
je poskytová-
na bezplatně. 

P o s l e d -
ní a v dnešní 
době velice žá-
danou sociální 
službou je Odborné sociální po-
radenství, kde sociální pracovnice 
poskytují bezplatně pomoc, psychic-
kou podporu a potřebné informace 
lidem, kteří se dostali do obtížné 
životní situace z důvodu zhoršení 
zdravotního stavu nebo vysokého 
věku, dlouhodobé zátěže spojené 
s péčí o jinou osobu, dále pro osoby, 
které byly zasažené chudobou, ztrá-
tou zaměstnání, příjmů nebo bydle-
ní, rizikového způsobu života nebo 
byly zasaženy živelnou událostí. 

Služby jsou poskytovány diskrét-
ně, nestranně a bez nadřazenosti, 
zcela respektují individualitu a svo-
bodu rozhodování uživatele. Pracov-
níci podporují uživatelovu schopnost 
aktivně se podílet na řešení nepříz-
nivé situace.“ 

Kdo nejčastěji žádá o vaše 
služby?

„S žádostí o poskytování služeb 
sociální péče přicházejí sami senioři, 
kteří již nejsou zcela soběstační, lidé, 
kteří jsou zdravotně postižení nebo 
chronicky nemocní a chtějí zůstat co 
nejdéle ve svých domovech. Velmi 
často nás ale oslovují rodiny, zná-
mí a příbuzní, kteří vidí potřebnost 
péče a pomoci, jak pro svoje blíz-
ké, tak pro sebe. Z naší dlouhodobé 
zkušenosti víme, že péče o druhé je 
velmi fyzicky i psychicky náročná 
a vyčerpávající. V tu chvíli můžeme 
nabídnout odlehčovací služby, které 

pomohou pečujícího vystří-
dat a umožní mu vyřídit si 
své vlastní záležitosti, od-
počinout si a načerpat nové 
síly. Dobře si ale uvědomuje-
me, že pro mnoho lidí peču-
jících o své milované je těžké 
myslet v první řadě na sebe, 
svoje zdraví a pohodu, je pro 
ně obtížné říci si o pomoc.“

Jak velký je váš pracov-
ní region – z jakých míst se 
na vás mohou lidé obracet?

„Místem poskytování 
služeb péče jsou domác-
nosti uživatelů služby na 
území správního obvodu 
ORP Sušice, v obcích do 
20 km od Sušice, v Železné 
Rudě, v Čachrově, Chlisto-
vě  a v Nalžovských Ho-
rách. Sociálně odborné 
poradenství  zajišťujeme 
v poradenských místnos-
tech našich středisek v Su-
šici, Kašperských Horách, 
Kolinci a na Železné Rudě. 
Sociálně aktivizační čin-

nosti pro seniory a zdravotně po-
stižené poskytujeme v prostorách 
DPS Kašperské Hory pro míst-
ní obyvatele, ale i pro veřejnost.“

pokračování na str. 3
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Oblastní charita Sušice zajiš-
ťuje pomoc na celém Sušicku těm 
nejpotřebnějším, tj. zejména senio-
rům a lidem, kteří se dostali do ob-
tížné životní situace. Na jejich po-
moc se mohou klienti spolehnout 
i v době covidu. S aktuální situací 
nás seznamují Ing. Štěpánka Brab-
cová – vedoucí služeb sociální péče, 
Mgr. Lenka Krátká – vedoucí slu-
žeb prevence a Lenka Píšová – PR, 
projektová manažerka a koordiná-
torka Tříkrálové sbírky.

V lednu proběhla tradiční 
Tříkrálová sbírka, jak dopadla?

„Ano, letošní ročník máme za 
sebou a byl opravdu netradiční, pří-
prava a koordinace celé akce byla 
vzhledem k situaci jiná a museli 
jsme rychle reagovat na změny.  Ko-
ledníci letos nemohli navštěvovat 
domácnosti a přinášet radost a po-
žehnání, což je vlastně podstata celé 
akce. Velmi nám pomohla spoluprá-
ce s místními obchody, kavárnami 
i úřady měst a obcí, kde bylo možné 
nechat statickou kasičku. Stejně jako 
jiní se snažíme nově využívat online 
prostor. Letos byla poprvé možnost 
poslouchat koledu prostřednictvím 
webových stránek www.trikralo-
vasbirka.cz a přispět platbou pro-
střednictvím platební karty nebo 
převodem.  Díky štědrým dárcům 
se podařilo vybrat  192 307 Kč ve 
statických kasičkách a 21 680 Kč na 
online sbírce, celkem tedy úžas-
ných 213 987 Kč. Tímto bychom 
chtěli moc poděkovat všem lidem, 
kteří sbírku podpořili příspěvkem 
nebo umístěním kasičky v provo-
zovně. Sušice dopadla v rámci diecé-

ze velmi dobře. Dlouhodobě mívá-
me v kasičkách vysoké částky, což 
ukazuje na fakt, že v našem regionu 
žije mnoho solidárních lidí, kterým 
není pomoc druhým lhostejná.“ 

A jak bude sbírka využita?
„Sbírka má svoje pravidla a jed-

ním z nich je i schválený záměr od-
povídající registraci sbírky.  Ten ur-
čuje, jak budou prostředky využity. 
V letošním roce máme v plánu vy-
užít výnosy ze sbírky na podporu 
terénních služeb sociální péče, ze-
jména bychom rádi postupně ob-
novili náš automobilový park. Péči 
klientům poskytujeme v jejich do-
movech na velkém území a jezdí-
me i do velmi odlehlých míst celé 

V zimě ani v covidu charita nepolevuje

Šumavy. Auta jsou tedy denně v te-
rénu, pečovatelky s nimi mnohdy 
ujedou i více než 100 km na jedné 
trase. Také chceme obnovit a rozšířit 
nabídku půjčovny kompenzačních 
pomůcek. V současné době půjču-
jeme např. polohovací postele, vo-
zíky, toaletní křesla, chodítka, zve-
dáky. Veřejnost pravidelně využívá 
i možnosti zapůjčení odvlhčovače 
vzduchu. Dále bychom zisk ze sbír-
ky chtěli použít pro přímou pomoc 
konkrétním lidem v našem okolí. 
Máme své klienty, o kterých víme, 
že by za takovou pomoc byli rádi, ale 
můžeme takovou podporu poskyt-
nout i lidem, kteří s námi dosud ni-
jak nespolupracovali. Veškeré infor-
mace a podrobnosti o sbírce 
a našich plánech lze najít na 
našich webových stránkách 
www.susice.charita.cz.“

Jak mohou o vaše 
služby požádat lidé bez 
internetu?

„Jistě je pravda, že větši-
nou nám volají rodinní pří-
slušníci či známí, kteří chtějí 
zajistit službu pro své blízké, 
kteří vyhledávají kontakt na 
našich webových stránkách.

Nejčastěji se ale stá-
vá, že dostávají kontakt od 
někoho, kdo už má s námi 
zkušenost. Zájemci o služ-
bu nás také můžou navštívit 
na našich střediscích, či si 
přečíst informace na našich 
nástěnkách. V posledním 
roce jsme rozšířili propa-
gaci do ordinací lékařů a na 
vývěsky obecních úřadů. 
V příštím měsíci chystáme 
roznos letáků do schránek. 
Mohou také volat na náš tel. 
731 402 910.“

Jsou u vás v této covidové době 
nějaké změny v poskytované péči?

„Po celou dobu pandemie posky-
tujeme služby péče v plném rozsahu, 
samozřejmě za dodržení maximální 
možnosti ochrany klientů i pečova-
telek. Zaměstnanci v přímé péči jsou 
pravidelně povinně testováni a kli-
enty navštěvují vybaveni ochranný-
mi pomůckami. Pomoc poskytuje-
me i lidem v karanténě, nabízíme 
např. možnost zajištění nákupů a do-
vážku obědů. Někteří klienti služby 
sami omezili, více se zapojila rodina 

a blízcí. Někteří je naopak navýšili, 
protože se rodinní příslušníci bojí 
navštěvovat své rodiče a prarodiče ze 
strachu z přenosu nákazy covid 19.“ 

Jaké služby ještě poskytujete?
„Registrované máme celkem 

čtyři služby. Největší rozsah má 
již zmíněná pečovatelská služba, 
kde je cílem umožnit uživateli co 
nejdéle setrvat v domácím prostředí 
podle vlastních přání, podpořit roz-
voj a udržení soběstačnosti a pro-
hlubovat jeho kontakty s okolním 
prostředím. Téměř stejné úkony po-
skytujeme při odlehčovacích služ-
bách, kde je cílem zajistit osobám, 
které vyžadují celodenní péči setr-
vat v domácím prostředí podle je-

jich přání a pečujícím osobám tak 
zajistit potřebný odpočinek od zá-
těže, kterou pravidelná intenzivní 
péče přináší. 

