jó muzikanti, 

ti se mají. Ti pořád jenom vyhráva-

jí...!“ Vzpomínám si na jeden hezký 

zážitek, kdy na pouťovou v Sedlici, 

přijely dvě kapely. Oběma kapel-

ničili Ježkové a pořadatel zřejmě 

nevědomky potvrzoval smluvní 

ujednání s oběma. Nakonec hrála 

kapela Fatima mého kolegy Ro-

mana Ježka a my se s nimi pořád-

ně opili.“

Co byste doporučil něko-

mu, kdo si chce založit vlastní 

kapelu?

„Určitě bych mu popřál štěstí 

na kolegy a kolegyně. Protože jen 

s dobrou partou se dá dobře pra-

covat. A nakonec, ač je to sobecké, 

musí kapelu upřednostnit.“

Kdybyste mohl vrátit čas, 

změnil byste něco?

„Neměnil bych nic. Děkuji své 

rodině za velkou toleranci a fa-

nouškům dobré muziky za jejich 

zájem.

Přeji všem hodně zdravíčka 

a spokojenosti, děkuji za výteč-

né otázky.“

Marie Križkova

Do Základní školy T. G. Ma-

saryka – Komenského ulice 

zavítala lektorka výukového 

programu Marie Krippelová 

z Národního parku Šumava. 

Žáci 4. třídy se zúčastnili dne 

16. 1. 2023 programu s názvem 

Rašeliniště.

Proč je důležité zachovat raše-

liniště? To a mnohem více nám 

vysvětlila paní lektorka. Žáci se 

dozvěděli, že je to důležitý zdroj 

vody, který ji zadržuje v krajině. 

Ale co to ta rašelina vlastně je? 

Žáci mohli nejen na vlastní oči 

vidět rašeliník, ale zároveň si 

mohli vyzkoušet a změřit, kolik 

vody dovede absorbovat.

Po haptické části děti zapoji-

ly hlavy a formou hry rozezná-

valy rostliny, které rostou v mok-

řadech. Pomocí určovacích klíčů 

rozřadily rostliny podle květu, plo-

du a názvu, poznaly např. klikvu 

bahenní, vlochyni bahenní, brus-

nici borůvku a brusinku. Do rašeli-

nišť nepatří pouze rostliny, ale také 

Rašeliniště na Komendě

zvěř a hmyz. Žáci se dozvěděli o je-

dovatém hadu, který žije na území 

České republiky.

Nejzajímavější pro děti byl asi 

žluťásek borůvkový, který se 

živí vlochyní bahenní. Zaujal 

je i los evropský, který se po-

hybuje po rašeliništi a na ně-

hož si děti v závěru programu 

zahrály. Program byl pro děti 

velmi přínosný a budeme se 

těšit zase na další.

Mgr. Aneta Szkanderová

Zahájení přípravných kurzů
Vážení rodiče, milé 

uchazečky a uchazeči o studi-

um na našem gymnáziu.

Přípravné kurzy z matemati-

ky a českého jazyka zahajují již 

v pondělí 13. února 2023!

Kurzy probíhají v pěti lekcích 

s výjimkou jarních prázdnin každý 

týden od 13. února do 23. března 

2023. Z matematiky v pondělí 

(13. 2., 20. 2., 27. 2., 13. 3., 20. 3.) 

a z českého jazyka ve čtvrtek 

(16. 2., 23. 2., 2. 3., 16. 3., 23. 3.) 

vždy od 15.00 do 16.00 hod. pro 

všechny přihlášené. 

Po covidové pauze se znovu 

podařilo navázat spolupráci se 

studenty 2. ročníku oboru So-

ciální činnost ze Střední od-

borné školy Sušice. Toto setká-

vání se uskutečňuje „pod křídly“ 

Mgr. Anny Řáhové a naší fyzio-

terapeutky Dity Purschové, DiS. 

v rámci praktické výuky.

Studenti pravidelně jednou 

týdně docházejí do Domova se 

zvláštním režimem a do Domo-

va pro seniory a společně trá-

ví odpoledne. Buď procházkou 

podél řeky a krmením kachen, 

nebo si zajdou do místní kavár-

ny na sladkou odměnu. Během 

adventu navštívili pohyblivý 

betlém v  muzeu a  prošli vá-

noční trhy.

Při nepříznivém počasí mo-

Mezigenerační setkávání

hou studenti využít naši vzdě-

lávací místnost pro praktický 

seminář, kde se seznámí s teo-

retickými postupy z péče o klien-

ty, také mohou sledovat video-

ukázky a nakonec si sami na sobě 

vyzkoušet polohování a přesuny. 

V našem domově mimo jiné 

používáme v péči o klienty Ba-

zální stimulaci a i s tímto kon-

ceptem se mohou studenti 

seznámit. Dalším tématem je 

Paliativní péče.

 Milí studenti a Aničko, velice 

si vážíme vašeho času a děku-

jeme za tyto návštěvy. Doufá-

me, že i pro vás tohle propo-

jování zkušenosti a moudrosti 

s radostí a mladistvou energií 

je přínosné.

za SSMS HeJa

Beseda se spisovatelem Karlem Fořtem
V  pondělí 23. 1. proběhla 

v Městské knihovně v Sušici be-

seda s regionálním spisovatelem 

Karlem Fořtem. Veřejnosti je známý 

jako autor kriminalistických příbě-

hů ze Šumavy a Pošumaví napsa-

ných podle skutečných událostí. 

Karel Fořt je také básníkem, dosud 

vydal pět sbírek. V jedné z nich je 

báseň věnovaná Sušici jako místu, 

které má v jeho srdci zvlášť důle-

žité místo.

Beseda probíhala ve spontán-

ním duchu, Karel Fořt vyprávěl 

o epizodách ze svého života, kte-

ré nejsou příliš známé. Dostalo se 

i na „pomníčky“ – kriminalistické 

případy, které skončily nedořeše-

né. I když kriminalisté věděli, kdo 

je vrahem, neměli dost důkazů, 

aby vraždu prokázali. 

Na besedu přišli čtenáři knih Kar-

la Fořta. Rádi se více dověděli o mís-

tech a událostech, které sami znají, 

i když se týkají vzdálenější minulosti. 

K dobré náladě přítomných přispělo 

i útulné prostředí knihovny.

Organizaci besedy zajis-

til Čtenářský klub při Městské 

knihovně v Sušici. Je to otevřená 

skupina (zatím jen) čtenářek, kte-

ré si rády povídají a svých zážitcích 

z četby, doporučují nebo nedopo-

ručují ostatním díla, která si pře-

četly. Skupina se schází dvakrát do 

měsíce v Městské knihovně (kaž-

dé druhé pondělí vždy od 15 ho-

din). Podrobnější informace jsou na 

webu Městské knihovny. 

Rády vás v Klubu přivítáme.

Za Čtenářský klub Marie Přibová

PŘEKVAPENÍ...
… které nám poslalo samo nebe

Je úterý, máme pravidelné 

cvičení, když se otevřou dveře 

a vstoupí bílý chlupatý obláček. Za 

ním osůbka s jiskrou v očích a líbez-

ným úsměvem a vza-

du cupitající klouček. 

Představujeme 

vám canisterapeu-

tický tým pod vede-

ním Míši Zouharové. 

Dalšími členy týmu je 

syn Ondrášek a hlav-

ní postavou je fenka 

Elizabeth. Říkáme jí 

Líza :)

Od listopadu nás 

pravidelně navštěvují 

v domově důchodců. 

Přidali se do rozdává-

ní nadílky od Mikulá-

še a čerta.

Kdo chce, může 

si Lízu pohladit, po-

mazlit se. Jejich návštěva je oprav-

dovým lékem... aneb ANDĚLÉ 

EXISTUJÍ.

zdraví ergoterapeutky

Pomůcky pro přípravné kur-

zy: sešit nebo blok, modře či 

černě píšící propisovací tužka, 

rýsovací potřeby (pouze tyto 

pomůcky jsou povoleny u při-

jímacích zkoušek).

Nespornou výhodou příprav-

ných kurzů je poznání prostředí 

školy, seznámení se s obsahem 

a formou testů a možnost včas-

ného odhalení případných ne-

dostatků ve znalostech.

Brzy na shledanou. 

Těšíme se na vás!

Ivan Kratochvíl
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Zasedání rady města

Výzva k podání nabídky na pronájem
městského bytu velikosti 3+1 a 4+1

Byt č. 25, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. kategorie), 

ul. Kaštanová 1160, Sušice. 

Byt se nachází v 6. nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová 

okna a dům je zateplený. Dům čp. 1160 je panelový, s výtahem. Rozměry 

jednotlivých místností: kuchyň 10,48 m2, 1. pokoj 19,53 m2, 2. pokoj 12 m2, 

3. pokoj 8 m2, předsíň 10,24 m2, koupelna 2,86 m2, WC 1,03 m2, komora 

3,88 m2, balkon 6,02 m2, sklep 2,88 m2. Celková rozloha bytu 76,92 m2.

Datum prohlídky bytu: 16. 2. 2023 od 9.00 do 9.10 hod.

Byt č. 10, velikost 4+1 (dříve označován jako byt I. kategorie), 

ul. 5. května 719, Sušice.

Byt se nachází v 5. nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová 

okna a dům je zateplený. Dům čp. 719 je panelový, s výtahem. Rozměry 

jednotlivých místností: kuchyň 9,30 m2, 1. pokoj 20,18 m2, 2. pokoj 12,16 m2, 

3. pokoj 12,16 m2, 4. pokoj 9,21 m2, předsíň 12,84 m2, koupelna 2,88 m2, 2x 

WC 1,03 m2, balkon 4,39 m2, sklep 2,65 m2. Celková rozloha bytu 87,83 m2.

Datum prohlídky bytu: 16. 2. 2023 od 9.30 do 9.40 hod.

Byt č. 10, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. kategorie), 

ul. Sirkařská 976, Sušice.

Byt se nachází ve 4. nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plasto-

vá okna a dům je zateplený. Dům čp. 976 je panelový, s výtahem.Roz-

měry jednotlivých místností: kuchyň 11,11 m2, 1. pokoj 16,12 m2, 2. po-

koj 20,17 m2, 3. pokoj 20.17 m2, předsíň 7,95 m2, koupelna + WC 4,12 m2, 

sklep 1,44 m2. Celková rozloha bytu 81,08 m2.

Datum prohlídky bytu: 16. 2. 2023 od 9.50 do 10.00 hod.

Žadatel musí splnit tyto podmínky:

• musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům

• nesmí být dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti 

němu vedeno exekuční řízení

• nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení

• během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, 

který mu byl městem nabídnut k nájmu

• uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena 

(týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena)

• musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti

• musí uvést přesnou výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (mi-

nimální výše nájemného: 48,05 Kč/m2/měsíc)

Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely s ža-

datelem společnou domácnost.

Nabídka musí být podána nejpozději: 28. 2. 2023 v zalepené 

obálce s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + ozna-

čení požadovaného bytu + adresa odesílatele.

Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:

• Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především 

k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájem-

ného za m2/měsíc. 

• Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.

• Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na 

pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez 

udání důvodů.

Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům 

na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, 

č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.   -mp- 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 18. ledna 2023

• Zastupitelstvo města schválilo návrhovou komisi ve složení: PhDr. 

Jan Lhoták, Ing. Václav Rada a Miroslav Švarc.

• Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o přehledu pří-

padů vykonaných advokátem JUDr. Martinem Haladou, LL.B. pro spo-

lečnost Sušická nemocnice s.r.o.

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

Oznámení výběrového řízení
Výběrové řízení se koná podle zákona č. 

312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků 

a o změně některých zákonů, v platném znění.

Město Sušice přijme na dobu neurčitou úřední-

ka na funkci referenta správního odboru – místní 

poplatky, exekuce. Zájemce musí splňovat předpoklady § 4 zákona 

č. 312/2002 Sb. Požadavky: SŠ vzdělání, zodpovědnost, preciznost, 

jednání s lidmi, práce na PC, administrativní zkušenosti. Plat. pod-

mínky pro 9 platovou třídu podle nař. vlády č. 341/2017 Sb. Nástup 

ihned. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a titul zájemce

b) datum a místo narození zájemce

c) státní příslušnost zájemce

d) místo trvalého pobytu zájemce

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení 

k pobytu, jde-li o cizího státního občana

f) datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních za-

městnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; 

u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědču-

jící bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud tako-

vý doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost 

čestným prohlášením,

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky možno zasílat do 22. 2. 2023 na adresu: Město 

Sušice, Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice. 

Petr Novák, tajemník MěÚ Sušice

Bez jakýchkoliv podmínek a nejméně na čtyřicet let nabízí 

město Sušice Plzeňskému kraji k provozování Sušickou nemoc-

nici. Budovy i veškeré vybavení získá kraj do dlouhodobého 

pronájmu bezplatně. Město se naopak zavazuje hradit ze svých 

prostředků například opravy budovy nemocnice, pomáhat 

při snížení energetické náročnosti provozu, spolupracovat při 

hledání nových zaměstnanců, provozovat a opravit ubytov-

nu pro zdravotníky, podílet se na úhradě ztráty z poskytování 

akutní péče nebo spolufi nancovat nákup CT. Velkým lákadlem 

zejména pro mladé lékaře bude nové a moderní ubytování, 

které pro ně město slibuje postavit v nově budované čtvrti.