Sociálně aktivizační služby 
Oblastní charity Sušice podporují 
aktivní způsob života seniorů a do-
spělých osob se zdravotním posti-
žením ve společnosti. Jednotlivé 
činnosti sociální služby napomáha-
jí k udržování sociálních kontaktů, 
podporují dostatečnou psychickou 
i fyzickou kondici a rozvíjejí do-
vednosti uživatelů. Sociální služba 

Vzhledem k převažující britské mutaci viru SARS-CoV-2 v našem 
regionu, je třeba mnohem důrazněji dbát doporučených protiepidemio-
logických opatření. Výskyt britské mutace již činí více než 70 % všech 
zjištění. Virus je mnohem nakažlivější oproti předchozímu typu, více 
se projevuje například bolestmi v krku a zažívacími obtížemi. Typic-
ká ztráta čichu a chutě je méně přítomna. Pozorována je zvýšena ne-
mocnost v dětské populaci. K nákaze lze dojít i při kontaktu kratším 
než 15 minut, nelze vyloučit i možnost přenosu nákazy v uzavřených 
menších prostorech (výtah, chodba), pokud tam byl v nedávné době 
infi kovaný člověk bez ochrany dýchacích cest. Klasické PCR testy 
i antigenní testy tento typ viru odhalí. Zatím se předpokládá, že sou-
časné očkovací látky budou chránit i proti této variantě.

Sdružení praktických lékařů doporučuje:
1) omezte kontakty na co nejnutnější dobu
2) noste roušku (lékařskou) či lépe respirátor třídy FFP 2 
 nebo KN 95, domácí látkové roušky nejsou vhodné
3) roušku noste řádně nasazenou (zakrytý nos i ústa) 
 i ve vnitřních prostorech, i když jste sám (chodba, výtah, 
 jakékoliv společné prostory)
4) noste roušku ve venkovních prostorech všude tam, 
 kde se pohybují lidé – pamatujte si, chráníte tím rovněž sebe
5) pokud možno nechoďte k lékaři bez předchozího objednání 
 (lze-li), případně odložte neakutní kontroly na pozdější dobu, 
 žádejte léky na e-recept
6) využijte donášku nutných věcí (léky, pomůcky, nákup) pečovateli 
 Sociálních služeb města Sušice či Oblastní Charity Sušice

Vývoj nákazy ve městě, na území ORP a okrese Klatovy je nepřízni-
vý a má stoupající tendenci. Při projednávání možnosti uzavření dalších 
regionů z důvodu značného šíření nákazy byl ve výhledu i náš okres. 

Všichni doufáme, že se tak nestane. Jedině naše odpovědné jednání 
zamezí šíření nákazy. Žádný premiér, vláda, parlament či politici ší-
ření nákazy u nás nezabrání. Šíříme si ji sami, hlavně svým nezodpo-
vědným chováním. Je to plně v našich rukou. Již jsme dosáhli toho, že 
naše nemocnice má vyčerpanou kapacitu. I přes nezměrné úsilí všech 
zaměstnanců je nemocnice nucena transportovat covidové pacienty do 
jiných regionů. Může tak skončit kdokoliv z nás. 

Děkujeme za pochopení.   Krizový štáb
Sdružení praktických lékařů

! VÝZVA VŠEM OBČANŮM !

V pondělí 15. února pro-
běhla za účasti starosty Sušice 
Petra Mottla videokonference 
s hejtmankou Plzeňského kra-
je Ilonou Mauritzovou ohled-
ně znovu vyhlášeného nou-
zového stavu, jenž hejtmani 
projednali s vládou. Hejtman-
ka starosty informovala o aktu-
ální situaci.

„Počet pozitivních osob s co-
vid 19 na území ORP Sušice 
vzrostl k 15. 2. o cca 100% na 
355 a město Sušice evidovalo 
195 nakažených, což je nárůst 
cca 200%,“ informoval staros-
ta Petr Mottl a dodal, že sušická 
nemocnice a ostatní zdravotnic-
ká zařízení se o covidové paci-
enty starají ze všech sil.

Očkování v Sušici zdárně 
pokračuje. První dávkou bylo 
již naočkováno 812 osob a dru-
hou dávkou 232 osob. Přeočko-
vání proběhlo u zdravotnického 
personálu sušické nemocnice, 
v domě seniorů i v domě s pečo-
vatelskou službou. V současnos-
ti probíhá očkování zdravotníků 
působících mimo nemocnici. 

Obě sušické mateřské ško-
ly i po prodloužení nouzového 
stavu nadále slouží pro děti ve 
věku 3 – 10 let rodičů pracujících 
v důležitých službách (zdravot-
níci, hasiči atp.)

Na městem zřízeném kon-
taktním místě pro seniory 80+ 
bylo zaregistrováno 156 osob 
a 56 imobilních občanů, kteří 
nyní čekají až budou k dispozici 
dobře přepravovatelné vakcíny. 
148 občanům byla poskytnuta 
pomoc s registrací. 

Na základě požadavku měs-
ta vyčlenila Správa státních 
hmotných rezerv pro posílení 
sušické nemocnice přístroje 
pro podporu dýchání. Jedná 
se o dva přístroje pro neinvaziv-
ní plicní ventilaci Dräger Savina 
a 6 přístrojů na podporu dýchá-
ní AIRVO2. Tyto přístroje ulehčí 
pomoc koronavirovým pacien-
tům. Přístroje dne 19. února 2021 
dovezli ze skladů Správy stát-
ních hmotných rezerv v Sedlča-
nech dobrovolní hasiči z Volšov. 

Město je připraveno pomoci 
školám s respirátory. V přípa-
dě, že by byla obnovena výuka 
a nastal by problém s dodávkou 
od státu, poskytne město svoje 
rezervy.   -red-
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 180 let – výročí narození malíře Augusta Renoira

Auguste Renoir, celým jménem 
Pierre-Auguste Renoir (25. února 
1841, Limoges, Francie – 3. prosin-
ce 1919, Cagnes-Sur-Mer, Francie) 
byl jedním z předních evropských 
malířů impresionistického stylu. 

Narodil se do chudé rodiny, pro-
to se již ve svých třinácti letech stal 
malířem porcelánu v jedné pařížské 
továrně. Tvrdě pracoval, aby se roku 
1862 dostal na École des Beaux-Arts 
v Paříži, kde se setkal s mnoha kole-
gy v oboru, jako byli například Clau-
de Monet a Frederico Bazill. Po od-
chodu ze školy žil chudým životem 
stranou od lidí nedaleko Fontaine-
bleau. Zde jej očarovala malebná pří-
roda, kterou se inspiroval například 
v obraze Diana zachycujícím řec-
kou bohyni lovu s lukem. Poté začal 
úzce spolupracovat se svým příte-
lem Monetem, díky němu se dostal 
do podvědomí pařížské smetánky. 
Ve svých dílech následně využíval 
znalost společenského života, kte-
rá mu umožnila namalovat obrazy 
jako La Granouilliere. V roce 1871 
si zařídil vlastní ateliér a jal se zob-
razovat četné promenády. Bohužel 
si v tuto dobu nemohl dovolit rozví-
jet vlastní styl a tvořil převážně pro 
obživu. Obrazy byly inspirovány 
jeho cestami po Alžíru a Itálii. Vě-
noval se také ilustrování mnohých 
literárních děl své doby. Ve stáří 
onemocněl revmatismem a téměř 
ochrnul na pravou ruku. Později 
byl upoután na vozík a již nemohl 
malovat na klasická plátna, začal se 
tedy věnovat črtám soch a bust. Za 
svůj život vytvořil jedinou bustu, 
a to svého nejmladšího syna. Ze-

mřel 3. prosince 1919 ve vesničce 
Cagnes-Sur-Mer.

Proč si tvorbu Augusta Renoi-
ra připomínat? August Renoir byl 
člověkem velmi vzdělaným, pod-
poroval nejen výtvarné umění, ale 
i hudbu a literaturu. Zavedl nový styl 
malby a stal se velkým vzorem pro 
ostatní malíře. Věnoval se převážně 
portrétům, zátiším a krajinkám. Je 
důkazem toho, že i člověk z chudých 
poměrů může svou pílí a vytrvalostí 
dosáhnout velkých úspěchů. A jeho 
jedinečný pohled na svět je dalším 
důvodem, proč si připomenout tuto 
osobnost.

Zajímavosti
Jednou ze zajímavostí v jeho dí-

lech je například to, že některé po-
stavy mají téměř mystický výraz ve 
tváři. Při pohledu na ně jde jen těžko 
odhadnout konkrétní emoci, čímž se 
malíř snažil dát prostor pozorovate-
lově fantazii. 

Renoir byl také velký sukničkář 
a modelkami pro mnoho jeho obrazů 
se staly právě jeho milenky. Jednou 
například, když pobýval u rodiny 
Le Coeur, se sblížil s jejich dcerou 
Marií, která se později stala jeho mi-
lenkou a modelem pro obraz Lóže. 
Když to však zjistil dívčin otec, vše 
zatrhl a malíř musel odjet a uchýlit 
do Paříže.

Údajně se také na sklonku života, 
ba přímo pár dní před smrtí, rozho-
dl navštívit Louvre. Chtěl naposledy 
spatřit svá díla visící vedle velkých 
mistrů výtvarného umění.

Amálie Prexlová, sexta A
Zdroj: cs.wikipedie.org, PI-
JOÁN, José – Dějiny umění

Kaleidoskop

Sledujete náš školní instagram? 
Máte už naši originální placku?

 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
 100 let od narození Zdeňka Milera

Zdeněk Miler (21. února 1921, 
Kladno – 30. listopadu 2011, Nová 
Ves pod Pleší) byl český režisér 
a výtvarník animovaných fi lmů 
pro děti, autor oblíbené postavič-
ky Krtečka. 

Vystudoval fotografi i na Státní 
grafi cké škole v Praze. V roce 1938 
byl přijat na UMPRUM. Po uzavře-
ní vysokých škol odešel v roce 1941 
do Zlína, kde pracoval jako animátor 
a kreslíř v oddělení trikového fi lmu. 
Po osvobození v roce 1945 nastoupil 
jako animátor, výtvarník, scenárista 
a režisér do studia Bratři v triku, kte-
ré vedl Jiří Trnka. Je dokonce i au-
torem loga tohoto studia. Ve své vý-
tvarné a fi lmové tvorbě se soustředil 
na dětského diváka prostřednictvím 
lehké, vtipné a živě kolorované kres-
by. V roce 1957 vznikl velmi úspěšný 
fi lm Jak krtek ke kalhotkám přišel, 
který si doslova vynutil mnohadílné 
pokračování. Neméně úspěšné byly 
trojdílný cyklus O zvědavém štěňát-
ku a sedmidílná série O Cvrčkovi. 
Tyto série byly uvedeny v kinech a ve 
večerníčcích. Světově nejslavnější 
malovanou postavou je Krtek, je-
hož plyšovou fi gurku si vzal v dubnu 
2011 do vesmíru jako maskot ame-
rický astronaut Andrew J. Feustel 
při posledním letu raketoplánu En-
deavour. V současné době existu-
je přibližně padesát dílů o malém 
Krtečkovi. Zdeněk Miler se celý ži-
vot důsledně bránil nabídkám ke ko-
merčnímu využití této postavičky či 
jejímu plagiátorství. 

Jaký byl přínos Zdeňka Mile-
ra a proč je dobré si jeho výročí 
připomenout? Zdeněk Miler byl 
významný český ilustrátor a režisér 
animovaných fi lmů pro děti. Svý-
mi ilustracemi doprovodil knížky 
převážně českých spisovatelů, např. 
Františka Hrubína (Kuřátko a obilí), 
Eduarda Petišky (O dětech a zvířát-
kách, Pohádkový dědeček), Vladisla-
va Vančury (Kubula a Kuba Kubiku-
la), Jana Čarka (O veselé mašince), 

Václava Čtvrtka (Cesty formana 
Šejtročka). Získal řadu ocenění jak 
za ilustrační, tak za fi lmovou tvor-
bu. Kreslené fi lmy byly mnohokrát 
oceněny na mezinárodních festiva-
lech – Benátky, Montevideo, Can-
nes, Locarno, Mar del Plata, Moskva, 
Mamaia, Rimini, Dijon, Teherán, 
Gottwaldov, Karlovy Vary. Stal se 
mj. laureátem Ceny Jiřího Trnky 
(1983) a nositelem státního vyzna-
menání Medaile Za zásluhy I. stup-
ně (2006).

Kdo z vás nezná Krtečka a kdo 
z vás se na něj jako malý nedíval? 
Snad každé malé dítě miluje kres-
lenou postavičku Krtka. I já jsem 
na jeho pohádkách vyrostl. Knížku 
Krtek ve městě mi maminka často 
četla před spaním. 

Zdeněk Miler a jeho animované 
fi lmy jsou známé a oblíbené po ce-
lém světě. Krtek je kultovní posta-
vička, která děti provází dějem a po-
máhá jim ho pochopit. Dílo Zdeňka 
Milera mělo velký přínos pro ani-
movaný fi lm nejen v naší republice, 
ale i ve světě.

Zajímavosti
Málo známým faktem je, že Zde-

něk Miler byl sběratel mušlí. Moře ho 
okouzlilo svým šuměním a neustálým 
pohybem. Ze svého prvního pobytu 
v Bulharsku si přivezl lasturu,tím za-
čala jeho sběratelská činnost. 

Další zajímavostí je, že seriál 
o Krtečkovi není mluvený. Krteček 
a jeho malí kamarádi vydávají pou-
ze zvuky, což jsou vlastně hlasové 
záznamy Milerových dvou malých 
dcer Kateřinky a Barborky.

Milerovy sté narozeniny se chys-
tají oslavit i v jeho rodném městě 
Kladně, kde ve zdejším zámku ote-
vřou expozici – autentickou pra-
covnu s původním nábytkem, ob-
líbenými pomůckami, dekoracemi 
a malířským stojanem z výtvarní-
kova ateliéru. 

Vladimír Mašek, sexta A
Zdroj: cs.wikipedie.org, Osob-
nosti.cz, zivotopis.osobnosti.cz

Informace z nemocnice

Tento školní rok probíhá – až na 
několik výjimek – prakticky pouze 
v distanční formě, což s sebou při-
náší četná omezení. Jedním z nich je 
i přesouvání řady náborových akci 
do virtuálního prostředí, kde chybí 
důležitý osobní kontakt s uchazeč-
kami a uchazeči o učební i studijní 
obory, které na naší škole nabízíme. 
Rozhodli jsme se proto přijít s trochu 
netradičním řešením, jak se v aktu-
ální situaci vyrovnat s absencí žá-
kyň a žáků ve školních budovách, 
a přesto o sobě dát vě-
dět i jinak.

Již v polovině září loňského roku 
byl založen školní Instagram, který 
byl na počátku zamýšlen jako alter-
nativa ke školnímu facebooku, avšak 
postupem času se začalo ukazovat, 
že skýtá daleko širší využití. Začali 
jsme tedy uvažovat, jak nejen všech-
ny naše sledující, nýbrž i ostatní, kte-
ří na tuto sociální síť zavítají, oslovit 
a rovněž je v této nelehké době něčím 
potěšit. Nápadů vzešla řada, množ-
ství z nich jsme dlouho promýšleli, 
ale nakonec se nám nejvíce zalíbila 

možnost, že vytvoříme placky 
s originálním motivem, jenž by 
prezentoval naši školu. První 
krok v přípravách představo-
vala soutěž, jež byla vyhlášena 
mezi našimi žákyněmi a žáky 
a během které nám měli zasílat 

svoje návrhy právě na onen TOP mo-
tiv. Nemuseli jsme čekat dlouho a za-
dařilo se! Naše žákyně ze 3. ročníku 
studijního oboru Sociální činnost za-
slala návrh, na němž jsme se shodli, 
a veškeré práce se mohly rozběhnout. 
Na facebooku nás na základě před-
chozí výzvy oslovil pan Ondřej Frencl 

z volyňského Nakladatelství 
NARUBY, jenž nám velmi 
pomohl s výslednou podobou 
našich placek, za což mu pat-
ří velké poděkování. V první 
fázi této akce bylo pořízeno 
celkem 100 kusů placek, při-
čemž 50 z nich je opatřeno 
špendlíkem a zbývajících 50 
je v podobě magnetky.

Posledním krokem pří-
prav bylo zvolení masko-
ta, který by zprostředková-
val kontakt s potenciálními 
uchazečkami a uchazeči i žá-

kyněmi a žáky, kteří o naše 
placky projeví zájem, ale 
v aktuální situaci mají ome-
zené možnosti, jak pro ně při-
jít/přijet do školy. Měl by to 
být někdo, kdo dokáže pře-
konat větší vzdálenosti (umí 
tudíž létat), je trochu netra-
diční (aby upoutal pozornost) 
a je fotogenický. Volba padla 
na papouška, kterého jsme 
pojmenovali Igor – ptáte se 
proč? Jméno dostal podle 
známé fi lmové postavy, Igo-
ra Hnízda, z fi lmu Obecná 
škola (1991) a symbolizuje 
mj. i to, že má tento maskot 
svoje „hnízdo“ na naší ško-
le, odkud se pravidelně vy-
dává do blízkých i dalekých 
krajů, kde zanechává placky. 
Údaje o místech pak předává 
prostřednictvím našeho in-
stagramu všem, kteří sledu-
jí jeho příběhy. I vy můžete 
jeho putování sledovat pod 
hashtagem #igornacestach 
a určitě se nebudete nudit. 
Placek již roznesl mnoho, 
většina byla podle instruk-
cí zdárně nalezena a téměř 
každý den nám přicházejí do 
zpráv další podněty k tomu, 
kam by měl Igor vyrazit příš-
tě, z čehož máme skutečně 
velkou radost. Naše práce očividně 
není marná.

Určitě budeme rádi, pokud se sta-
nete našimi sledujícími na sociálních 
sítích a budete rovněž určitou součás-
tí naší školy. Zůstaňte s námi, i s Igo-
rem, a on možná již zanedlouho vy-
razí na místo, které bude v dostupné 
vzdálenosti od vašeho bydliště a jed-
na z našich placek bude vaše. Snaží-

Dne 17. února bylo v očkovacím 
centru sušické nemocnice provedeno 
1000. očkování vakcínou proti nemoci 
covid-19. Naočkována byla paní Anna 
Štěpánková, které je 91 let. Dostala již 
2. dávku a byla velmi ráda, že nemuse-
la nikam cestovat a očkování proběhlo 
v Sušici. Pochválila příjemné prostředí 
a ohleduplný přístup personálu. Po první 
dávce vakcíny neměla žádné nežádoucí 
účinky a těší se, že se bude opět vídat 
s příbuznými a přáteli. MUDr. Skala jí 
předal květinu a malý dárek. -ef-, -red-

Dnes podávám další aktuální 
informaci k dění v nemocnici tak, 
jak bylo slíbeno v předchozím vydá-
ní Sušických novin. Momentálně je 
v nemocnici hospitalizováno 28 paci-
entů s COVID+, z toho 2 pacienti na 
JIP. Lůžka na JIP jsou průběžně plná, 
stejně jako akutní lůžka interní. Na lůž-
kách následné péče máme několik vol-
ných míst pro neCOVIDové pacienty, 
která průběžně plníme z akutních od-
dělení a z jedné stanice následné péče 
jsme byli nuceni vytvořit další oddělení 
pro COVID+ pacienty.  