O možnosti převzetí Sušické nemocnice Plzeňským krajem se 

jedná již řadu let. Zatím však bez tolik očekávaného rozhodnutí. 

Proto Rada města rozhodla odeslat první únorový den hejtmano-

vi, radním a zastupitelům Plzeňského kraje již zcela konkrétní na-

bídku na převzetí nemocnice, aby Sušická nemocnice mohla ko-

nečně zaujmout své místo v systému dobře fungujících nemocnic 

Plzeňského kraje.

„Věřím, že naše nabídka bude pro Plzeňský kraj velmi zajímavá 

a hlavně pomůže Sušické nemocnici. Sami to nezvládneme. Jsme 

přece jen malé město a naše zdroje a možnosti jsou omezené. 

Přesto uděláme vše pro to, abychom nemocnici zachovali,“ vyjá-

dřil se k nabídce místostarosta Sušice Karel Požárek.

Plzeňský kraj dlouhodobě deklaruje ochotu nemocnici pomo-

ci nejen fi nančně, ale také převzít její provozování. Proto vedení 

města věří, že se kraj bude co nejdřív nabídkou zabývat a že tato 

nabídka bude natolik vstřícná a kraji prospěšná, že bude přijata. 

Jasná reakce kraje je zcela zásadní pro budoucnost nemocnice. 

I v současné nelehké situaci se určitě dá najít cesta, jak vývoj ob-

rátit správným směrem.

Díky obětavosti a trpělivosti zdravotníků funguje nemoc-

nice v nelehké personální situaci, ve které se nachází. Zacho-

vána je činnost oddělení následné péče, ARO, JIP, rehabilitace, 

chirurgické a interní ambulance, dětské ambulance, laboratoře 

i rentgenu a SONO.

Nemocnice nabízí novému provozovateli velký potenciál 

rozvoje. V budoucnu je možné opět otevřít interní lůžkové od-

dělení, což by velmi ulevilo nejen okolním nemocnicím a zdra-

votnické záchranné službě, ale zejména pacientům. Fungovat 

zde mohou také specializované ambulance nebo dlouhodobá 

intenzivní ošetřovatelská péče. Ve výborném stavu a připrave-

né k okamžitému otevření jsou i oba operační sály.

„Od pronájmu Sušické nemocnice Plzeňským krajem si slibuji zejmé-

na uklidnění rozbouřené atmosféry sporů o budoucnost nemocnice. 

Nemocnice získá tolik potřebný klid na stabilizaci a rozvoj. Stane se opět 

vyhledávaným zaměstnavatelem a kvalitním poskytovatelem zdravot-

ních služeb v Plzeňském kraji. A to nejen jeho obyvatelům, ale i mno-

ha návštěvníkům Plzeňského kraje,“ dodal místostarosta Požárek.

Vedení města věří, že se Plzeňský kraj rozhodne nabídku při-

jmout. Poskytne nemocnici a jejímu personálu zázemí silného 

subjektu a tím i tolik potřebnou jistotu klidného fungování v bu-

doucnosti. Město Sušice bude v tomto snažení Plzeňskému kraji 

maximálně nápomocno. Provoz Sušické nemocnice je důležitý 

pro celý kraj a velkou spádovou oblast Sušicka. Omezování péče 

navíc způsobuje problémy v nedalekých nemocnicích v Klatovech 

a ve Strakonicích.

MĚSTO SUŠICE NABÍZÍ PLZEŇSKÉMU KRAJI 

BEZPLATNĚ NEMOCNICI

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 23. ledna 2023

• Rada města schválila podání žádosti o dotaci na nákup kniž-

ního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2023 pro organi-

zaci Sušické kulturní centrum – SIRKUS, p.o.

• Rada města schválila podání žádosti o dotaci na oblast živé 

kultury festivaly, soutěže a multižánrové aktivity a oblast hudba 

v Plzeňském kraji pro rok 2023 pro organizaci Sušické kulturní 

centrum – SIRKUS, p.o.

• Rada města schválila uzavření smlouvy o spolupráci při za-

jištění kulturně-vzdělávacího projektu „Příběhy našich sousedů“ 

s Post Bellum, z. ú., IČ: 26548526 a pověřila starostu města podpi-

sem smlouvy. Částka bude hrazena z org. 1901.

• Rada města schválila zadání výběrového řízení na zhotovi-

tele akce „Sušice – stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 

5. května, Smetanova, Studentská – dokončení“, a to ve zjednodu-

šeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek v platném znění, podle přílohy. 

• Rada města schválila zadání veřejné zakázky na zhotovitele 

akce „Zateplení panelových domů Sušice II. etapa – Villaniho č.p. 

712–713, V Rybníčkách 714–715, 716–717“ ve zjednodušeném pod-

limitním řízení dle zadávací dokumentace. Dále schválila obchod-

ní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo na stavební práce.

• Rada města schválila aktualizaci územní studie „Sušice 

Z58-BI-SU“ zóna „A“ změna č. 1, zpracovatelem je společnost EGF 

spol. s.r.o., se sídlem Na Tržišti 862, 342 01 Sušice, kterou se nově 

p.p.č. 546/9 rozdělení na dvě samostatné parcely dopravně napo-

jené přímo na ulici Rozacínova.

• Rada města schválila záměr prodeje části pozemku p.č. 

513/1 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře cca 539 m2 v ka-

tastrálním území Sušice nad Otavou a jeho zveřejnění na úřední 

desce města. 

• Rada města schválila zadání zakázky malého rozsahu I. ka-

tegorie na stavební práce podle Směrnice č. 01/2017 města Sušice 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Sušice, 

Nádražní čp. 356, rekonstrukce elektroinstalace bytového domu“ 

podle přílohy a fi rmy, které budou vyzvány k podání nabídky: 1) 

Josef Lád, Chlum 22, 342 01, Sušice IČ 63512645, 2) Pavel Prunner, 

Na Vojtěšce 1113, 342 01, Sušice IČ 69249130, 3) Ing. Václav Potu-

žák, Volšovy 62, 342 01, Sušice IČ 14726696, 4) ELEKTRO KT GROUP 

s r.o., Průmyslová 927/II, 33901, Klatovy IČ 27967280, 5) ELKOMAT 

servis, spol. s r.o., T. G. Masaryka 133,34201 Sušice IČ 18238882, 6) 

Tomáš Pojar, Číhaň 72, 341 42, Číhaň, IČ 74211803.

• Rada města rozhodla o odpovědích na otázky vznesené 

architektonickou kanceláří EHL&KOUMAR ARCHITEKTI s. r. o., Na 

Šafránce 25, 101 00 Praha 10, týkající se dokončení studie objektu 

č.p. 48 – Stará lékárna takto:

a) do objektu umístit mechanický betlém a informační centrum,

b) ostatní odpovědi na vznesené otázky rada města ponechává 

na odborném posouzení architektonické kanceláře.

• Rada města schválila návrh dopisu týkajícího se nabídky 

Plzeňskému kraji na provozování Sušické nemocnice.

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

Termín podání přihlášky: do 03. 03. 2023 do 12.00 hod. 

Uchazeči, kteří splní předpoklady pro pracovní pozici, budou po-

zváni k pohovoru, který se uskuteční dne 16. 03. 2023 od 15.00 hod. 

Přihlášku zašlete nebo osobně doručte do kanceláře Základní školy 

T. G. Masaryka Sušice, Dr. E. Beneše 129, 342 01 Sušice. Obálku označte 

v levém horním rohu „školník / školnice – správce budov “ 

Přihláška bude obsahovat: 

• strukturovaný životopis s kontaktními údaji; 

• motivační dopis; 

• kopii dosaženého vzdělání.

Termín nástupu na pozici školníka: 03. 07. 2023

Kvalifi kační požadavky a předpoklady: minimálně výuční list – ča-

sová fl exibilita, samostatnost, pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost, 

psychická odolnost, organizační schopnosti, schopnost provádět jedno-

duché stavební opravy, malířské, natěračské, instalatérské a zahradnické 

práce, manuální zručnost více řemesel, schopnost jednat s dospělými 

i žáky, morální předpoklady a trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav

Náplň práce: řízení, organizování a kontrolování práce uklízeček, 

dohled nad dodržováním školního řádu a pořádku ve škole a v jejím 

okolí, zajišťování pořádku a čistoty v objektech školy a přilehlých pro-

storách, péče o zeleň v areálu školy (včetně sekání trávy), údržba chod-

níků a komunikací v areálu školy, zajišťování provozu sportovního hřiště 

a tělocvičen v odpoledních a večerních hodinách, zajišťování a prová-

dění drobných oprav a údržby v objektech školy a přilehlých prosto-

rách, odemykání a zamykání školy, obsluha vytápění školy, přebírání 

výsledků prací objednaných u odborných fi rem.

Nabízíme: 

• byt 2 + 1 přímo v objektu školy;

• platové ohodnocení podle platných právních předpisů 

 (platová třída 4), platový stupeň podle započitatelné praxe; 

• příplatek za vedení;

• plný pracovní úvazek (1,0);

• 200 hod. dovolené za kalendářní rok;

• příspěvek na stravování a další benefi ty z FKSP.

Poznámka: Upřednostněni budou ti zájemci, kteří budou splňovat 

uvedené předpoklady a kteří budou bydlet v objektu školy. 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, 

a to bez uvedení důvodu, tj. neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

Další informace podá: PaedDr. Richard Smola, tel.: 376 526 546

Nabídka zaměstnání na pozici školníka / školnice – správce budov 

na Základní škole Dr. E. Beneše 129, Sušice, 342 01

Ve dnech 13. – 14. (1. kolo) a 27. – 28. ledna 2023 (2. kolo) pro-

běhla volba prezidenta republiky. V Sušici v prvním kole hlasovalo 

5 924 (68,45%) občanů a ve druhém 6 008 (69,63%) občanů. V Čes-

ké republice byla volební účast 70,25%.

Nově zvolený prezident Petr Pavel získal ve druhém kole 

v Sušici 56,70% hlasu. Na Sušicku to bylo 53,24% a v celém okrese 

Klatovy 53,39% hlasů. V Plzeňském kraji zvítězil s 55,71% platných 

hlasů. V celé České republice získal Petr Pavel ve volebním duelu 

s Andrejem Babišem 58,32% hlasu.  -red-

Volba prezidenta na Sušicku

Nálezy uložené na stálé službě Městské policie Sušice
Městská policie Sušice oznamuje, že jí byly odevzdány následující věci, 

které byly nalezeny na území města Sušice a jejichž vlastník není znám.

Kužel – 1 ks, helma + bunda – 2 ks, mobilní tlf. + klíče – 1 ks, pouzdro 

na brýle – 1 ks, mobilní telefon – 3 ks, povlečení – 1 ks, vodítko na psa – 

1 ks, kleště – 1 ks, stará munice – 1 ks, ostatní (karty...) – 4 ks, tablet – 1 ks, 

batoh – 1 ks. Nález bude vydán jen žadateli, který věc přesně popíše. 

Popis a foto aktuálně nalezených psů naleznete na webových strán-

kách Městského úřadu Sušice pod odkazem Město » Městská policie » 

Aktuální informace.  Martina Gregorová, Městská policie Sušice

Odběry dárců krve v roce 2023
Sušice DPS: 14. 2. | 14. 3. | 18. 4. | 9. 5. | 13. 6. | 

18. 7. | 8. 8. | 12. 9. | 17. 10. | 14. 11. | 5. 12. 

Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.

Prvodárce prosíme, dostavte se do 15.30 (nutné vstupní vyšetření).

KREVNÍ BAROMETR – klatovy.nemocnicepk.cz/krev

Zasedání zastupitelstva města



strana 4 Sušické noviny 3/2023
9. února 2023Přehled akcí

17. března od 19.30 hod. – Kino Sušice

17. března od 19.30 hod. – KD Sokolovna

First spring METAL THERAPY 

18.–19. února od 8 hod. – KD Sokolovna

25. března od 10 hod. – KD Sokolovna – viz str. 5

29. března od 19 hod. – KD Sokolovna

Radůza – viz str. 1

31. března – KD Sokolovna

Jakub Děkan s Láskou tour 2023

13. dubna od 17.30 hod. – Kino Sušice

Poutí k branám orientu | Nicolette Havlová

Cestovatelská přednáška

21. dubna od 17 hod. – KD Sokolovna

Michal z kouzelné školky

Vstupenk y na w w w.ticketpor tal.c z /event /

Michal-Nesvadba-MICHAL-NA-HRANI

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

18. února od 20 hod. – KD Sokolovna

Hasičský bál – viz str. 6

19. února od 15 hod. – Galerie SIRKUS

Tajemství otisku – vernisáž výstavy – viz str. 9

23. února od 19.30 hod. – Smetanův sál

Kalabis Quintet – pořádá KPH 

Bach, Mozart, Haas, Kalabis – viz str. 5

24. února od 17 hod. – Husův sál

Kašpárkova komedie s drakem

Loutkové divadlo Sokol Sušice

25. února od 20 hod. – KD Sokolovna

27. února od 18 hod. – sál Káčka

Žákovský koncert – pořádá ZUŠ

4. března od 19.30 hod. – KD Sokolovna

6. března od 19 hod. – KD Sokolovna

7. března od 17.30 hod. – Kino Sušice

Havajské ostrovy | Petr Nazarov

cestovatelská přednáška

15. března od 19 hod. – KD Sokolovna

10. února od 17 hod. – Husův sál

Potopený zvon

Loutkové divadlo Sokol Sušice

10. února od 19 hod. – Kino Sušice

Komponovaný hudební večer – viz str. 5

10. února od 21 hod. – PDA Sušice

Valentýnská party

11. února od 17 hod. – sál Káčka

Koncert absolventek ZUŠ Sušice – vystoupí klaví-

ristka Hanka Stýblová, saxofonistka Jana Karausová

11. února od 20 hod. – KD Sokolovna

13. února od 17.30 hod. – Kino Sušice

15. února od 19.30 hod. – KD Sokolovna

17. února od 17 hod. – Husův sál

Dobrá víla Jarmilka

Loutkové divadlo Sokol Sušice

17. února od 19.30 hod. – Kino Sušice 

Dlouhý, Široký a Krátkozraký – ZRUŠENO!

Nový termín v jednání.

Sušice

Region

Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA | www.zihobce.eu

• (Ne)obyčejný život pana učitele Adolfa Pintíře 

 ve víru událostí 20. století

• Stromy a my | Miroslav Zámečník

 Toulky Šumavou od jeseně do vesny

• Textilní variace Růženy Bílkové

24. února od 18 hod. – Infocentrum Žihobce

Hudební usebrání se sklenkou moravského vína 

s Janem Škrdlíkem – vystoupení violoncellisty

Kašperské Hory
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Cesty šumavského sklářství

expozice dokumentuje vývoj významného fe-

noménu Šumavy od středověku do současnosti

18. února od 10 hod. – sraz u kašperskohorského kina

Masopustní průvod – doprovodí kapela Kůrovci

18. února od 13 hod. – hasičská zbrojnice

Masopustní zabijačkové hody

6. dubna od 19 hod. – Kino Kašperské Hory

Miniparty s Karlem Šípem

Dlouhá Ves
11. února od 20 hod. – Kino Dlouhá Ves

Přání k narozeninám – česká komedie

Horažďovice
17. února od 19.30 hod. – Kulturní dům Horažďovice

Divadelní hra Důkaz – premiéra

Divadlo Tyjátr Horažďovice

25. února od 19.30 hod. – Kulturní dům Horažďovice

Divadelní hra Důkaz – Divadlo Tyjátr Horažďovice

26. února od 15 hod. – Kulturní dům Horažďovice

Posezení s písničkou – hraje Skalanka

Mouřenec
každou sobotu od 11 hod. – kostel sv. Mořice

Komentované prohlídky kostela Mouřence

Informace na www.pratelemourence.cz

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

od 19. února – výstava

TAJEMSTVÍ OTISKU – viz str. 9

Lada Charvátová a Martina Smeykalová

20. února od 18 hod.

VÝTVARNÉ PODVEČERY s Miroslavem Šislerem

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

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE

náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice

Otevírací doba listopad–duben

úterý–neděle  9.00–12.00 13.00–16.00

Spouštění betlému: 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 15.30 hod.

do 31. března

Výstava betlémů ze sbírek Muzea Šumavy

Šumava v obrazech Václava Martínka

Výstava obrazů se šumavskou tématikou.
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Je 1. února 2023 přesně 19 hodin 

a v refektáři kapucínského kláštera 

(viz foto) začíná připomínka Dne pa-

mátky obětí holocaustu, který připa-

dá na 27. ledna. Toho dne roku 1945 

byl totiž osvobozen koncentrační 

tábor Osvětim německy Auschwitz, 

v němž zahynulo přes milion vězňů 

především židovského původu.

Co to byl holocaust? Slovo pochází z řečti-

ny a znamená podle Bible zápalnou oběť 

přinášenou v jeruzalémském chrámě. Jako 

první užil toto slovo nositel Nobelovy ceny 

míru historik Elia Wiesel v přeneseném 

smyslu „zničení ohněm“. Židé tuto děsi-

vou genocidu vlastního národa vyjadřují 

hebrejským výrazem šoa – což je totální 

zničení a hrůza, nepředstavitelná katastrofa. 

V cynické terminologii nacistického Němec-

ka se tento vražedný proces nazýval „die 

Endlösung der Judenfrage“ (Konečné řešení 

židovské otázky). Tomuto hrůznému programu vyhlazení evropských Židů 

padlo za oběť 6 milionů židovských mužů, žen a dětí (dětí – jeden a půl mil.).

Pak jsme si položili otázku: „Co předcházelo holocaustu?“ Proč se to 

vše stalo? Jak bylo možné, že se to stalo právě v Německu, v civilizované 

zemi uprostřed Evropy? Co k tomu vedlo? Stručně jsme si promítli vývoj 

v Německu po prohrané Velké válce (rozuměj první světovou válku), vze-

stup NSDAP – nacistické strany, nástup Hitlera. Je třeba si uvědomit, že 

Hitler a jeho strana se dostali k moci legálně, demokratickou cestou, když 

získali ve volbách v r. 1932 nejvíce hlasů. V Německu nastal tvrdý totalitní 

režim, demokratické strany byly zakázány, odpůrci režimu byli uvězněni.

Nacisté pak začali důsledně realizovat svůj rasový antisemitský pro-

gram, který vrcholil „konečným řešením“.

Tomuto likvidačnímu programu předcházela konference ve Wann-

see u Berlína a to 20. ledna 1942. Řídil ji a hlavní projev měl generál SS 

a policie, šéf Hlavního úřadu bezpečnosti (Sicherheitsdienst) Reinhard 

Heydrich. Podle něho dostal program krycí název „Akce Reinhard“. Pro-

gram se vztahoval na 11 mil. evropských Židů (od Atlantiku až po Ural). Na 

okupovaném polském území se začalo rychle s budováním vyhlazovacích 

táborů – „továrny na smrt“: Chelmn, Belžec, Sobibor, Treblinka, Majdank. 

Největší masové vraždění se dělo v likvidačním táboře Osvětim I a Osvě-

tim II – Birkenau. Zde fungovalo 8 plynových komor a 4 velká krematoria.

Holocaust nemá ve světových dějinách obdoby. Šlo o zrůdnou maši-

nérii nacistické ideologie a státu, na níž se podílely všechny složky ně-

mecké společnosti.

Likvidační proces zahrnoval 4 body:

1. Defi nici Židů (norimberské zákony z r. 1935)

2. Vyvlastnění ( zbavení všech práv a svobod)

3. Koncentrace (zřizování ghett a koncentračních táborů)

4. Fyzická likvidace (teror a hromadné vraždění)

Masové vraždění židovského obyvatelstva na dobytém území SSSR 

prováděly speciální policejní jednotky, které střílely své oběti jednotlivě 

nebo hromadně (rokle Babi jar u Kyjeva – 33 tisíc). Dále byli lidé vražděni 

výfukovými plyny v upravených nákladních autech a od podzimu 1941 

v plynových komorách likvidačních táborů.

Svědectví přeživších doplnilo pak velice silně vše, co jsme si stručně řekli 

o šoa. Nejprve to byla ukázka z knihy Krystyny Živulské „Přežila jsem 

Osvětim“. Pracovala v kanceláři a zaznamenala vše, co viděla. V úvodu 

knihy píše: „Psala jsem proto, že jsem se potřebovala vypořádat s tou hrů-

zou, která se ve mně nahromadila za léta strávená v Osvětimi. Psala jsem to 

proto, aby se nikdy nezapomnělo!..“

Další svědectví o šoa podává kniha „V údolí smrti“ pana rabína Sinaje 

Adlera. Setkal jsem se s ním na Dobré Vodě v muzeu dr. Šimona Adle-

ra (zahynul se svou manželkou v Osvětimi) u příležitosti českého vydání 

jeho knihy nazvané podle útěšného verše žalmu 23,4 „I když půjdu v údolí 

smrti, nebudu se báti zlého, neboť Ty, Pane, se mnou jsi..“ O své knize pan 

rabín říká: „Jsem jedním z mnoha, kteří prožili hrozné události holocaus-

tu, a jedním z nemnoha, kterým se díky Boží milosti podařilo přežít. Chci, 

aby se co nejvíce lidí dozvědělo o krutém životě v táborech smrti. Aby si 

lidé uvědomili, kdo byl Hitler a co byl nacionální socialismus a jak musel 

skončit! – Potkalo nás mnoho utrpení a prožili jsme i mnoho zázraků...“

V uvedené ukázce pak byla scéna posledního rozloučení s nemocný-

mi rodiči i jejich požehnání, které ho pak provázelo na další strastiplné 

cestě koncentráky i na pochodu smrti, až byl zachráněn na konci války 

americkou armádou.

Poslední svědectví zachycuje útlá knížečka „Sen“ paní Evy Erbenové, 

se kterou jsem se rovněž setkal při besedě s dětmi, žáky ZŠ v hartma-

nické synagoze, kde jsem léta pracoval. Paní Erbenová tu vzpomíná 

na své dětství jako na krásný sen, ale pak přicházejí hrozné sny, které 

byly krutou skutečností: nepochopitelnou proměnou ve společnos-

ti pod nadvládou nacistů u nás, Terezín a strastiplný pobyt v ghettu 

– boj o přežití, hlad a nemoce, smrt kolem a neustálý strach, co ješ-

tě všechno přijde. Téměř na samém konci války se dostává s mamin-

kou do pekla Osvětimi a pak s dalšími ženami jde pochod smrti, kdy 

ji v náručí maminka zemře. Tato chvíle se jí vtiskla hluboko do paměti 

i do srdce. To byla naše poslední ukázka, prozrazující nesmírné trápení 

a bolest, která zůstává na celý život. Paní Erbenovou jako úplně vysí-

lenou dívenku našli ve sněhu dobří lidé a v rodině Jahnů z Postřekova 

najde nový domov a zde také prožije nádherný sen o svobodě, kterou 

přinesli američtí vojáci v květnu 1945.

Na závěr zazněla slova pana prezidenta Václava Havla, kdy říká: „Kdy-

koliv se seznamuji s dokumenty o holocaustu, o koncentračních táborech, 

o Hitlerově masovém vyhlazování Židů, o rasových zákonech a o nekoneč-

ném utrpení židovského národa za druhé světové války, cítím se být zvláštním 

způsoben ochromen. Stydím se, lze-li to tak říci, za člověka, za lidstvo, za lidský 

V. Diviš: Svědectví o holocaustu

Komponovaný hudební večer
Během jediného unikátního večera se bude zpívat, hrát 

i vzpomínat. Mezinárodní svět opery představí dva ukrajinští pěvci 

Viktor Bezkorovainyi a Jevhen Šokalo. Na herce a sušického rodáka 

Jana Filipa zavzpomíná režisér Michael Tarant, který se do povědo-

mí sušické kulturní veřejnosti zapsal divadelním představením Ba-

lada pro banditu. Zajímavosti z tohoto projektu přiblíží zasvěcený 

účastník, sbormistr Josef Baierl. Zazní i několik písní z muzikálu a to 

přímo v podání autentických představitelů. Jedním z nich je i bývalý 

starosta Sušice Jiří Zelený. Jemu bude městem vyjádřeno ofi ciální 

poděkování za celoživotní práci pro Sušici. Do Irska zabrousí svými 

písněmi známí místní milovníci všeho irského – Paddy´s Bangers. 

Program velkého večera završí nezpomalující Karavana Swingers 

Band a ještě přijde překvapení. -red-

rod, cítím, že je to jeho zločin a jeho hanba, a tudíž i zločin a hanba má. Toto 

ochromení jako by mne vrhalo až na dno prožitku lidské viny a spoluodpo-

vědnosti za lidské počínání a za stav světa, v němž žijeme, a který tvoříme... 

Je třeba si trvale připomínat hrůzy, které potkaly židovský národ, vyvolený 

snad k tomu, aby svým utrpením burcoval svědomí lidstva.“

Děkuji bratřím kapucínům, že velmi vstřícně umožnili v prostorách 

svého kláštera tuto vzpomínku na holocaust a jeho oběti. Srdečné díky!

Mgr. Václav a Margit Divišovi, foto z akce ED

Osobní setkání s rabínem Sinajem Adlerem, který přežil holocaust a napsal o tom knihu V údolí smrti

Sušice láká na jarní přehlídku 

udržitelné módy a design market
Módní přehlídka udržitelné módy, celodenní market plný čes-

kého designu a charitativní bazar pro Nadační fond Be Charity, to 

jsou hlavní lákadla akce s názvem Sušice Móda a Řemeslo, kterou 

pořádá Agentura Verona ve spolupráci se Sušickým kulturním cen-

trem SIRKUS a Destinací Sušicko. Záštitu projektu udělil hejtman 

Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Akce proběhne 25. března 2023 v sušické Sokolovně a nenechá 

si ji ujít nikdo, kdo má rád kvalitní design, obdivuje rukodělnou výro-

bu a nebo se prostě jen rád dívá na hezké věci. Design market zaplní 

stánky s módou, přírodní kosmetikou, keramikou, koženými produk-

ty, svíčkami, bytovým designem nebo zdravými dobrotami. Zároveň 

s design marketem proběhne také charitativní bazárek pro Nadační 

fond Be Charity Barbary Nesvadbové. Jeho výtěžek bude věnován pě-

tileté Kačence Hrachové ze Zdíkova, které byla diagnostikována DMO 

spastická diparetická forma a její stav vyžaduje drahou léčbu a lékař-

ské kontroly daleko od domova. Vstup na design market i bazárek je 

zdarma. Návštěvníky čeká jedinečná atmosféra a kreativní a inspirativ-

ní prostředí nabité pozitivní energií. Přijďte se podívat, co je nového na 

designové scéně a třeba si i něco pěkného koupit.