Sušická nemocnice je, v organiza-
ci péče o COVID+ pacienty, zařaze-
na do systému nemocnic Plzeňského 
kraje. Probíhají pravidelná jednání 
koordinátorů péče o tyto pacienty 
a jsou přijímána opatření k zajiště-
ní péče. V současné době je vše za-
jištěno tak, že pacient COVID+ je 
v případě naplnění kapacity Sušické 
nemocnice převezen, po základním 
ošetření, do Klatovské nemocnice, 
popř. do nově vytvořené COVID+ 
nemocnice v Domažlicích. Pacienti 
vyžadující intenzívní péči vyššího 

stupně jsou transportování na přísluš-
né pracoviště FN Plzeň.

Celý tento systém je průběžně ak-
tualizován podle situace v jednotli-
vých nemocnicích a je organizován 
krajským koordinátorem a jsou v něm 
zapojeny všechny nemocnice v kraji, 
včetně FN Plzeň a soukromých ne-
mocnic. Díky tomuto opatření za-
tím zvládá Plzeňský kraj zajistit péči 
o všechny pacienty COVID+ na svém 
území, byť za cenu extrémního pra-
covního nasazení všech zúčastněných.

Dále probíhá testování občanů 
na COVID, máme naplněné pořad-
níky a provádíme cca 600 odběrů 
za víkend a cca 200 odběrů v pra-
covní den.

Občas jsme konfrontováni s ná-
zory, že z nemocnice je odběrové 
centrum s několika lůžky. Faktem je 
ovšem, že podmínky testování stano-
vila Vláda ČR a nutnost testování pro 
pendlery vyžaduje bavorská vláda. 
Naše nemocnice se snaží maximál-
ně vyjít vstříc obyvatelům regionu. 
S krizovým týmem řešíme vhodnost 
umístění odběrového centra, které 

není vhodně situované při tak vel-
kém počtu zájemců o testy. Změna 
místa odběru je poměrně složitý pro-
ces, při kterém má hlavní slovo orgán 
hygienické služby, který musí schválit 
„Provozní řád“. Zajištění provozu od-
běrového centra je organizačně i per-
sonálně náročné, ale zatím se, hlavně 
díky nasazení zdravotníků vše daří.  

V nemocnici je zřízeno očkova-
cí centrum, které bylo připraveno na 
kapacitu očkování cca 300 zájemců 
denně. Bohužel momentálně přetr-
vává nedostatek očkovací látky, tak-
že nemůžeme využívat naše možnos-
ti. Do dnešního dne jsme podali cca 
1300 dávek vakcíny a postupujeme 
podle pravidel stanovených Vládou 
ČR. (aktualizováno 22. 2.) Větší do-
dávky očkovacích látek očekáváme 
v průběhu měsíce března 2021.

S odstupem 5 měsíců můžu 
hodnotit provoz nemocnice. Je tře-
ba říct, že se zaměření nemocnice, 
s nástupem pandemie COVID, vý-
razně změnilo. Nemocnice posky-
tuje služby, které nikdy nebylo tře-
ba a nikdo to ani pořádně neuměl. 

Všichni se učili za pochodu a řešili 
řadu nových věcí. Celý stát byl po-
staven před výzvu řešit problém, kte-
rý v novodobé historii řešit nemusel. 
Nepřísluší mi hodnotit řešení zvole-
ná státem, ale jsem přesvědčen, že 
sušická nemocnice postupuje zcela 
správně v souladu s potřebami svých 
pacientů. Toto vše je na úkor přetí-
žení zaměstnanců nemocnice a často 
na hranici jejich fyzických možností. 
Pro mnohé z vás jsou toto jen slova, 
ale věřte mi, že jeden den na CO-
VID+ oddělení kterékoliv nemocni-
ce zásadně mění názory i zarputilých 
zastánců „chřipečky“.

Možná už je to ohrané a slyšíte 
to ze všech stran, ale já zde vyslovu-
ji poděkování všem zaměstnancům 
nemocnice v Sušici, i všem zdravot-
níkům za to, co pro společnost dělají. 
Stačí se jen zamyslet nad situací, která 
by nastala, kdyby tady nebyli – až mi 
při té myšlence zatrnulo. DĚKUJI.  

Všem přeji hodně sil a zdraví 
v této neutěšené době.    

Bc. Jiří Vlček, MBA, 
jednatel Sušické nemocnice s.r.o.

me se brát současnou situaci trochu 
s nadhledem pod heslem „Kdo si hra-
je, nezlobí.“, půjdete do toho s námi? 
Pokud ano, můžete se těšit na mnohá 
– prozatím stále – virtuální setkává-
ní během Igorových dobrodružství, 
a nejen na ně. V našem úsilí rozhodně 
nepolevujeme, ba naopak!

Za náborový tým
Mgr. Jiří Vlček
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Zasedání rady města

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 8. února 2021

• Rada města schválila znění smlouvy o poskytnutí dotace na zajiš-
tění sociálních služeb Oblastní charitou Sušice ve výši 200 000 Kč a do-
poručila zastupitelstvu města schválit přidělení příspěvků na soc. služby: 
Pečovatelská služba (identifi kátor: 2850203) 140 000 Kč, Odlehčovací 
služba (identifi kátor: 5068876) 20 000 Kč a Sociální poradna Racek (iden-
tifi kátor: 5968813) 40 000 Kč. Částka bude hrazena z org. 192, kap. 61. 
• Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na akci „Stavební 

úpravy bytů čp. 382/II“ – společnosti STAFIS-KT s.r.o., Pačejov – 
nádraží 74, 341 01 Horažďovice IČO 25219090 s cenovou nabídkou 
1 394 768,00 Kč bez DPH (1.603.983,– Kč s 15% DPH). Rada města 
schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu města jejím podpisem. 
• Rada města schválila rozpočtové opatření č. 2, kterým se navýší 

organizace Výdaje 1707 o 400 tis. Kč a o tutéž částku se poníží orga-
nizace Výdaje 73 – Rezerva – investice a provoz. 
• Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na akci „Teplovodní 

rozvody v lokalitě Červená v Sušici – trasa A/1“ – společnosti STA-
VOPLAST KL spol. s r.o., Stachy 266, 384 73 Stachy, IČO 40740056 
s cenovou nabídkou 2 037 186,62 Kč bez DPH (2 464 995,81 Kč s 15% 
DPH). Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu měs-
ta jejím podpisem. 
• Rada města schválila uzavření smlouvy na zajištění technické-

ho dozoru stavebníka při realizaci zakázky: „Sušice – stavební úpra-
vy bytového domu čp. 382/II“ s Ing. Jiřím Lejskem, Hájkova 369/II, 
342 01 Sušice, IČO: 14729482 za pevnou cenu 30 250,– Kč bez DPH 
(není plátce DPH) a pověřila starostu města jejím podpisem.
• Rada města schválila záměr pronájmu částí pozemků p.č. 2256/1 

(náměstí), 2257/3 (ul. Nuželická), 318/11 (ul. Žižkova), 2254/14 (nábř.. 
Karla Houry) vše v katastrálním území Sušice, pro předzahrádky; 
a jeho zveřejnění na úřední desce města.
• Rada města schválila pronájem částí pozemků p. č. 1048, 1049/1 

a 1026/3 v katastrálním území Sušice nad Otavou, o celkové výměře 
cca 9 700 m2 , p. Vlastimilu Lagronovi, Klatovy, IČO : 10392092, pro 
pořádání Sušické pouti 2021, a to na dobu určitou, za nájemné ve výši 
45 000 Kč + DPH za celou dobu pronájmu; a pověřila starostu města 
podpisem smlouvy. 
• Rada města schválila zadání výběrového řízení na zhotovitele 

akce „Sušice – zateplení panelových domů č.p. 1163–1168, ul. Kašta-
nová“ ve zjednodušeném podlimitním řízení. 
• Rada města schválila členy a náhradníky hodnotící komise 

pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Sušice – zateplení panelových domů č.p. 1160 a 1161, ul. Kaštano-
vá“: Bc. Petr Mottl, Ing. Soňa Švelchová, Ing. Jaroslava Zdeňková, 
Ing. Kateřina Ronová, Zbyněk Pokorný, člen kontrolního výboru a člen 
fi nančního výboru; náhradníci: František Jelínek, Ing. Jan Vošalík. 
• Rada města schválila výběr zhotovitele na vybudování stav-

by: ,,Autobusové zastávky u Úřadu práce v ul. Nádražní v Sušici II“ 
fi rmu SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 Čes-
ké Budějovice, IČ: 48035599 ve výši 1 649 573,64 Kč bez DPH, tj. 
1 995 984,10 Kč včetně 21 % DPH; a pověřila starostu města podpi-
sem smlouvy o dílo.
• Rada města schválila zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie 

na stavební práce podle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu s názvem „Akustická opatření v pro-
storu Tradičního Kloubu – Sokolovna“ podle přílohy a fi rmy, které bu-
dou vyzvány k podání nabídky: AVETON, s.r.o., Krátkého 211/2, Praha 
9, 190 00, IČ: 02436647, Divadelní služby Plzeň, s.r.o., Sukova 2604/26, 
Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00, IČ: 29122651, ELTRO ŠŤASTNÝ, 
s.r.o., Nákladní 326, Mnichovo Hradiště, 295 01, IČ: 27160521. 
• Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení roz-

počtové opatření č. 3, kterým se nová rozpočtová organizace č. 1804 
– „Kotelna K2 teplovod PD“ zvýší o 300 tis. Kč a o tutéž částku se 
sníží rozpočtová organizace č. 73 – „Rezerva – investice a provoz“. 
• Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení roz-

počtové opatření č. 4, kterým se rozpočtová organizace č. 1913 – „Ko-
telna Vodní – demolice“ zvýší o 1,250 mil. Kč a o tutéž částku se sníží 
rozpočtová organizace č. 73 – „Rezerva – investice a provoz“. 
• Rada města souhlasila s mimořádným přidělením bytu č. 14, 

0+1, ul. Pod Kalichem 66, Sušice na dobu určitou jednoho roku bez 
automatického prodloužení 
• Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11641861 o po-

skytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí a pověřila sta-
rostu města podpisem dodatku. 
• Rada města doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o po-

skytnutí dotace ve výši 4,5 mil Kč pro společnost Sušická nemocni-
ce s.r.o. a schválit veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí této dotace. 
• Rada města rozhodla o odkupu kanalizačního řadu vybudova-

ného na ppč. 2290/12 od investora za celkovou kupní cenu 25 000 Kč, 
schválila znění kupní smlouvy a pověřila starostu města podpisem 
smlouvy. 
• Rada města doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o odku-

pu realizovaných investic: kanalizačního a vodovodního řadu, sítě ve-
řejného osvětlení a komunikace včetně pozemkové parcely číslo 699/13 
v k.ú. Sušice nad Otavou v souladu s uzavřenou plánovací smlouvou č. 
A-003289-00 za celkovou kupní cenu 804 509 Kč včetně DPH. 
• Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt 

„Pořízení lankového systému do informačního centra v Sušici“ v rámci 
dotačního programu „Podpora činnosti informačních center na území 
Plzeňského kraje pro rok 2021“. 
• Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt 

„Projektová dokumentace – singletraily Sušice – 2. etapa“ v rámci 
dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické 
dopravy v Plzeňském kraji v roce 2021“ a spoluúčastí na projektu ve 
výši min. 20 % z celkových nákladů.
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Městská policie Sušice, 
náměstí Svobody 138, 342 01 SUŠICE
Tel. 376 523 250, mob. tel. 724 182 147

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI 
STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE

Město Sušice přijme do pracovního poměru strážníka 
městské policie – výkon služby. Požadavky: věk od 18 let, 
středoškolské vzdělání, bezúhonnost, tělesná zdatnost, du-
ševní způsobilost, aktivita, samostatnost, spolehlivost, práce 
na PC, asertivita, řidičský průkaz skupiny „B“. Předpoklá-
daný nástup k 1. 5. 2021. 
Přihláška musí obsahovat: 
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 zájemce
f) datum a podpis zájemce
g) telefonní spojení (popř. e-mailové spojení)
K přihlášce se připojí tyto doklady: 
a) profesní životopis
b) výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
možno dodat při pohovoru
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
d) souhlas se zpracováním osobních údajů (volnou formou)

Přihlášky zasílejte, případně doručte osobně do 22. 3. 
2021 na adresu: Městská policie, náměstí Svobody 138, 
342 01 Sušice. 
Průběh výběrového řízení: 
29. 3. 2021 – první kolo výběrového řízení: jeho součástí 
bude ústní pohovor, ze kterého budou vybráni kandidáti, kte-
ří postoupí do druhého kola. Čas pohovoru bude upřesněn.
Druhé kolo výběrového řízení: vybraní kandidáti budou 
absolvovat psychologické testy – datum bude upřesněno. 
Bližší informace obdržíte na služebně MP, e-mail: m.gregorova@
mususice.cz, nebo na tel. 376 540 201 (Martina Gregorová).

Krizový štáb ORP Sušice informuje:

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA – SUŠICE

Nemocnice 376 530 111 | Městská policie 376 523 250
Městský úřad 376 540 111 | Úřad práce 950 128 201
Sběrný dvůr 376 555 208 
provoz. doba: út, čt 13–18 hod., so 8–12 a 13–15 hod.

V současnosti probíhá plánovaná demolice nevyužívané ko-
telny ve Vodní ulici. Po odstranění stavby by plocha měla sloužit 
k parkování automobilů.       ED

Na co se nejčastěji klienti ptají?
„Pokud není v rodině nebo mezi blízkými zkušenost s našimi 

službami, na začátku vždy vysvětlujeme, jak celý proces probíhá, 
od předání kontaktu, přes domluvení termínu první návštěvy so-
ciální pracovnice v domácnosti žadatele o službu, až po domluvení 
konkrétních specifi k služby, sepsání smlouvy a dojednání způsobů 
platby. Vše je otázkou domluvy, služby vždy v maximální možné 
míře šijeme klientům a jejich rodinám takzvaně „na míru“, respek-
tujeme individuální potřeby a zvyklosti klienta. Poskytovaná péče je 
na profesionálně vysoké úrovni, pečovatelky absolvují každoročně 
zákonem daný počet hodin vzdělávání, které vybíráme vždy s ohle-
dem na aktuální specifi ka potřeb klientů (např. vzdělávání zaměřené 
na práci s klientem s demencí). Často se lidé ptají, kolik naše služby 
stojí. Částku za služby ohraničuje vyhláška, klient zaplatí vždy jen 
čas strávený výkonem přímé péče. Pro zaplacení našich služeb je 
možné požádat o příspěvek na péči, který rádi pomůžeme vyřídit.“

O kolik klientů v současné době pečujete?
„K poslednímu lednu jsme měli celkem 163 klientů ve 42 obcích.“
Řešili jste v poslední době nějakou zapeklitou – neobvyklou situaci?
„Řekla bych, že veškeré situace, které řešíme, jsou neobvyklé. 

Snažíme se pomoci lidem z ulice, najít bydlení, práci a začlenit se 
do společnosti. Zajišťujeme péči všude tam, kde dochází rodinám 
síly, ale i tam, kde záchranná síť nefunguje, tj. u lidí, kteří jsou bez 
peněz, bez rodiny v podstatě bez pomoci.“

Děkuji za rozhovor a přeji hodně sil ve vaší práci. Eduard Lískovec
DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!
„Závěrem bychom chtěli poděkovat všem lidem, kteří nás kon-

taktují a chtějí pomoci druhým. Dobrovolníkům, kteří chtějí věno-
vat svůj čas ostatním, a také nám pomohli zrealizovat Tříkrálovou 
sbírku.  Mnoho lidí se ozvalo před Vánoci, kupovali dárky pro se-
niory, kteří to nemají v této době vůbec jednoduché. Děkujeme také 
všem dárcům, kteří nás podporují jak jednorázově, tak pravidelně. 
příspěvky na transparentní účet, nebo přispívají v rámci tradičních 
akcí jako je např. Sbírka potravin. Díky vám všem se daří to, že na 
Sušicku nezůstávají lidé bez pomoci. V loňském roce se bohužel 
neuskutečnilo několik tradičních setkání jako je Den seniorů, Den 
charity, nebo Advent a Vánoce charity. Věříme, že se to letos změní 
a brzy se někde společně potkáme. Naším posláním je pomáhat. Ne-
zavírat oči před problémy, které jsou součástí našich běžných živo-
tů.  Popřejme si tedy, ať jsme i nadále všímaví a vnímaví k tomu, co 
se děje nejen nám, ale i kolem nás, udržujme se ve zdraví psychic-
kém i fyzickém a doufejme v pozitivnější vývoj s příchozím jarem.“
OCH Sušice, www.susice.charita.cz, foto: Veronika Vintrová a Yveta Kroupová

Oblastní charita Sušice – pokračování ze str. 1
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Smetanův smrk   foto Miroslav Buršík

Skanzen Chanovice

Ludevít Procházka (1837-1888)

Smetanův pomník na Šumavě
Na Čeňkově Pile, na pravém bře-

hu Otavy, v blízkosti soutoku řek 
Křemelné a Vydry se dodnes nachází 
Smetanův smrk.

Následující příspěvek Jos. V. 
Hory jako „feuilleton“ byl publi-
kován dne 12. 8. 1893, před téměř 
128 lety v odpoledním vydání Ná-
rodních Listů (NL). 

Není to arci pomník z kovu nebo 
kamene zbudovaný, nýbrž památník 
zasazený vlastní rukou nezapome-
nutelného mistra do půdy šumav-
ské a samou přírodou ošetřovaný. 
Snad nebude od místa upozorniti šir-
ší obecenstvo na tuto památku po 
Bedřichu Smetanovi, o niž nevědí 
ani mnozí navštěvovatelé hvozdů 
šumavských. 