Sobotní večer pak bude patřit módní přehlídce, která představí šu-

mavskou značku ONE VILLAGE, butik Dekolt by Dana Lašková, specia-

listu na šaty a sukně klatovské Studio Zannia Zuzany Havlíkové, šperky 

od Aleny Kyrálové nebo jedinečné modely slovenské návrhářky Jenny 

Jeshko kooperující se značkou Blue Valley. Pozvání přijala také španěl-

ská designérka Gema Romero, která přiveze modely plné jižanského 

temperamentu. Na mole v netradičních rolích zazáří vedle modelek 

i hvězda seriálu Dobré zprávy a propagátorka udržitelného životního 

stylu Natálie Halouzková a plus size modelka a infl uencerka Kristýna 

Kouhoutová. Večerem provede Silvie Ritter. Hoďte se do gala a nechte 

se okouzlit šikovností našich designérů, řemeslníků a tvůrců.

Program:

25. března od 10.00 do 17.00

Design market – Sokolovna T. G. Masaryka 120, Sušice, vstup zdarma

Charitativní bazar nadačního fondu Be Charity, vstup zdarma

25. března od 19.30 do 21.30

Fashion show – Sokolovna T. G. Masaryka 120, Sušice, vstup v předpro-

deji od 250 Kč, www.kulturasusice.cz   -tz-, 24. ledna 2023, Sušice
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Pojeďte s námi... Vzpomínky
22. dubna 2023

3. června 2023

Plavba po jezerech Solné komory a lázně Bad Ischl
Rakouská Solná komora (Salzkammergut) je známa svou úžasnou kombinací strmých 

skalních štítů a čistých ledovcových jezer. Nezapomenutelným zážitkem jsou pohledy 

na tuto krajinu z paluby lodi. Vypravíme se do štýrské části Solné komory k jezeru 

Grundlsee, po jehož hladině nás přepraví místní lodní společnost. Na druhém břehu 

jezera se vydáme kousek pěšky do nitra hor, kde narazíme na další ledovcové jezero 

obklopené vysokými skalními stěnami, tajemné Toplitzsee. Přes toto jezero přejede-

me dřevěnými motorovými loďkami, abychom se na protějším břehu mohli dostat 

k malému jezeru Kammersee, kde pramení hlavní řeka celé této oblasti – Traun.

24. června 2023

Orlí hnízdo a návštěva berchtesgadenských solných dolů
Jedna z nejkrásnějších a turisticky nejatraktivnějších oblastí Alp – Berchtesgadenský výbě-

žek láká každoročně tisíce návštěvníků. Do historie se zapsal nejen díky významné těžbě soli, 

ale i v době nacistické éry jako druhé sídlo německého kancléře Adolfa Hitlera. Naši návštěvu 

začneme v palírně rodiny Grassl, která již po staletí zpracovává kořeny hořce z alpských luk 

a vyrábí z nich jedinečné destiláty a likéry. Po prohlídce a bezplatné ochutnávce lze zakoupit 

výrobky v obchodě přímo vedle palírny. Poté nás již čeká výjezd pod vrchol hory Kehlstein, kde 

dodnes stojí Hitlerova čajovna, nazývaná později americkými vojáky Orlí hnízdo. Při hezkém 

počasí se tu nabízí neopakovatelné výhledy do alpské krajiny. Závěr programu bude patřit 

prohlídce podzemního solného dolu v Berchtesgadenu, kde se již od středověku těžila sůl – 

hlavní zdroj bohatství místních vládců, berchtesgadenských proboštů.

21. července 2023

Ženy Jindřicha VIII., aneb Chudák král(em) 

– Otáčivé hlediště Český Krumlov
Česká komedie o záletném králi Jindřichovi, jeho šesti ženách, zrádném rádci a královu 

dvojníkovi, který způsobil neuvěřitelné věci. V hlavní dvojroli Petr Rychlý. Představení 

je opatřeno titulky v češtině, angličtině a němčině (vhodné i pro sluchově postižené).

Začátek představení je v 21.30 hodin. Odjezd z nábřeží v Sušici je ve 16.30 hodin.

23. září 2023

Regensburg (Řezno) a plavba k památníku Walhalla
Návštěva jednoho z nejstarších německých měst, které se pyšní jedinečným ka-

menným mostem z 12. stol. a nejkrásnější gotickou katedrálou v jižním Německu. 

Historické centrum, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, skrývá celou 

řadu historických domů a zajímavých zákoutí.

Odpoledne plavba křišťálovou lodí po Dunaji k památníku Walhalla, který nechal po-

stavit ve stylu antického chrámu vysoko nad řekou bavorský král Ludvík I. a koncipoval 

ho jako místo úcty významných osobností z německy mluvícího prostoru. Busty těchto 

osobností, které jsou doplňovány i v současné době, si mohou návštěvníci prohléd-

nout uvnitř. Od památníku se nabízí krásný pohled do údolí Dunaje a okolní krajiny.

16. prosince 2023

Adventní Salzburg
Salzburg patří v době adventu k nejnavštěvovanějším cílům v Rakousku. Význam této ob-

lasti ještě umocňuje skutečnost, že právě nedaleko Salzburgu, v Oberndorfu, vznikla v roce 

1818 Tichá noc, dnes jedna z nejznámějších vánočních písní na celém světě. Během naší 

cesty se nejprve zastavíme v Oberndorfu, kde se seznámíme se zajímavým příběhem vzniku 

Tiché noci. Poté zamíříme do Salzburgu a prohlédneme si nejzajímavější památky města 

(zámek Mirabell, Mozartův rodný dům, arcibiskupskou rezidenci nebo zdejší katedrálu). 

Po prohlídce města vyjedeme lanovkou na pevnost Hohensalzburg, jeden z nejzachovalej-

ších středověkých hradů v celé Evropě. Z této nedobytné pevnosti se nabízí krásný výhled 

na město, velmi zajímavá je i prohlídka interiéru. Poté bude možno v rámci individuální-

ho volna vychutnat adventní atmosféru města, jehož ulice ožívají řadou vánočních trhů.

Bližší informace k uvedeným výletům v kanceláři Sušického 

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

Poděkování

Utichlo srdce, umlkl hlas, měla jsi ráda život i nás.

Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci zas.

Co víc ti můžeme dát – svíčku rozsvítit,

kytičku položit a tiše zaplakat.

Dne 3. února uplynuly dva roky, co nás navždy opustila 

naše maminka, babička a prababička paní

Marie Červená

ze Sušice. 

Nikdy nezapomeneme – dcera Marie a syn František s rodinami.

My máme sečteno! V první řadě patří obrovský dík všem, kteří se na 

letošní Tříkrálové sbírce podíleli. Bez nasazení všech dobrovolníků by se 

tato sbírka nikdy nemohla uskutečnit. Zúčastnilo se celkem na 300 ve-

doucích skupinek a koledníků. Koledovalo se v 31 obcích a bylo umístěno 

téměř 100 statických kasiček. Částka, která bude letos pomáhat dobré 

věci, nás ohromila! Je to krásných 610 134,00 Kč. Děkujeme všem lidem 

dobré vůle, kteří svou laskavostí plnili kasičky koledníků i ty statické. Bě-

hem roku vás budeme průběžně informovat, kde konkrétně prostředky 

pomohly. Děkujeme!  Charita Sušice

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SUŠICE – MĚSTO
dovoluje si vás pozvat na

HASIČSKÝ BÁL
který pořádá v sobotu 18. 2. 2023 ve 20 hodin v sále sokolovny v Sušici

K tanci a poslechu hraje hudební skupina „CROSS“

Vstupné 50 Kč    Účast ve společenském oděvu

Čas plyne, jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout...

Dne 12. února tomu bude již deset let, kdy od nás 
navždy odešel pan 

Vlastimil Sazama

a dne 19. února uplynou čtyři 
roky, co nás opustila paní 

Marie Sazamová 

z Hrádku.
S láskou stále vzpomíná dcera Vlasta s rodinou.

Čas plyne jako voda v Nezdickém potoce, 
ale v našich srdcích zůstáváte dál... 

Dne 1. února uplynul čtvrtý smutný rok, co nás 
opustila naše maminka a babička, paní 

Marie Nováčková 

a  dne 21. února uplynulo 
sedmnáct let, co nás opustil pan 

František Nováček 

ze Žichovic. Všem, kteří na naše rodiče vzpomenou, 
děkují dcery s rodinami.

Čas plyne, bolest zůstává...

Dne 4. února jsme vzpomněli dvacátého třetího 

výročí, kdy od nás navždy odešel náš drahý manžel, 

otec a dědeček, pan

Antonín Ryčovský.

Za vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami.

Svět podle Karla Klostermanna 
Svět podle Karla Klostermanna je název vzpomínkového 

programu, který se uskuteční 17. února od 17.00 v kašpersko-

horském Horském klubu a připomene stoleté výročí úmrtí pro-

slulého šumavského spisovatele. 

Pozvání přijali Václav Sklenář, předseda spolku Karel Kloster-

mann – spisovatel Šumavy, historik Muzea Šumavy Vladimír Hor-

peniak a spisovatel Ondřej Fibich. Tito hosté jsou skutečnými znalci 

Klostermannova života a díla a přiblíží tohoto autora návštěvníkům 

akce. V závěru bude promítnut nový dokument Karel Klostermann 

– Apoštol smíření, pod kterým je podepsána dvojice autorů Václav 

Sklenář a Radek Nakládal.

Karel Klostermann se narodil 13. února 1848 v Horním Rakousku, 

v městečku Haag am Hausruck a letos tomu bude již 175 let. Byl mu 

sotva jeden rok, když se rodina jeho otce stěhovala na Šumavu, zpět 

do míst, odkud vzešli jejich předci. Oba rodiče pocházeli ze Šuma-

vy. Matka ze sklářského roku Abélé, usazených na Hůrce u Železné 

Rudy a otec byl synem německého sedláka v Srní (tehdy Rehberg). 

Otec byl praktickým lékařem a ro-

dina se často stěhovala. Tak spi-

sovatel prožil dětství částečně 

v Pošumaví, Sušici a Žichovicích. 

Po několika působištích rodina 

Klostermannnova zakotvila roku 

1862 v Kašperských Horách, kde 

se MUDr. Josef Klostermann stal 

městským lékařem. Byl tu členem 

městské rady, dokonce několik 

let působil jako starosta kašper-

skohorského okresu a roku 1867 

kandidoval do zemského sněmu. 

Pro další zajímavosti ze života 

Karla Klostermanna a jeho rodi-

ny se vydejte 17. února v 17.00 do 

Horského klubu. Vstupné na akci 

je dobrovolné. -TZ-

„Nebuďte na to sami“ – to je heslo nové kampaně Diakonie Západ 

zaměřené na podporu seniorů, kteří se cítí osaměle, nejistě, bezmocně, 

mají strach nebo cítí stud. Víte, že každý padesátý senior je v exekuci? 

Nebo že samota a sociální izolace zvyšuje riziko onemocnění o 75 %? 

Do toho přidejme statistiku, že u 32 % vloupání jsou oběťmi senioři 

nebo že se jednoduše nestíhají přizpůsobit rychle se měnícímu světu. 

Dnešní senioři vyrůstali v době, kdy se žilo jinak. Často od nich slýchává-

me, že k sobě lidé měli blíže, na vesnicích se nemuselo zamykat a v noci se 

nebáli jít z tancovačky pěšky domů. Dnes si zavírají dveře na řetízek a potý-

kají se s tzv. šmejdy. Také dříve byli zvyklí, že zvládnou všechno – umýt okna, 

vyžehlit, posekat trávník a večer se ještě postarat o dovádějící vnoučata. To 

dnes nezvládají, protože zůstali sami bez partnera nebo na vše jednodu-

še už nestačí. Také se možná těšili na klidný důchod, ve kterém si sem tam 

zajdou do kavárny a dají si oblíbený dort nebo vyrazí na výlet. Všechno ale 

extrémně zdražilo a nyní jsou rádi, když na konci měsíci neskončí v mínusu.

Na některé situace a zkušenosti zkrátka nejsme nikdy dost připrave-

ní. Zvláště senioři, kteří jsou velmi citlivou a křehkou skupinou, mohou 

s rychle se měnícím tempem doby cítit bezmoc. To všechno jsou dů-

vody, proč je nová kampaň Diakonie Západ potřebná a měli bychom jí 

věnovat pozornost. Možná něco podobného řešíte i vy nebo nějaký váš 

blízký, který si potřebuje s někým promluvit a uvítal by podporu odbor-

níka. Vždyť říci si o pomoc není známkou slabosti, ale síly. 

Tým sociálních pracovníků bezplatné služby PLUS je připraven 

naslouchat, stačí zavolat na poradenskou linku 733 414 421 a svě-

řit se. Nebuďte na to sami! -TZ-

Senioři na své problémy nemusejí být sami
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KNIHOVNA
Malá technická univerzita v knihovně poprvé

Třetí lednovou sobotu jsme v oddělení pro děti a mládež odstartovali 

cyklus lekcí Malé technické univerzity. Zábavný a vzdělávací program je 

vhodný pro děti od 4 do 8 let a je zaměřený na technický svět kolem nás. 

Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „Škola hrou“ rozvíjí 

v dětech jejich technické a logické dovednosti. Tentokrát na téma Stavi-

tel města. Povídali jsme si o našem městě a jaké stavby v něm najdeme. 