Vydejme se ze Sušice na jedno-
denní, avšak velice vděčný a zábav-
ný výlet do divukrásného zákoutí 
horského, kde jasné vody dvou bys-
třin šumavských – Vydry a Křemel-
né – v jediný proud se spojují a od-
kud mladá Otava těsnými horskými 
průrvami podél Rejštejnu a Dlouhé 
Vsi až do širokého lučinatého údolí 
sušického cestu pracně si razí. 

Tam – blíže horské vísky Jele-
nov (Hiršenšteinu), na samém pra-
hu vysokohoří šumavského rozlože-
né, překvapí nás milokrásný pohled 
na útulnou vilu, jejíž temné obrysy 
z čerstvé zeleni trávníků a košatého 
stromoví prokmitají nedaleko vily, 
jako kouzlem v této lesní divočině 
zbudované, stojí velká pila a ostré, 
pronikavé skřeky její splývají s jeko-
tem bujné zde Otavy, která – spoutá-
na v těsné koryto – o mohutné bal-
vany břehů svých se tříští, osvěžujíc 
oblakem jasných krůpěji bujný kobe-
rec květeny horské. V sadě překvapí 
nás vzácné druhy jabloní a hrušní 
a ještě více řada ušlechtilých broskví 
a kvetoucích růží. Jaký to netušený 
zjev – broskve a růže ve výši 641 m., 
kde již v nejbližším sousedstvu pou-
ze ptáčnice živoří a kde na chudič-
ké roli sotva žito a oves dozrávají. 
Neméně pak mile dojímá nás v od-
dílu zelinářském pohled na veške-
ré druhy naší zeleniny. Však to vše 
jest zajisté tisícerým navštěvovate-
lům utěšeného horského zakoutí to-
hoto známo; ale nemnoho je těch, 
kdož bez předchozího upozornění 
povšimli by si blíže letohrádku malé 
skupiny bujných smrků, jimž k vůli 
my právě tento výlet jsme podnikli. 
Vždyť ve skupině té stále výš a výše 
zelené haluze své rozprostírá „smrk 
Smetanův“, smrk, jejž tvůrce národ-
ní opery české vlastní rukou do této 
horské půdy zasadil. 

Pilu zdejší postavil (někdy r. 
1852) zvěčnělý pražský velkoob-
chodník Čeněk Bubeníček a zami-
loval si pak do té míry toto rozkošné 
ze všech stran proti drsným větrům 
chráněné místečko, že záhy zbudoval 
si zde letohrádek, kdež po léta dobu 
letní trávíval. 

Dvéře tohoto letního sídla byly 
vždy cestovateli otevřeny a mnohý 
čtenář řádkův těchto asi s potěšením 
vzpomíná blahých chvil, jaké zažil 
v útulném přátelském kruhu v „Čeň-
kové pile na Hiršenšteině. Jmenovi-
tě hosté z Prahy téměř ruce si zde 
podávali a nejednou bylo tu i dosti 
hlučno a veselo. 

Mezi léty 1858–1861 bývali na 
Hiršenšteině hosty také prof. Dur-
dík, Ludevít Procházka a pak náš 
Smetana. A v přátelském kroužku 
tomto usneseno jednoho dne zasa-
diti zde vlastníma rukama po mladé 
smrčí a čekáno pak dychtivě, či sa-
zenička se ujme a zazelená a komu 
snad během času zajde. 

A smrk Smetanův nejenom se 
ujal, on až doposud zdárně prospí-

vá a nestihne-li jej předčasně něja-
ká nehoda, bude ještě příštím po-
kolením českých turistův vyprávěti 
o dobách, kdy na cizí této nám půdě 
od zimy až do pozdní jeseně hlaho-
lil český hovor a zněla česká píseň. 

Posledně snad rozezvučel se na 
úpatí horských velikánů šumav-
ských sborový český zpěv r. 1884 
(13. a 14. září), kdy navštívili Hiršen-
stein četní členové horažďovického 
pěveckého spolku Práchně, čehož 
zvěčnělý Čeněk Bubeníček po dlou-
há léta jejím protektorem i štědrým 
podporovatelem. Litovati jest, že ne-
lze již nalézti zdejší pamětní knihu, 
do které po více desetiletí zazname-
návali nejen jména, nýbrž i dojmy 
své přečetní hosté z Prahy a různých 
končin Čech, jakož i z ciziny. 

Pohříchu přešla právě nyní „Čeň-
kova pila“ i s letohrád-
kem a okolními pozemky 
v majetek obce kašper-
skohorské a jest proto ve-
lice pochybno, zachová-
-li utěšené toto zakoutí 
šumavské i nadále ladný 
svůj zevnějšek, jak tuto 
stručně byl vylíčen. 

Bylo by si však přá-
ti, aby z povolaných kru-
hů našich učinily se co 
nejdříve kroky aspoň 
na označení a zachová-
ní smrku Smetanova na 
Šumavě. Tuším, že nový 
majetník pozemků těch, 
bohatá a pokročilá obec 
Hor Kašperských, ochot-
ně přání takovému by 

vyhověla a to tím spíše ona vrchní 
správa rozsáhlých lesů horských jest 
v pečlivých rukách našeho rodáka, 
nadlesního pana Suchánka. 

Budiž pak ještě podotknuto, že 
zevrubných a spolehlivých zpráv 
o zajímavé památce této může té 
doby poskytnouti snad již jen pa-
mětník někdejšího společenské-
ho života na „Čeňkově pile,“ pan 
Bedřich Schmiedl, druhdy ředitel 
pobočního závodu fi rmy Bubeníč-
kovy v Horažďovicích.

Deník NL byl založen v r. 1861. 
Od r. 1874 se stal listem Národní 
strany svobodomyslné (mladočeši). 
Do r. 1918 byly NL považovány za 
mluvčího politických a hospodář-
ských zájmů české národní buržo-
asie v Rakousko – Uhersku. V tomto 
periodiku působil např. Neruda, Há-
lek, bří Čapkové, Arbes aj. V dub-
nu 1941 NL byly zastaveny nacisty.

Čeněk (Vincenc) Bubení-
ček (1807–1888), velkoobchodník 
se dřevem, vlastnil mj. parní pilu 
v Bubnech u Prahy, která byla sou-
částí jeho továrny na výrobu parket. 
Důležitou složkou jeho podnikání 
byl obchod s palivovým dřevem. Byl 
např. jedním ze zakladatelů pražské-
ho Hlaholu, čestným členem a do-
norem pěveckého spolku Prácheň 
v Horažďovicích. Z archivních ma-
teriálů vyplývá, že byl také velmi 
činným ve spolku Vltavan i Spo-
lečnosti musea království českého. 
V pražském Podskalí koupil dům za 
100.000 zl. a pozemky za 60.000 zl. 
V r. 1867 přišel nebývale rozsáhlým 
požárem v Podskalí o veškeré dře-
vo ve své „dřevařské ohradě“. To 
pocházelo převážně ze Šumavy. Po 
jeho smrti („krvácení do mozku“) 
fi rmu převzal syn Čeněk Bubeníček 
ml. a pokračoval úspěšně v podni-
kání, ale také v dobročinných akti-
vitách svého otce.

Prof. Josef Durdík (1837–1902) 
byl český fi lozof, literární teoretik, 
estetik, básník, dramatik, překla-
datel, ale také představitel českého 
„herbartismu“ ve fi losofi i, psycho-
logii a estetice. Je to systém peda-
gogiky jako vědy, vybudovaný J. F. 
Herbartem (1776–1841), vycházející 
z fi lozofi ckého učení.

JUDr. Jan Ludevít Procház-
ka (1837–1888), klatovský rodák, 
student klatovského gymnázia, byl 
český klavírista, hudební skladatel 
a pedagog. Jako nadaný klavírista 
se stal žákem „mladočecha“ Smeta-
ny, se kterým se záhy spřátelil a stal 
se jeho celoživotním stoupencem. 
Napsal sborník písní Záboj, kam 
přispěl i sám Smetana. 

V Plzni dne 15. 02. 2021
Jos. Růžička, foto archiv autora

Pozn. red: O pobytu Bedřicha 
Smetany v Sušici a na Čeňkově pile 
se zmiňuje také městská kronika:

V r. 1867 dlel v létě v Sušici na 
dovolené hudební skladatel Bedřich 
Smetana. Přijel na pozvání sušic-
kého rodáka M. Angra, kapelníka 
Národního divadla. Celá Sušice se 
dověděla o vzácné návštěvě, všich-
ni chtěli, aby je Smetana navštívil 
a aby jim zahrál. „Lidičky, Smetana 
hrál na nástrojích, na nichž jakživ 
nekoncertoval. Bylo mně ho až líto, 
když k takové nějaké arše zasedal,“ 
vzpomíná Anger.

Smetana se zúčastnil i student-
ského výletu na Odolenku, kde si 
i zatančil. Nejhlubší dojmy však ho 
čekaly při zájezdu na Čeňkovu pilu. 
„To byly, příteli, moje nejšťastnější 
chvíle. Už nikdy jsem se tak srdeč-
ně nepobavil, jako tenkrát v té Suši-
ci a u těch nádržek na Vydře,“ piše 
Smetana v dopise Angrovi.

S Mgr. Lubošem Smolí-
kem, který počátkem března 
oslaví významné životní jubi-
leum, jsem se blíže poznal již 
v roce 1985 na referátu kultury 
Okresního úřadu v Klatovech, 
kde měl na starosti památky 
a muzea okresu Klatovy. 
Již tehdy nosil v hlavě 
myšlenku na vybudová-
ní skanzenu lidové archi-
tektury někde v klatov-
ském okrese. Tu začal 
naplňovat od roku 1993, 
kdy bezúplatným převo-
dem byl převeden poze-
mek cca 1,25 ha z ma-
jetku obce Chanovice do 
správy klatovského mu-
zea s podmínkou, že do 
deseti let začnou s vý-
stavbou skanzenu. Dnes 
tu stojí téměř dvě desítky 
objektů a skanzen se stal 
pojmem, který přesahuje 
hranice Plzeňského kra-
je. Položil jsem tedy jeho 
zakladateli Mgr. L. Smo-
líkovi několik otázek.

Osobně je mi sympa-
tická vaše snaha oživit 
skanzen různými akce-
mi jako je např. Den ře-
mesel či Regionální po-
traviny jihozápadních Čech. 
Jak to vidíš letos?

„Den řemesel bychom rádi 
letos samozřejmě realizovali. 
Není to jen prezentace řemeslné 
činnosti a nabídka dobrého jíd-
la, ale také se jedná o společen-
ské setkávání. Od řemeslníků 
máme vcelku silnou vazbu, ne-

boť Dne řemesel v Chanovicích, 
nebo podobných akcí se nemoh-
li vloni často zúčastnit. A víme, 
že i návštěvníkům tato akce 
chyběla (předloni bylo 4 000 
návštěvníků). Před vlastní pří-
pravou, kterou spustíme někdy 

v březnu či v dubnu, budeme 
muset ale nejdříve zjistit, zda-
-li nám covidová doba nezpů-
sobila nějaké škody na našich 
dobrých vztazích s řemeslní-
ky z Plzeňského kraje a Nosi-
teli tradice lidových řemesel, 
kteří působí v různých částech 
celé České republiky. Podobně 

to máme i s další významnou 
akcí ve skanzenu, s podzimním 
Dnem tradiční potraviny jiho-
západních Čech.“

Co nového ještě pro ná-
vštěvníky chystáte?

„V roce 2019 jsme ve spolu-
práci s MAS Pošumaví 
začali organizovat dal-
ší zajímavou aktivitu ve 
skanzenu. Jedná se o se-
mináře pro žáky mateř-
ských a základních škol, 
př i nichž se seznámí 
s některými činnostmi, 
které dříve běžně pro-
váděli na našem venko-
vě jejich obyvatelé. Děti 
tak např. vloni a předlo-
ni poznaly a vyzkouše-
ly si, jak hospodyně při-
pravovaly některé druhy 
domácího pečiva, nebo 
se vyráběla nepálená 
cihla. V těchto aktivi-
tách chceme pokračovat 
i v budoucnu.“

Na další akce vám 
ji ž scház í kapacity 
a také peníze. Ty akce 
– středoškolské a vy-
sokoškolské pracovně-
-naučné pobyty, kte-
ré pomáhaly budování 

a údržbě skanzenu – nějak bě-
hem druhé poloviny druhého 
desetiletí zcela vyšuměly, pa-
trně pro nezájem této skupiny 
mládeže. Či se mýlím?

„Ne, nemýlíš. Aktivitou pro 
další léta je projekt IROP, při 
kterém budeme moci dodava-
telsky zrekonstruovat roubenou 
obytnou chalupu s chlévy po-
cházející z usedlosti Třebýci-
na čp. 7. Měla by se realizovat 
v letech 2021–2023. Postavením 
uvedené usedlosti by mělo do-
jít k dokončení celé usedlosti 
středního sedláka, v samotné 
chalupě bude expozice dobo-
vého vybavení interiéru a ve II. 
obyvatelé NP objektu bude dále 
expozice „Lidová architektura 
jihozápadních Čech“.

Příští rok by měla ještě proběh-
nout II. etapa celkové obnovy rou-
bené kolny se stodůlkou, původem 
z usedlosti Měčín čp. 9. V roce 2020 
byla uskutečněna první etapa za cca 
370 000 Kč, druhá etapa je v plá-
novaném nákladu 530 000 Kč. 
II. etapa dokončí rehabilitaci jed-
noho z nejstarších objektů lidové 
architektury v České republice, 
jehož některé části byly datovány 
dendrochronologickou metodou 
k roku 1560.“

Děkuji ti za rozhovor a přeji vám 
spoustu štěstí při dalším budování 
skanzenu, samozřejmě dobré zdra-
ví a do každého dne mnoho radosti 
i dobré nálady a rovněž řadu po-
zorných návštěvníků.

Ivan Nikl

Bedřich Smetana (1824-1884) 

Z dobového tisku

Mgr. Luboš Smolík foto Jan Kavale
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MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
– UZAVŘENO! 

KANCELÁŘ SUŠICKÝCH NOVIN
– UZAVŘENA!

Vaše příspěvky, inzeráty je možné vhodit do 
připravené schránky na budově KD Sokolovna, 
vzpomínky a blahopřání formou elektronické ko-
munikace s redaktorem SN – e-mail: liskovec@
kulturasusice.cz nebo na tel. 724 981 554.

Archiv Sušických novin a fotogalerii najdete na 
www.kulturasusice.cz v sekci Sušické noviny. 

Starší foto z akcí najdete ve fotogalerii města na 
www.mestosusice.cz – infocentrum – kalendář akcí 
– fotogalerie a video.

11. listopadu – KD Sokolovna
MŇÁGA A ŽĎORP

8. prosince – KD Sokolovna – přeloženo z 9. 12. 2020

11. ledna 2022 – KD Sokolovna – přeloženo z 13. 1. 2021
Hana Zagorová – koncert

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice – UZAVŘEN! 

GALERIE SIRKUS – UZAVŘENA! 
Výstava:

4.–6. června 
Létající ateliér – Žihobce – areál koupaliště
Třídenní pobyt v sušickém pošumaví s výtvarnou 
aktivitou se zaměřením na plenérovou kresbu a mal-
bu pod vedením malíře Miroslava Šislera

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice– UZAVŘENO! 

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
– UZAVŘENA! 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA – výdejní okénko (str. 7) 

Městské informační centrum – UZAVŘENO! 
Výstavní prostory radnice – 6. patro – UZAVŘENY!

Přehled akcí
25. dubna – KD Sokolovna – přeloženo z 22. 11. 2020

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

5. května 2021 – KD Sokolovna – přeloženo z 15. 12. 2020

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

15. května od 8 hod. – náměstí Sušice

1. března – 19.00 – KD Sokolovna 

30. března – KD Sokolovna – přeloženo z 2. 11. 2020

1. dubna 2021 – Kino Sušice – přeloženo na 17. 9.

16. dubna. – KD Sokolovna – přeloženo na 11. 9.! 

Sušice

Region

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu

KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz 
19. června od 21.30 hod.
Kladivo na pýchu – Divadelní spolek Za oponou Kla-
tovy uvádí původní klatovskou rockovou operu – na 
motivy historické pověsti „O jedné pošetilé lásce a je-
jím tragickém konci“

VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz
19. srpna od 20.00 hod.
Kladivo na pýchu – Divadelní spolek Za oponou 
Klatovy uvádí původní klatovskou rockovou operu.

Síť 20 km pěších stezek a hippostezek v okolí 
Sušice, která vám představí město ze všech směrů 
– jako město královské s bohatou historií a celou 
řadou kulturních památek i jako město moderní 
a krásné architektury 20.století. Představí vám Su-
šici jako kolébku sirkařství i jako oporu husitů. Jako 
místo, kde se můžete na chvilku zastavit u jednot-
livých zastavení kované křížové cesty nebo kde se 
můžete vyřádit s dětmi při putování podél Otavy.