Z lega jsme postavili důležité veřejné budovy a společně vybudovali 

nové město včetně silnic, kterými se poté proháněla lego autíčka. Také si 

děti zahrály roli kartografa a vytvořily mapu nově vzniklého města. Malí 

stavitelé pracovali samostatně, ale i ve skupinách, procvičili si prostoro-

vé vnímání a jemnou motoriku. Za práci i píli získali osvědčení s titulem 

stavitel města. Fotografi e můžete zhlédnout na www.knihovnasusice.cz 

nebo na FB Městská knihovna Sušice.

Malá technická univerzita má celkem pět lekcí a probíhat bude 

jednou měsíčně až do května. Již 18. února se můžeme těšit na téma 

Architekt. Jelikož je kapacita lekce omezena, je nutné se přihlásit na 

e-mailu: akceknihovna@kulturasusice.cz. 

Jak předběhnout inflaci poctivě a s grácií

15. 2. 2023 | 17.00 | Městská knihovna Sušice

Čeká nás v roce 2023 krize nebo příležitost? – Mgr. Vladimír Ledvina

Rande naslepo | Nechte se překvapit...
13. února 2023 | Městská knihovna Sušice

Zpestření výpůjček v oddělení pro dospělé.

•vyberte si zabalený dárek – jedná se o knihu, jednu z novinek naší knihovny

• až po rozbalení „dárku“ zjistíte, jakou knihu jste si zapůjčili

Pozn. Nejedná se o dar, knihu máte zapůjčenou a výpůjčka podléhá knihovnickému řádu.
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Špičák. Právě tam, pod vedením olympionika 

Marcela Maxy, s lyžováním začínal. V necelých 

třech letech už jel první závody. Aktuálně je čle-

nem reprezentačního výběru, v minulé sezoně 

vyhrál mistrovství republiky i celé hodnocení 

Českého poháru. Zároveň reprezentuje Aka-

demii individuálních sportů Plzeňského kraje

Na dětské olympiádě ovládl také slalom. Ve 

své parádní disciplíně ukázal velkou sílu, dru-

hého v pořadí v součtu obou kol porazil téměř 

o tři sekundy! Což je na lyžařské poměry znač-

ný odstup. Nenechal se rozhodit ani tím, že trať 

už byla dost rozbitá a hodně závodníků před 

ním si s ní neporadilo. Janda se brankami pro-

pletl suverénním způsobem. Celkem tedy ve 

Špindlerově Mlýně vyhrál obě kola jak v obřím 

slalomu, tak ve slalomu.

„Na závody jsem se chystal dlouho, mám ra-

dost. Ale vím, že to ještě nic neznamená. Mám 

Sport

Sušický rodák má nové angažmá:

Pekharta vítali zpět v Legii

Talentovaný lyžař má dvě olympijská zlata

Už si může říkat olympijský vítěz. Navíc dvoj-

násobný. Patnáctiletý lyžař David Janda, sušický 

občan, který závodí za šumavský oddíl SA Špi-

čák, ovládl na lednové Olympiádě dětí a mlá-

deže ve Špindlerově Mlýně obě hlavní alpské 

disciplíny. Slalom i obří slalom. Do své bohaté 

sbírky tak přidal další cenný kov, na loňské let-

ní olympiádě vybojoval stříbro z fl orbalu. Je to 

sportovní univerzál, i když lyžování je teď pro 

něj prioritou.

Obdivuje Ester Ledeckou, globální světovou 

hvězdu, která už má tři „velké“ olympijské me-

daile z Koreje a z Pekingu. V lyžích i na snow-

boardu. Ale v mládí brala už úspěchy právě na 

Olympiádě dětí a mládeže. Na téhle přehlídce 

talentů zazářil také Janda.

„Moc si toho vážím, je to úspěch. Ale tím nic 

nekončí. Jednou bych se rád dostal i na tu oprav-

dovou olympiádu,“ říká úspěšný lyžař, jenž je 

vnukem dlouholetého sušického cvičitele So-

kola Jaroslava Melicha a Dany Melichové, zdra-

votní sestry, která spoustu let pracuje v místní 

nemocnici.

Janda, jemuž v červnu bude šestnáct, na 

dětské olympiádě reprezentoval Plzeňský kraj. 

Nejdřív se mu podařilo triumfovat v obřím sla-

lomu. Mladý lyžař ovládl obě kola a v cíli už při-

jímal gratulace od soupeřů.

„Jsem rád, že se mi to povedlo. Rozdíly byly 

malé, takže jsem do toho musel dát úplně všech-

no,“ reagoval Janda, který závodí za šumavský 

před sebou hodně práce,“ uvědomuje si sušic-

ký občan, jenž má ve městě trvalé bydliště 

u babičky.

I když se narodil v Praze, na Šumavě tráví 

spoustu času, v dětských letech pravidelně 

chodil s dědou do Sokola. Od mládí ho rodiče 

vedli ke sportovní všestrannosti. Vedle lyžování 

se úspěšně věnuje i fl orbalu. V minulém roce 

ovládl mistrovství republiky právě v tomto oblí-

beném kolektivním sportu, na letní olympiádě 

bral stříbrné medaile.

„Když člověk sdílí radost se spoluhráči, je to 

zase o něco jiná emoce než na lyžích,“ popisuje 

student gymnázia Litoměřická na pražském 

Proseku. Má individuální studijní plán. I když 

kvůli lyžování často chybí, dává si záležet, 

aby všechno dohnal. „Je mi jasné, že škola je 

na prvním místě,“ tvrdí sportovní talent, kte-

rý zároveň děkuje městu Sušice, které mu fi -

nančně přispělo na jeden podzimní výjezd 

na ledovec.

„Moc si toho vážím, protože vím, že to ro-

diče stojí spoustu peněz. Takže jsou rádi za 

každou podporu,“ říká člen reprezentačního 

týmu. Aktuálně je nejúspěšnějším starším 

žákem v republice. Za to vděčí i současné-

mu trenérovi Stanislavovi Hofmanovi, který 

působí v Liberci. V patnácti letech už má ve 

sbírce tři olympijské medaile. Ale jeho od-

hodlání míří mnohem dál. Rád by napodobil 

i Ester Ledeckou… Sušice v něm má velkou 

naději.  -red-

Sušice se o vítězství utká s Katovicemi

Pobytový plavecký tábor
První pobytový plavecký tábor se uskuteční od 24. 2. – 26. 2. 2023

Probíhat bude na hotelu Roušarka, kde je zajištěna strava i pitný režim od páteční večeře do nedělní svačinky.

Jak už sám název napovídá, hlavním tématem tohoto víkendu bude plavání. Táborníci se během 

těchto dnů zdokonalí ve svých plaveckých dovednostech. Do bazénu půjdou již v pátek večer a v ná-

sledujících dvou dnech tam stráví několik hodin. (vždy 2 hodiny dopoledne a 2 hodiny odpoledne).

Ve zbývajícím času také nebude čas na zahálku. Zasportují si v tělocvičně, zatancují v sále, 

ale také se odreagují u her a zábavy. V sobotu večer si zadovádějí na večerní diskotéce.

Více na https://www.sportoviste-susice.cz/nase-kurzy/primestske-tabory/

tabory-pro-deti/pobytovy-primestsky-tabor-unor/

Změna návštěvní doby vyhrazena. Aktuální provozní doba na www.sportoviste-susice.cz

Tým TJ Sušice 2022–2023 – Sedící řada zleva: Skolek Tomáš, Vospěl Martin, Sopek Milan, Trenér – Koryťák Zdeněk,Valdman Tomáš, Lejsek Jakub, Lejsek Filip. Horní řada 

z prava: Šmrha Ladislav, Němec Jan, Smetana Ondřej, Vítovec František, Koryťák Jakub, Kolařík Vojtěch, Bureš Jan, Bureš Josef, Petera Jiří, Sulan Jan,Skuhra Martin, 

Myslik Pavel, Rendl Filip. Na fotografi i chybí: Rendl Jan, Holý Tomáš, Korál Patrik, Kraml Roman, Rajtmajer Michal, Koryťák Ondřej, Kotrba Filip, Hnětkovský Radek 

Pracovní nabídka na DPP /DPČ – Saunér 
Čemu se budete převážně věnovat?

• zajištění chodu wellness, udržování pořádku, prodej drobného občerstvení

• saunové ceremoniály 

 Co požadujeme?

• příjemné a vstřícné vystupování, spolehlivost | • fyzická zdatnost

• časovou fl exibilitu (jedná se o odpolední směny a práci o víkendu)

• práce na DPP nebo DPČ či podle dohody 

Proč k nám jít?

• Stabilita – práce ve stabilní organizaci | • 150 Kč /hod.

• Přátelský kolektiv. Zakládáme si na přátelské a uvolněné atmosféře

Nástup klidně hned nebo na základě dohody. 

Pro více informací kontaktujte pana Volčíka na 773 776 429 nebo na hala@sportoviste-susice.cz. 

Strojník zimního stadionu /Strojník letní koupaliště 
Čemu se budete převážně věnovat na Zimním stadionu?

• Úprava ledové plochy zejména rolbou | • Obsluha technologie chlazení 

• Drobné údržbářské práce

• Úklidové práce a dohled nad udržováním pořádku na zimním stadionu

Čemu se budete převážně věnovat na Letním koupališti?

• Obsluha technologie bazénu | • Úprava prostor letního koupaliště (sekání trávy)

• Drobné údržbářské práce | • Úklidové práce a dohled nad udržováním pořádku 

• Pomocné práce v případě potřeby plavčík, obsluha pokladna

 Co požadujeme?

• Příjemné a vstřícné vystupování, spolehlivost | • Týmového hráče

• Fyzická zdatnost | • Dvousměnný provoz – ranní/odpolední/víkend 

• Řidičský průkaz skupiny B 

• Absolvovat zkoušky na plavčíka (absolvujete a školení proběhne u nás) 

• min. vzdělání – vyučen v technickém oboru

Proč k nám jít?

• Stabilita – práce ve stabilní organizaci | • Pracovní benefi ty

• Přátelský kolektiv. Zakládáme si na přátelské a uvolněné atmosféře 

Nástup v březnu nebo na základě dohody. Prosím, kontaktujte nás do 28. 2. 2023

Pro více informací kontaktujte vedoucího zimního stadionu pana Šafránka na telefonním čísle 

777 358 717 nebo na e-mailu: safranek@sportoviste-susice.cz

Vrcholí Dudák, hokejový přebor jihozá-

padních Čech. O celkovém vítězi ročníku 

2022/2023 se rozhodne mezi hokejisty TJ 

Sušice a HC Sokol Katovice. 

Sušice se do fi nále probojovala přes tým 

HC Horažďovice, když ho porazila v obou 

semifi nálových utkáních. (1. Semifi nále TJ 

Sušice – HC Horažďovice – 5:2 – po třeti-

nách 0:1,3:0,2:1, branky: 25’Šmrha (Kory-

ťák),33’ Šmrha, 40’ Šmrha(Koryťák),57’ Ně-

mec( Kolařík), 60, Bureš– Košmyka, Papež

1. Finálový zápas se odehraje v neděli 

12. února od 16 hodin na zimním stadio-

nu v Sušici. Přijďte podpořit domácí tým!

Další finálový zapas se bude hrát o ví-

kendu 18.–19. února ve Strakonicích a pří-

padný 3.zapas se odehraje 26. 2. 2023 od 

16.00 opět v Sušici.  -LS-

Talentovaný lyžař má dvě olympijská zlata
Příměstské tábory během školního roku

Pořádáme pro děti příměstské tábory se sportovním zaměřením. Děti stráví den plný zábavy, herních 

zážitků s novými kamarády a večer budou doma se svými rodiči. V dopoledních hodinách se věnujeme 

sportování, zařazujeme bruslení, tancování, plavání a míčové hry. V odpoledních hodinách se věnujeme 

sportování a soutěžím, procházíme se venku a navštívíme kino. Na každý den je zajištěn teplý oběd. 

Novinka: Sourozenecká sleva ve výši 15 %.

K uplatnění slevy je třeba při přihlášení kontaktovat recepci, která slevu zohlední v přihlášce. Následná 

úhrada může proběhnout poté online na vašem profi lu přes platební bránu a nebo na recepci bazénu.

• Jarní od 6. března do 10. března | • Velikonoční od 6. dubna a 7. dubna

Více informací na https://www.sportoviste-susice.cz/nase-kurzy/primestske-tabory/

primestske-tabory-prazdniny-behem-skolniho-roku/

Odchovanec sušického fotbalu získal nové 

angažmá! Tomáš Pekhart (33) se vrací do Legie 

Varšava. V minulém týdnu se defi nitivně doladil 

příchod vytáhlého forvarda do polského klubu, 

kde v minulosti odehrál dvě a půl sezony. Pode-

psal smlouvu na rok a půl bez opce a chce oživit 

kariéru poté, co mu nevyšlo předchozí angaž-

má v Turecku. Pekhart už první únorový víkend 

naskočil na 13 minut v zápase proti Zaglebii.

Pekhart si návrat do Legie velmi přál, v po-

sledních týdnech se mezi hráčovým agentem 

a klubem intenzivně jednalo. Nakonec se po-

dařily doladit podmínky a dochází na obnove-

ní spolupráce. Český útočník odletěl v pátek do 

Varšavy, na konci ledna prošel zdravotní prohlíd-

kou a podepsal kontrakt na rok a půl bez opce. 

 „Měl jsem hodně nabídek. Prioritou i pro ro-

dinu bylo se vrátit se do Varšavy. Všechno tady 

znám, nechtěl jsem jít do něčeho neznámého. 

Také vzhledem k tomu, co jsem v Polsku prožil. 

Nikdy jsem nechtěl odejít,“ zmínil sušický rodák 

v prvním rozhovoru po návratu do Polska.„Jsem 

velmi šťastný, že se mohu vrátit domů do Legie. Já 

a celá moje rodina jsme se ve Varšavě vždy cítili vel-

mi dobře. Zejména moje dcera má velkou radost, 

že jsme se vrátili do Polska.“ 

Pekhart působil v Legii v letech 2020 – 22, 

v sezoně 2020/21 vyhrál s 22 vstřelenými góly 

střeleckou tabulku polské soutěže. Loni v létě 

se ale nedohodl na pokračování spolupráce 

a zamířil do tureckého Gaziantepu. 

Podzimní kapitolu by nejraději vymazal 

z paměti, angažmá předčasně ukončil už po 

čtyřech měsících. Zkušenému reprezentanto-

vi prostředí vůbec nesedlo. Bojoval s podmín-

kami v Turecku, dolehla na něj atmosféra ve 

městě, kde si před pěti lety vzal život Pekhar-

tův kamarád a dlouholetý obránce plzeňské 

Viktorie František Rajtoral. 

Rodák ze Sušice se v Turecku dohodl na roz-

vázání smlouvy a v zimě hledal nový klub. Od 

začátku preferoval návrat do Polska, po dosaže-

ní dohody v Legii získal novou motivaci. Rád by 

se dostal zpět na úroveň z předchozího období 

v Polsku, s Legií vyhrál dva mistrovské tituly a vrátil 

se do národního týmu. S českou reprezentací si 

poté zahrál na EURO 2020, kde došlo mužstvo až 

do čtvrtfi nále. Celkem v národním dresu odehrál 

26 zápasů, ve kterých vstřelil dva góly. 

Jonáš Bartoš

PROGRAM SUŠICKÉHO ÁČKA

Na začátku února (středa – neděle) odje-

lo sušické áčko na soustředění do Soběšic, 

kde hráči nabrali potřebnou kondici na jar-

ní mistrovské zápasy. Předchozí duel proti 

dorostencům Petřína bylo kvůli rozsáhlé 

marodce v plzeňském mužstvu zrušené, 

v sobotu 11. února si mužstvo „odskočí“ 

na sušickou umělku k utkání proti Vaco-

vu. Přesný čas výkopu v době uzávěrky Su-

šických novin ještě nebyl známý, najdete 

ho na facebookových stránkách TJ Sušice. 

Sportoviště města Sušice
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Netradiční výstavou ožila 

sušická Galerie Sirkus ve stře-

du 1. února. Lektor kurzů Su-

šického kulturního centra Pod-

večery s kresbou akademický 

malíř Miroslav Šisler a organi-

zátorka výstav Mirela Tůmová 

uspořádali výstavu prací frek-

ventantů těchto podvečerů 

a zároveň prací zhotovených 

při jarním výtvarnickém sou-

středění v plenéru nazvaném 

Létající ateliér. 

V galerii se sešly desítky obra-

zů od dvaadvaceti autorů navíc vy-

tvořených různou technikou. Účast-

níci vernisáže, většinou spřízněné 

duše vystavených malířů, tak moh-

li nejen obdivovat, ale i porovnávat 

díla svých blízkých s ostatními. Hu-

dební orámování zajistili známými 

evergreeny také frekventanti pod-

večerů Věra Vogeltanzová (housle) 

a Miloslav Röbsteck (kytara, zpěv). 

Ke zhlédnutí výstavy zbývá již jen 

pár dní – končí 15. února.

O přiblížení Podvečerů s kres-

bou jsem požádal autora projektu, 

malíře Miroslava Šislera.

Podvečery s kresbou probí-

hají už několik let, ale letos vů-

bec poprvé jsi s frekventanty 

kurzů připravil výstavu jejich 

děl. Kolik malířů je zde zastou-

peno a bylo obtížné vybrat je-

jich obrazy do výstavy? Možná 

bych v tomto případě raději mlu-

vil o kreslířích, protože práce s kre-

sebnými prostředky jako uhel, tuž-

ka, suchý pastel či akvarel je pořád 

hlavní náplní „Podvečerů“ a vysta-

vené práce jsou po většině kresby. 

Kreslířů se tedy na výstavě sešlo 

dvaadvacet. Jde o skupinu nadše-

ných, zanícených a v mnoha přípa-

dech talentovaných a osobitých vý-

tvarníků různých povolání a osudů 

včetně několika výtvarníků profesi-

onálů s převažujícím potenciálem 

žen. Řada vystavujících se účastni-

la jarních pošumavských plenéro-

vých pobytů tzv.“Létajícího atelie-

ru“ v Žihobcích nebo v Humpolci 

pod Kašperkem. Co se týká obtíž-

nosti výběru tak šlo skutečně o ne 

úplně lehký úkol vybrat a následně 

instalovat takřka sto svébytných 

prací od velkého počtu tvůrců. Mu-

sím ale říct, že byla radost galerii 

postupně plnit energií lidí-tvůrců, 

pro které je výtvarná činnost jak-

koli libá potřeba, ctižádost, výzva či 

odpočinek s meditací a rozpravou

Lze vysledovat u jednotlivých 

účastníků nějaký výtvarný po-

sun, či jsou změny spíše dány za-

dáním? Objevil se během kurzů ně-

jaký výrazný talent? Každý zájem 

a relativní ustavičnost praktikování 

přináší růst a možnost nahlédnout 

sebe sama. A zadání snad ani žád-

né striktní nejsou. Jde spíš o různě 

interpretované nápovědy zpraco-

vání prostoru obrazu. Jinak každý 

máme různě skryté talenty a každý 

jsme čímsi osobití. Talent je přiroze-

nost lidská. Přidaná chuť a empatie 

pak plodí třeba pozitivní atmosfé-

ru, pocit klidu a prostor pro terapii 

a přátelství..

Vyučuješ také mladé výtvar-

níky v umělecké škole. V čem je 

to jiné? Spíš než rozdíly hledám 

pojítka. Probuzená chuť pro výtvar-

né vyjádření je vždy motorem na 

cestě objevovat hlubší podstatu 

tvorby. Obraz je odrazem, bilancí 

a radostí krásy sdílení. Tento mo-

tivační princip je, zdá se univer-

zální napříč věkem, zkušenostmi 

a „nadáním“.

Jak bys zhodnotil tento ročník 

podvečerů a změnilo se za ty roky 

něco podstatného? Fenoménem 

minulého roku byl určitě čtyřdenní 

plenérový pobyt v Humpolci. Výstu-

py z této výtvarné dílny významně 

přispěli úrovni a pestrosti celé výsta-

vy. Výstava je po pětileté tradici Pod-

večerů s kresbou a dílny Létajícího 

Kulturní aktuality 

Pestré ovoce „Podvečerů s kresbou“

GALERIE SIRKUS SUŠICE
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).

Výstava v sušické Galerii Sirkus je setkáním prací dvou autorek, 

které fascinovány světem přírody vytváří pozoruhodné obrazy z na-

lezených rostlin a hub. Křehké rostlinné otisky i tajemné houbové 

obrazy poodhalují tajuplný svět.

1. 2. – 15. 2. 2023

KRESBA V GALERII & LÉTAJÍCÍ ATELIÉR
Výstava frekventantů sušických Podvečerů s kresbou a jarních 

plenérových dílen Létajícího ateliéru.

Téma Na filmovém plátně zvolila 

Římskokatolická farnost Sušice pro 

svůj již 30. roč-

ník dětského 

k a r n e v a l u , 

který uspořá-

dala 4.  úno -

ra v  sokolov-

ně.  Program 

uváděli  pro -

slulí tři muš-

ket ýři  (Anna 

Po t u ž n í kov á 

a Aleš Jahoda), 

D ´Artagnana 

s   úsp ě ch e m 

zastoupil typický klaun Šášula (Kamila 

Vrhelová) a ku pomoci s hudbou a or-

ganizací bylo ještě několik dalších obě-

tavých duší.

V úvodu pozvali mušketýři k sobě na pó-

dium faráře sušické farnosti Jaroslawa 

Zygmunta (viz foto vpravo), který všechny 

uvítal a popřál dobrou zábavu. Pak klapla 

nefalšovaná fi lmová klapka a rej byl zahá-

jen. Jako obvykle program kromě tance 

doplňovaly různé soutěže. Nejdříve se or-

ganizátoři zaměřili na rodiče a pustili audi-

oukázky ze známých fi lmů. Ti nejznalejší 

a nejvnímavější posluchači byli po zhodno-

cení písemných odpovědí vyhlášeni a ob-

drželi věcné ceny. Následovalo několik dět-

ských soutěží, rozdělených podle věkových 

kategoríí. Klání o nejhezčí masku vyhrály 

všechny děti a každé dostalo tři dárečky. 

Na filmovém plátně 

je téma vděčné, přitom 

dosti široké, aby se uplat-

nily masky všeho druhu. 

Tedy jako vždy na parketu 

měly největší zastoupe-

ní princezny, dále různé 

hmyzí postavičky a  sa-

mozřejmě nechyběli ani 

pirátí, kovbojové a  spi-

dermani. Mezi dětskými 

maskami se také potlou-

kali maskovaní dospělí. 

Usměvaví Pat, Mat a včel-

ka Mája byli ještě snadno rozpoznatel-

ní, ale tajemného inspektora Colomba 

odhalil málokdo. 

(Možná to byl další 

z geniálních převle-

ků inspektora Clou-

seaua.) Závěrečným 

vrcholem byla opět 

balonková lavina 

z balkonu. Děti ba-

lonky úspěšně lovi-

ly a každý si domů 

s uspokojením od-

nášel svoji kořist. 

text a foto ED

více foto na

www.kulturasusice.cz

atelieru jedinečnou refl exí autorů 

i diváka, Jsem rád, že se uskuteč-

nila a v mnoha ohledech zdařila. 

Všem zúčastněným přeji blaho 

a tvůrčí příjem.

Děkuji za odpovědi.   ED

více foto na www.kulturasusice.cz.

Dětský karneval plný dobrot a tance
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Řádková inzerce
PRODEJ
Prodám: (2) ks dveře včetně truh-

lářských zárubní. 80/197 cm – levé. 

(1) ks 60/197 – pravé. (1) ks 60/197 

levé. Cena dohodou, nutno vidět. 

Tel. 606 633 919

 Prodám: zachovalou starší ku-

chyňskou linku včetně nerez. 

dvojdřezu. Rozměry: horní část = 

výška 55 cm, délka = 200 cm, spod-

ní skříňky: v= 87 cm, dl. = 254 cm. 

Barva: slonová kost. Cena dohodou. 

Tel. 606 633 919

Prodám mrazák o objemu 64 l, 3 

zásuvky – nový. Není používaný, byl 

to nevhodný dárek. Tel. 723 606 833

Prodám polykarbonát a plastové 

nebo plechové střešní krytiny. Dále 

obkladové plechové krytiny napří-

klad na kolny a stavby. Dále nabízím 

zahradní skleníky a přístřešky nad 

vchody. Tel. 775 601 680

Prodám 2 prošívané deky + 2 pol-

štáře. Vše nové. Cena dohodou. Tel. 

604 348 392

Prodám klavír zn. Hofman a Czer-

ny, cena dohodou. Tel. 720 174 486

Prodám: Nový nepoužitý kultivá-

tor zn. Hecht 7970 v záruce včet-

ně (2) ks kultivačních nožů, (2) ks 

vodících talířů a pluhu. Nová cena 

po slevě z původních 20.000 Kč je 

13.900 Kč. Tel. 606 633 919

Prodám: Velké sáňky včetně 

opěrátka, nutné vidět, cena do-

hodou, rok výroby 1970. Tel. 

606 633 919

Prodám králíky německé obrovité 

králíky černé, burgundské, holuby 

benešovské bílé, papoušky rozely 

žlutohlavé. Tel. 776 664 135, Sušice

Prodám andulky a korely – různé 

varianty, rozelu pestrou přírodní, 

rozelu pestrou gold, rozelu pes-

trou červenou, rozelu pestrou lati-

no. Letošní odchovy i chovné kusy. 

Vše z venkovních voliér. Volejte 

606 494 996. Odběr v Sušici.

Prodám staré zápalkové nálepky, LP 

desky různé, krabici časopisů o ple-

tení, háčkování, vyšívání – návody, 

vzorníky apod. Tel. 607 866 783

Prodám různé staré obrazy – kra-

jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 

792 229 217

KOUPĚ
Koupím lištovou sekačku MF70 

i rozbitou nefunkční a hoblovku 

s protahem 20–30 cm a lešení 

Haki nejlépe 1 kostku a cirkulár-

ku s kolébkou tovární výroby. Tel. 

732 357 828

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, ob-

razy, hodiny, hodinky, porcelán, 

sklo, vojenské předměty – šavli, 

helmu, uniformu a podobně. Mů-

žete nabídnout i jiné staré před-

měty, celou sbírku nebo pozůsta-

lost. Tel: 722 777 672

BYTY – NEMOVITOSTI 
Máte nevyužitý domeček v Suši-

ci nebo blízkém okolí a chtěli bys-

te ho pronajmout? Hledám nové 

působiště pro svůj keramický ate-

liér a případné bydlení, za nabídky 

budu velmi ráda. Tel.: 739 660 338 

Hledám dlouhodobý pronájem 

jedné místnosti s příslušenstvím 

v Sušici pro občasné využití 1–3 

osobami k  rekreačním účelům, 

hlavně na letní měsíce. Alice Davi-

dová, tel. 606 745 485 

Oceňování nemovitostí – pro pro-

dej, darovací smlouvu, dědické říze-

ní, úvěr, hypotéku, účetnictví, apod. 

– kvalitně a rychle. I.. Drábková, Su-

šice, tel. 608 117 789

RŮZNÉ
Kdo naklepe a naostří kosu a srpy? 

Nejlépe z okolí Rabí. Tel. 603 239 161

Nabízíme své služby: zámečnictví 

– kovovýroba a práce hodinového 

manžela. Martin Chudý, Pravdova 

259, Sušice, tel. 723 718 423 

Nabízím jazykové a  stylistické 

úpravy textu, korektury bakalář-

ských a magisterských prací, přípra-

vu na maturitní a přijímací zkoušky 

z českého jazyka, doučování. Více 

informací na www.hezkycesky.top. 

Tel. 606 49 49 96

Nabízíme strojní čištění kober-

ců, sedacích souprav, křesel, žid-

lí a čalounění. Zdeněk Kubeš, tel. 

607 630 244 

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

34 – Hrádecká

Hrádecká, nebo kdysi také 

Ku Hrádku je logické pojme-

nování ulice směřující od kři-

žovatky s kruhovým objezdem 

(Nádražní, T. G. Masaryka) k ne-

daleké obci Hrádek. V roce 1948 

byla tato ulice ale přejmenová-

na na Sokolovská. Naštěstí se ná-

zev neujal a od roku 1959 se jí 

vrátil název Hrádecká. 

Nepřehlédnutelným předě-

lem na cestě mezi Sušicí a Hrád-

kem je od roku 1726 téměř 3,5 m 

vysoká (s podstavcem) pískovco-

vá barokní socha sv. Jana Ne-

pomuckého pod velkou prasta-

rou lípou. Ještě starší historickou 

památkou je kaplička sv. Troji-

ce ležící kousek za cedulí Suši-

ce na rozcestí pod elektrickou 

rozvodnou. Kdysi tudy vedla ko-

lem dnešní oázy vodního ptac-

tva s rybníčkem ještě spodní ces-

ta na Hrádek. 

Bližší informace o  Hrádku 

jsme uvedli v našem nedávném 

seriálu o obcích ORP Sušice (SN 

11/2020), zaměříme se proto 

na dřívější název, který někteří 

možná ještě pamatují. 

V mnoha městech se po válce 

ulice pojmenovávaly Sokolov-

ská na počest bitvy druhé svě-

tové války roku 1943 u ukra-

jinského města Sokolovo, kde 

významnou roli sehrála česko-

slovenská jednotka. Zajímavos-

tí v této souvislosti je pojme-

nování západočeského města 

Sokolov. Název mu byl sice dán 

při příležitosti 5. výročí bitvy 

v roce 1948, ovšem v podstatě 

s ní nemá nic společného, ne-

boť je pouze převedením jeho 

původního názvu Falknov (Fal-

kenau) do češtiny. 

 text a foto Eduard Lískovec

Zdroj: cs.wikipedia.org

kronika města, M. Pták, 

J. Lhoták, R. Šimůnek, E. 

Semotanová: 

Historický atlas měst ČR

Sledujte nás také na sociálních sítích 

a webu www.kulturasusice.cz

/ susicebranasumavy

Sirkus - Sušické 
kulturní centrum

Zeus, je krásný pes 

cane corso.Narozen 

7/2021, váhy 50 kg. Pova-

hou k lidem mazel, cel-

kem poslušný, s fenka-

mi se kamarádí, psí kluky 

raději ne. Je to akční pes, 

potřebuje výběh, dosta-

tečné procházky.

Je v dočasné péči u Su-

šice, tel.: 604 555 924

Třičtvrtě roku starý ko-

courek Ferda, byl nale-

zen spolu se svou tříba-

revnou sestrou Julinkou 

opuštěn asi tak před 2 

měsíci na jednom sídliš-

ti na Klatovsku. Oba byli odchyceni, odčerveni a nyní jsou v dočas-

né péči u Sušice. Kočička, kterou jsme uveřejnili v minulých SN je již 

vykastrovaná. Kocourek Ferda je hodný kocourek, přítulný a brzy 

bude také kastrován. Oba sourozenci jsou k mání na tel. 608 484 414.

Děkujeme za pomoc..     Nalezenci-Šumaváci

Informace o  dalších zvířatech (nalezených i  hledaných) 

najdete na stránkách spolku nalezenci-sumavaci.estranky.cz 

a jejich facebooku. 

Hledáme nový domov



Dobrý den, přátelé. V posled-

ních dílech naší husitské elegie 

se věnujeme bratříkům. Řek-

li jsme si, že roku 1458 ovládali 

vojensky celé východní a zčás-

ti i střední Slovensko. Rok 1458 

byl rokem zlomu. Od května use-

dl v Čechách na trůn „husitský 

král“ Jiří z Poděbrad a v Uhrách, 

rovněž od roku 1458, Matyáš 

Hunyady – Korvín. Někdy po r. 

1468 umírá nejznámější český 

velitel nájemné armády, tzv. kon-

dotiér, Jan Jiskra 

z Brandýsa. Ne-

skutečný příběh. 

Neskutečný… 

A co se dělo 

s e  z b y t k e m 

bratříků?

Řečeno již, že 

zlom nastal po 

nástupu Matyáše 

Korvína na uher-

ský trůn. V květ-

nu 1458, v bitvě na Blatném Po-

toku, utrpěly bratřické oddíly 

první vážnou porážku. A nalomi-

la se jejich jednota. Po dalších po-

rážkách (v Polsku u vrchu Žeb-

rák a v Rakousku u Marcheggu) 

od nich odpadli někteří uherští 

feudálové. V důsledku byli brat-

říci nuceni neustále měnit svou 

dislokaci. Největší část z  nich 

se uchýlila, posílena o bratříky 

z Rakouska a Moravy, do Pová-

ží na západní Slovensko, kde po 

neúspěšném pokusu o dobytí 

pevné královské Trnavy, dal kolem 

roku 1461 velitel rakouských brat-

říků Jindřich Šmikouský ze Žďáru 

(syn zesnulého husitského hejtma-

na Jana Šmikouského) postavit se-

verně od města dobře opevněný 

tábor ve Velkých Kostoľanech. Od-

tud bratříci podnikali výpady do 

bližšího i vzdálenějšího okolí. Je-

jich hejtmanem se stal Jan Švehla, 

který předtím nějaký čas působil 

i v Matyášových službách.

Ale Korvín se tou dobou chys-

tal k válce s Jiřím z Poděbrad. 

A nemohl si dovolit nechat v zá-

dech vojsko tak zkušeného bojov-

níka. Druhým důvodem zúčto-

vání s bratříky byl fakt, že češ-

tí vojáci v té době vpodstatě už 

jen rabovali a drancovali uherské 

i slovenské majetky. Na podzim 

roku 1466 tedy Matyáš přitáhl 

s vojskem k Trnavě a po delších 

přípravách 6. prosince tábor 

bratříků obklíčil. Švehla se sna-

žil vyjednávat o podmínkách ka-

pitulace, ale bez výsledku. Maty-

áš se rozhodl tábor dobýt. Jenže, 

ani královským se nedařilo. Brat-

říci se statečně bránili. Tábor však 

začal trpět nedostatkem vody. 

30. ledna 1467 se proto pokusili 

obklíčením probít… 

S využitím zejména 

wikipedia.org a husitstvi.cz. 

Pokračovaní příště. 

Nyní mi dovolte odskočit z 15. 

století do našeho věku. Z věku 

králů do věku 

prezidentů.

K o m u n i s -

mus nadále po-

kládám za stej-

n ě  z r ů d n o u 

ideologii, jako 

byl nacismus. 

Přesto jsem dal 

hlas Petru Pav-

lovi. Protože vě-

řím. Protože vě-

řím, že každý člověk může dojít 

k poznání, že svoboda je to, co 

činí člověka člověkem. Protože 

chci věřit, že jsou lidé v politi-

ce, kteří nelžou, nekradou, mají 

čest. Protože věřím, že bez víry 

není naděje.

Píšete mi, že je mé rozhod-

nutí iracionální. Není. Ale i kdy-

by. Bez víry prostě není nadě-

je… Petr Pavel vrací lidem víru 

ve slušnost. Po více, než 20 le-

tech zde můžeme mít prezi-

denta, který společnost ne-

rozděluje. Na nějž můžeme 

být hrdí. Za něhož se nemu-

síme stydět. Cítíte to? Cítíte, 

jak už nyní se nálada ve spo-

lečnosti mění? Cítíte tu naději 

ve vzduchu? Kolik racionality 

bylo v našem rozhodnutí, za-

hájit po 17. listopadu stávku? 

Kolik šancí měla naše víra na 

výhru? A přesto…

Věřte. Protože víra hory 

přenáší.

Nežijeme v lehkých časech. 

Petr Pavel prokázal svou odvahu 

i zodpovědnost, je zvyklý spolu-

pracovat s týmem a dokáže se 

rozhodovat v krizových situa-

cích. Petr Pavel není chaotik. Má 

smysl pro pravdu, pravidla, spra-

vedlnost. Spojuje lidi. Nežvaní. Je 

stručný a jasný. Ta úleva!

Přestaňme být sběrateli svých 

křivd a nespravedlností a věřme. 

A pomáhejme. Petr Pavel bude 

dobrým prezidentem.

5. února 2023, Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Konec bratříků a Vivat president!

ÚNOR NA ZAHRADĚ
Chráníme kmeny vyšších tva-

rů stromů před mrazivými deska-

mi, jsou způsobeny prudkými tep-

lotními rozdíly mezi dnem a nocí 

při vyjasnění. K nátěru kmenů se 

osvědčilo vápenné mléko. Funkci 

odrazu světla a snížení teplotních 

rozdílů splní i bílý chránič z umělé 

hmoty nebo dřevěné desky umís-

těné před kmeny z jižní strany. 

Provedeme první předjarní po-

střik všech stromů a keřů některým 

z měďnatých přípravků v koncent-

raci 0,3 až 0,6 % v době, kdy se za-

čínají zvětšovat vrcholové listové 

pupeny na broskvoních. Bývá to 

obyčejně v době, kdy na lískových 

keřích jehnědy uvolňují pyl. Ten-

to postřik má mnohočetný příz-

nivý vliv: U broskvoní jde přede-

vším o první a rozhodující postřik 

proti kadeřavosti broskvoní a su-

ché skvrnitosti listů peckovin, dále 

působí proti napadení větévek, 

větví a kmenů bakteriemi a hou-

bami, čímž omezíme výskyt koro-

vých nekróz. U dalších peckovin 

může toto ošetření bránit výskytu 

puchrovitosti švestek, dále též klej-

otokovému usychání větví, částeč-

ně omezit i vznik monilióz a mrt-

vice u meruněk. U jádrovin tímto 

postřikem omezíme výskyt nekri-

ové rakoviny kůry stromů a stru-

povitosti jádrovin. Postřik je třeba 

provádět až teplota vzduchu vy-

stoupí nejméně na 7 °C. 

V  případě zájmu poradím 

i  po telefonu (21–23 hod.) – 

725 314 829  Petr Kumšta

ZAHRÁDKÁŘSKÁ 

PORADNA

VELHARTICE
HISTORIE

Hrad Velhartice zná asi větši-

na lidí žijících mezi Českými Bu-

dějovicemi a Domažlicemi. Ale 

kolik z nich ho skutečně navští-

vilo? Víte například, že Velhar-

tice nejsou jen hrad, ale také 

zámek? Právě o něm vám dnes 

něco povíme.

Po bitvě na Bílé hoře roku 

1620 byly majetky mnohých čes-

kých pánů a rodů zkonfi skovány. 

Podobně se tak stalo i na Velhar-

ticích. Toto panství bylo zabave-

no pánům Perglarům z Perglasu 

za údajnou účast při stavovském 

povstání.

Hrad dostal do správy císař-

ský generál Baltazar Marradas, 

ale ten jej vzápětí roku 1628 pro-

dává svému podřízenému – vo-

jenskému veliteli Martinu de Ho-

eff -Huertovi, který pocházel ze 

Španělska. Za své zásluhy ve vál-

ce i v období kruté rekatoliza-

ce Čech získává Huerta dokonce 

šlechtický titul.

Studený gotický hrad již v této 

době nevyhovoval životním náro-

kům renesanční doby, nechává si 

Huerta postavit zámecké křídlo. 

Mezi Jižním a Rajským palácem 

tak vyrůstá budova s arkádovou 

chodbou. Ta je však během 18. 

stol. z důvodů zateplení zámku 

zazděna řadou běžných oken. 

Arkády se znovu obnovují až po 

roce 2000, kdy jsou odkryty bě-

hem rekonstrukce zámku.

Na Velharticích se po donu 

Huertovi vystřídala celá řada 

majitelů. Posledním soukromým 

majitelem zámku byl Josef Win-

dischgrätz, který koupil hrad 

roku 1938. Provedl zde několik 

dalších stavebních úprav pod ve-

dením známého sušického stavi-

tele Karla Houry, avšak po válce 

byl nucen panství opustit. 

Zámecké prostory byly po vál-

ce využívány k rekreačním úče-

lům – byla zde zotavovna ROH. 

Necitlivé úpravy a toto využívá-

ní zámek velmi poškodily a celý 

objekt postupně chátral. Tento 

stav trval až do sedmdesátých let 

20. století, kdy byl celý areál z ha-

varijních důvodů uzavřen a pře-

dán Krajskému středisku státní 

památkové péče dnes Národní-

mu památkovému ústavu. Ten 

zde započal rozsáhlou rekon-

strukci, která pod vedením kas-

telána Petra Mejstříka probíhala 

až do roku 2000, kdy byl zámek 

zpřístupněn pro veřejnost.

SOUČASNOST

Pokud se k  nám vypravíte 

a rozhodnete se podívat na zá-

meckou prohlídku – můžete se 

těšit na netradičně pojatou ex-

pozici, která vás zavede do ob-

dobí renesance. 

V rodinné místnosti se dozví-

te, jak dřív rodina žila, kdy a kam 

odjížděly děti na zkušenou a ja-

kou roli hrálo u renesanční šlech-

ty vzdělání. 

O tom, jaká byla tehdy móda 

a co se nosilo, uslyšíte v ložni-

ci zámecké paní, o porodech 

a kojných hned vedle v pokojíč-

ku chůvy.

Prohlídka dál vede do jídelny, 

kde vás čeká prostřený stůl a zají-

mavosti tehdejší kuchyně. 

V hráčském salonku se se-

známíte s  hrami, které dří-

ve hrála šlechta, ale i  vojáci 

a služebnictvo.

Největším a nejdochovalejším 

sálem je Rytířský sál. Jakými ra-

dovánkami se tehdy šlechta ba-

vila a na jaké hudební nástroje se 

například při slavnostech hrálo, 

uvidíte právě zde.

Poslední zastavení v lovec-

ké chodbě vám přiblíží další ze 

šlechtických zábav – hon a lov.

Na arkádové chodbě se může-

te pokochat výhledem do krás-

ného údolí říčky Ostružné a třeba 

se podél ní po skončení prohlíd-

ky sami projít.

PLÁNY DO BUDOUCNA

V budoucnu plánujeme ještě 

rozšířit zámeckou trasu o jeden 

pokoj, který bychom rádi věno-

vali poslednímu šlechtickému 

majiteli Velhartic, tedy Josefu 

Windisgrätzovi a na jeho osu-

du dokreslili pohnutou historii 

příhraničních oblastí v době po 

druhé světové válce. 

Zámek Velhartice můžete na-

vštívit od dubna do října. Aktu-

ální informace, návštěvní dobu, 

ceníky a mnohé další zajímavosti 

naleznete na našem webu www.

hrad-velhartice.cz -MM-

foto V. Šváb, M. Zámečník

ZÁMKY na Sušicku11

Recepty pro každý den

Štrudle s jablky a hruškami
Těsto: 400 g hladké mouky, 

100 g hery nebo másla, špetka soli, 

250 ml jogurtu, 1 vejce na potření

Z mouky, tuku, jogurtu a soli 

vypracujeme těsto, nechá-

me v lednici uležet. Vyválíme 4 

štrudle. Na vyválené těsto dáme 

podélně náplň– strouhanku, na-

hrubo nastrouhaná jablka a hruš-

ky smíchané s pudingem, man-

dlemi a rozinkami, posypeme 

cukrem a skořicí. Těsto zabalíme 

a potřeme rozšlehaným vejcem. 

Pečeme na pečícím papíru 45 mi-

nut na 180 stupňů. Vyndáme na 

kovovou mřížku, po vychladnutí 

pocukrujeme.

Náplň: 8 lžic strouhanky,8 

jablek, 4 hrušky, vanilkový cukr, 

plátky mandlí, 8 lžic cukru krupi-

ce, 2 lžíce vanilkového pudingu. 

4 lžíce skořice, hrst rozinek na-

močených v rumu

Martina Denková

Fotografii najdete na in-

stagramu @SLADKA.KUCHARKA

Do této nové rubriky můžete, milé čtenářky 

a čtenáři přispívat zajímavými recepty i vy 

a to přes e-mail: liskovec@kulturasusice.cz

Tip na novou knihu
Během měsíce března, vyjde 

čtvrtá kniha Marie Bubeníkové 

s názvem ŠUMAVSKÝ ŘEZBÁŘ. 

Potěší hlavně milovníky knih 

o známých lidech a jejich život-

ním příběhu. Je to veselé i vážné 

vyprávění řezbáře a betlémáře 

Karla Tittla o jeho dětství v Plzni, 

klukovských lumpárnách, živo-

tě na Šumavě a setkání se zají-

mavými lidmi. O stavbě betlé-

mu v Sušici nebo pro papeže 

a o tom, jak kluk, který měl pra-

covat na nádraží, k dlátu přišel. 

Jednotlivá období života jsou 

oddělena málo známými po-

věstmi z Plzně a Šumavy.

 Knihu za 229 kč si můžete 

předobjednat na e-mailové 

adrese: zesumavy@email.cz., 

kde se vám autorka ozve a do-

mluvíte si další postup.  -MB-
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a Zlíně až do Prahy. Lidé jim mávali z mostů i po-

dél cest. Vítaly je davy. „Zjistili jsme, že proto, aby 

se lidé různých názorů dali na chviličku dohromady 

stačí strašně málo: Udělat něco co je těší. Tak si mys-

lím, že by na světě mohlo bejt mnohem líp, i kdyby 

to něco měli bejt jen blbí trabanti,“ zakončil svou 

přednášku Dan Přibáň a ještě prozradil, že se letos 

chystá další výprava, na kterou připravují speciální 

obojživelný vůz LuAZ 967 zŽŽ (zvaný žlutá žába). 

Eduard Lískovec, foto Jakub Nahodil, Zdeněk 

Krátký, Radoslaw Jona, Vojtěch Duchoslav

jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní 

centrum SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. Sídlo re-

dakce: KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel. 376 555 070, 

724 981 554, e-mail: liskovec@kulturasusice.cz,www.kulturasusice.cz

Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB, Brno. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k  otiště-

ní příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost 

textů odpovídají autoři. Za  obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 20 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č.  j. 

72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00. Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 16. února ve 12.00 hod.

Trabantem vesele napříč kontinenty Trabantem vesele napříč kontinenty 
Téměř zaplněné kino přivítalo 31. ledna nej-

známějšího trabantího cestovatele Dana Při-

báně, autora projektu Transtrabant, v rámci 

kterého uskutečnil s různými společníky pět 

dobrodružných cest po celé zeměkouli.

Vyprávění s projekcí fotografi í a krátkých videí 

zahrnovalo zážitky ze všech pěti expedic, ovšem 

přednáška neprobíhala chronologicky, nýbrž po 

různých zajímavých tématech. To autorovi umož-

ňovalo srovnávat a vyzdvihnout zvláštnosti cest 

a některých míst. Například neodbytných čumi-

lů je v Indonésii všude docela dost, v Africe však 

ještě více, ale prim v této disciplíně hrají bezespo-

ru Indové. Ti se dokáží vynořit a sledovat zoufa-

lé cizince při opravě auta i v pustých velehorách. 

Vrcholem jejich přítomnosti je tvorba selfíček za 

každé situace.

Dan Přibáň hned raději sám vysvětlil, proč zvo-

lili starobylé dvoutaktní vozidlo vyrobené ještě 

soudruhy v NDR – na Land Rover prostě neměli 

a navíc volba trabantu dávala reálnou naději na 

četná dobrodružství a nezapomenutelné zážit-

ky. Původně také plánovali auto na konci cesty 

nechat osudu a vrátit se stopem. Jejich typická 

žluť pak vykrystalizovala shodou sponzorských 

okolností. Nakonec i divák po zhlédnutí pořadu 

musel dát protagonistům za pravdu, že trabant 

byl opravdu pro takové individuality tou nejlep-

ší volbou. 

 Nebyl však jediným vozidlem výprav, protago-

nisté využili i Malucha. Zajímavý byl jeho vstup do 

děje. Na třetí výpravu plánovali tři Trabanty 601, 

ovšem ten třetí se jim už nevešel do přepravního 

kontejneru, a tak využili nabídky dvou polských 

bohatýrů, jejichž Fiat 126p se do kontejneru vtěs-

nal. Přibrali ještě Jawu 250 s jezdcem a na další 

expedici dokonce ČZ 175 s řidičkou, která noha-

ma nedosáhla na zem. 

Pro představu přidáváme přehled o všech 

trabantích výpravách: 

1. Hedvábnou stezkou – přes Kurdistán do 

Samarkandu a přes Krym zpět – 15 422 km – 

2007 – měsíc a půl – jeden trabant – tři členové

2. napříč Afrikou – přes Káhiru do Kapské-

ho Města – 19 640 km – 2009 – tři měsíce – dva 

trabanti – čtyři muži a jedna žena

3. Jižní Amerikou – z Georgetownu přes Ma-

chu Picchu na nejjižnější bod světadílu a zpět 

do Buenos Aires – 21 124 km – 2012 – čtyři mě-

síce – dva trabanti, Fiat 126p, Jawa 250 – sedm 

mužů jedna žena

4. napříč Tichomořím – z Perthu přes Bali 

a Jakartu až do Bangkoku. – 15 291 km – 2015 

– pět měsíců – Trabant, Fiat, Jawa 250, ČZ 175 

– devět členů z toho dva vozíčkáři

5. tam a zase zpátky – z jihu Indie přes Káthmán-

dú a Samarkand do Prahy – 17 237 km – 2018 – dva 

trabanti, Fiat 126p, Jawa 250 – osm členů 

S cestovateli tak diváci mohli 

projet silnice a cesty celého svě-

ta. Namísto známých a fádních as-

faltek se ale pohybovali např. po kli-

katých prašných úzkých cestách na 

úbočí Himálaje, kdy ve sněhové vá-

nici dosahovali výšek přes 5 000 m 

(a tedy i světového výškového re-

kordu trabantu). Další výzvou byly 

africké hliněné cesty s půlmetru 

hlubokými kolejemi, kde bylo třeba 

držet se přesně mezi nimi, přičemž 

občas překonávali louže jako ryb-

níky a kalné řeky s nevyzpytatel-

ným dnem. V Brazílii sice najeli na 

transamazonskou dálnici, ta ovšem 

od dob výstavby před padesáti lety 

chátrá, asfalt mizí a prales si bere 

své území zpět. Vprostřed dlou-

hé rovné cesty tak zbývala už jen 

úzká bahnitá pěšinka přerušovaná 

rozpadajícími se dřevěnými mos-

ty, kde díry nad propastí dobro-

druzi postupně překlenovali vol-

nými ztrouchnivělými prkny. Jiné 

překvapení zase nachystaly praš-

né cesty v Austrálii. Po dešti se pro-

měnily v namydlenou bahnitou 

klouzačku a pro nestabilní motor-

káře se staly opravdovou lahůdkou.

Neméně vzrušující byly kon-

takty s ochránci pořádku. Jak pravil 

přednášející: „V Libyi a Číně dostáváte 

policajta, abyste něco neudělali Libyi 

a Číně a v Pákistánu dostáváte dopro-

vod, aby něco Pákistán neudělal vám.“ 

Tam je totiž rozšířen nešvar unášet ci-

zince, ale místní chtějí být bezpečnou 

zemí pro turisty. Přidělili jim tedy vůz 

s osádkou a lehkým kulometem… 

Problém nastal když chtěli přespat 

na cestě – museli předstírat poruchu 

a ozbrojenci je pak hlídali celou noc. 

Ráno se slavnostně rozjeli a Maluch 

se jim porouchal doopravdy. Naopak 

v Lybii si museli dokonce zaplatit při-

děleného průvodce, který je hlídal, 

aby nekuli nějaké protistátní pikle a navíc ještě policis-

tu, který hlídal průvodce. Do Číny je zase – i když měli 

štos všech povolení a potvrzení – vůbec nechtěli pus-

tit. Nakonec se to povedlo, ale na hranicích jim celá vo-

zidla pro jistotu prosvítili obřím skenerem. (Ani skrytá 

myš by jim neunikla...) 

Cestovatelé projížděli těmi nejznámějšími tu-

ristickými cíli (pyramidy v Gíze, Maccu Picchu, Ayers 

Rock, Viktoriiny vodopády), ale zdaleka je tak netěšili 

jako památky bizarní a jedinečné jako např. obří sle-

pičí chrám v Indonésii, hřbitov vlaků v bolívijské pus-

tině, vraky lodí na souši dna bývalé-

ho Aralského jezera, nebo dálniční 

most přes železnici na uzbecké plá-

ni, jehož vozovka končila i začínala 

dvacet metrů nad zemí. 

Na cestách jim pomáhali lidé 

z mešity i z kostela. Jak řekl cesto-

vatel: „Nezáleží na tom, kdo jaké 

náboženství vyznává, jde prostě 

jenom o to, zda to je, či není pi-

tomec.“ A i takový příklad uvedl. 

Příjezd ze zatím poslední ces-

ty byl triumfální. Už na sloven-

ských hranicích je čekala kolona 

spřízněných vozidel a provázela 

je přes zastávky v Banské Bystrici 

Zajímavosti
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