KAM VÁS PAVUČINA ZAVEDE?
Pavučina vede po čtyřech vrcholech (Svatobor, 

Stráž, Kalovy, Žižkův vrch) i údolím řeky Otavy 
(Na Pátečku). Ke každému z těchto bodů vede jedna 
stezka, která má jedinečnou tématiku. Dva okru-
hy se pak klikatí přímo městským centrem a jeden 
„velký“ pak spojuje všechna vrcholová místa. Po-
kud by se vám putování okolím Sušice líbilo, mů-
žete se ještě vydat na vrchol Hrádek k soše sv. Jana 
Nepomuckého. Kopec na sever od Sušice je téměř 
bez stromů, a díky tomu je odsud vidět do všech 
světových stran. Více na www.branasumavy.cz

Trasy: 
• Sušice město královské – první městský okruh
• Architektura XX. století– druhý městský okruh
• Křížová cesta na Andělíček
• Zábavné putování kolem řeky Otavy
• Hadí stezka na Svatobor
• Sušice kolébka sirkařství
• Sušické setkání s kalichem
• Cestou nejkrásnějších vyhlídek

Sledujte nás také 
na sociálních sítích

a webu
www.kulturasusice.cz

/@skc.sirkus
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Pojeďte s námi... Vzpomínky

Blahopřání

Poděkování

Marie Červená r. 1934, Alena Blahůtová r. 1932, Hana 
Šebelíková r. 1948.

sobota 22. května 2021
WACHAU – ÚDOLÍ DUNAJE PLNÉ MERUNĚK A VÍNA – Rakousko
Návštěva malebného údolí Wachau. Prohlídka jednoho z nejkrásnějších 
rakouských barokních klášterů v Melku, plavba lodí po Dunaji, návštěva 
městečka Dürrnstein s možností výstupu k zřícenině středověkého hradu. 
Na závěr ochutnávka místních vín.

sobota 5. června 2021
JEZERA SOLNÉ KOMORY A LÁZNĚ BAD ISCHL – Rakousko 
Návštěva rakouské Solné komory (Salzkammergut), která je úžasnou 
kombinací strmých skalních štítů a čistých ledovcových jezer. Plavba po 
jezerech Grundlsee a Toplitzsee. Výlet je spojený s návštěvou lázeňské-
ho města Bad Ischl. 

středa 23. června 2021
MUŽ DVOJHVĚZDY – OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ –ČESKÝ KRUMLOV
Zářivý svět zuřivého snílka Alexandra Grina. Nekonečný svár svobod-
ného ducha s okovy země, souboj lásky a fantazie s tíživou skutečností 
a zraňující nenávistí. Tajemný– muž, zázračně kráčející vzduchem, nás 
vybízí, abychom se nikdy nevzdávali svých tužeb a snů, protože pak už 
bychom nežili. Symbolický příběh plný obrazů, atmosfér a divadelních 
zázraků otevírá nové možnosti, jak rozehrát zámecký park a scénu otá-
čivého hlediště.

sobota 26. června 2021
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO A SOLNÝ DŮL – Německo
Vyjížďka autobusem a výtahem na horu Kehlstein – Orlí hnízdo. Návštěva 
hořcové likérky GRASSL spojená s ochutnávkou a možností zakoupení 

likérů. Odpolední návštěva solného dolu v Berchtesgadenu. 

sobota 25. září 2021
HOHENWERFEN A JEZERO KÖNNIGSSEE – Rakousko/Německo 
Návštěva jednoho z nejstarších hradů Salzburska uprostřed alpských hor. 
Plavba po ledovcovém jezeře Königssee pod horou Watzmann. Možnost 

ochutnávky uzených ryb z jezera.

sobota 18. prosince 2021
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Po-

pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů. 

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

Opustili nás...

Rodinné centrum Sušice 
– Medvídek, z.s.

SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice

Pondělí – Pátek od 8.30 do 11.30 – Montessori miniškolka pro děti 
Koncept pedagogiky podle lékařky Marie Montessori je zcela odlišný od tradičního pojetí 
vzdělávání. Montessori není založeno na memorování, ale na zkušenostech. Výuka 
v Montessori školce se řídí několika principy, mezi které patří například partnerský 
přístup, svobodná volba práce, věková různorodost, spolupráce, a další. Vhodné pro 
děti 1– 6 let, průvodce Petra Haisová Marková s diplomem Montessori, čtecí babička 
Jiřina Klímová, max. kapacita 6 dětí, leden–duben 2021, 1 měsíc celkem 1 500 Kč, 
1 týden 500 Kč, 1 dopoledne 100 Kč, 1 hodina 50 Kč. Rezervace na tel. 724 324 757.

Čtvrtek od 15.30 do 16.30 – Rodinná poradna 
Zdravé manželské, partnerské a rodinné vztahy zahrnují i konfl ikty. Řada těchto konfl iktů 
však nemusí být včas a vhodným způsobem řešena. Hlavním cílem Rodinné poradny je 
bezplatně poskytnout pomoc rodinám s dětmi při zvládání a prevenci problémů v rodině. 
V rodinné poradně se střídají odborníci: Psycholožka, speciální pedagožka, dluhová 
poradkyně a sociální pracovnice. Během konzultace zajišťujeme hlídání dětí. Aktuální 
rozvrh poradny sledujte na facebooku a webových stránkách. V době nouzového stavu 
poradci fungují na telefonech, možno předem domluvit osobní konzultaci. 

Na každý kurz si, prosím, vezměte s sebou vždy pití a přezůvky. 

POZOR: Sídlíme na nové adrese – SOU a SOŠ, U Kapličky 761, Sušice. 
Vstup: šedou brankou ulicí Smetanova, dveře Rodinného centra jsou jasně označena naším 
logem. Možno nechat kočárky ve vestibulu. Prosím, parkujte v přilehlých ulicích blízko 

školy. Parkovací místa uvnitř areálu jsou vyhrazena učitelům školy.

Sledujte nás na našich webových stránkách: www.medvideksusice.cz a facebooku

OKÉNKO POMOCI

Pá 26. 2.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 1. 3. 13.00–15.00  Povídání na téma březen
Út 2. 3.  9.00–12.00  Promítání fi lmu – inspirace pro tvorbu
  12.00 – 15.00 Pracovní činnosti
Čt 4. 3.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00 Základy skicování 
Pá 5. 3.  9.00–12.00 Pracovní činnosti
Po 8. 3. 13.00–15.00 Posezení u kávy a čaje
Út 9. 3.  9.00–12.00 Vařečka
  12.00–15.00 Pracovní činnosti
Čt 11. 3.  9.00–12.00 Pracovní činnosti
  12.00–15.00 Péče o sebe sama – kultura
Pá 12. 3.  9.00–12.00 Pracovní činnosti
Po 15.3. 13.00–15.00 Společná tvorba programu 
Út 16. 3.  9.00–12.00 Pohodová jóga (karimatku s sebou)
  12.00–15.00 Pracovní činnosti
Čt 18.3.  9.00–12.00 Pracovní činnosti
  12.00–15.00 Filmový klub
Pá 19. 3.  9.00–12.00 Pracovní činnosti
Po 22. 3. 13.00–15.00 Trénování paměti
Út 23. 3.  9.00–12.00  Poslech hudby a audioknih
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 25. 3.  9.00–15.00  Inspirace v přírodě
Pá 26. 3.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 29. 3. 13.00–15.00  Hraní společenských her
Út 30.3.  9.00–12.00  Velikonoční setkání
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Sociálně terapeutická dílna – pracovní činnosti: například drátkování, 
korálkování, FIMO hmota, smaltování, šití, malba, keramika, fi lcování, 
enkaustika, sádra, výroba mýdel a svíček, fusing a mnohé další.
Sociálně terapeutická dílna – denní aktivity: viz program
Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace, 
nácvik dovedností, aktivizační činnost a pomoc při řešení osobních potíží
Kontakt: Vedoucí pobočky: 774 451 769, Sociálně terapeutická dílna: 775 731 769, 
  Sociální rehabilitace: 778 519 769, 770 636 769 
E-mail: dilnasusice@fokus-pisek.cz, susice@fokus-pisek.cz
  terensusice@fokus-pisek.cz, peersusice@fokus-pisek.cz

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

Vyjadřujeme touto cestou velký dík ošetřujícím lékařům 
a sestřičkám z interního oddělení, oddělení „covid“ a JIP su-
šické nemocnice za péči, kterou věnovali po dobu 8 týdnů naše-
mu manželovi, tatínkovi a dědečkovi panu Miroslavu Kotalovi. 

Děkujeme také za vlídná slova, vstřícnost a podporu. Moc si 
toho vážíme. Rovněž děkujeme praktické lékařce MUDr. Kehá-
rové a jejím dvěma sestřičkám za ochotu a pomoc. 

Poděkování rovněž patří všem příbuzným a známým za kvě-
tinové dary, projevy soustrasti a těm, kteří ho doprovodili na 
jeho poslední cestě.

rodina Kotalova

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce,
očima drahýma se již nepodíváš,
teď klidným spánkem odpočíváš.

Dne 26. února uplyne smutný rok, kdy nás náhle opustil 
náš milovaný syn, bratr a skvělý táta

Jára Šimáček
 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají rodiče a sestra Vendula s dcerou.

Dne 27. února uplyne deset let od chvíle, kdy od nás 
navždy odešla manželka, maminka, babička, paní

Josefa Motyčáková
ze Sušice. S bolestí v srdci vzpomíná manžel 
Bedřich, syn Bedřich a dcera Jana s rodinami.

S úctou a láskou si připomínáme první smutné výročí, 
kdy nás opustila paní 

Anna Koudelková 
(rozená Hanzíková) z Petrovic. 
Zemřela 25. února 2020 v nedožitých 89 letech. 
Za tichou vzpomínku všem, co ji znali a měli rádi, 
děkuje rodina. 

Odběry dárců krve 2021
Sušice DPS: 9. 3. | 20. 4. | 11. 5. | 8. 6. | 20. 7. |

10. 8. | 7. 9. | 19. 10. | 9. 11. | 7. 12. 2021
Horažďovice: 6. 4. | 22. 6. | 5. 10. 2021

Nalžovské Hory: 16. 3. | 14. 9. 2021

Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.
Prvodárce prosíme, dostavte se do 15.30 (nutné vstupní vyšetření).

KREVNÍ BAROMETR – www.klanem.cz

Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal,
krutý osud nám tě vzal, smutný domov 
a cestu na hřbitov zanechal...

Dne 7. března uplyne první smutný rok, kdy nás navždy 
opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček pan

František Jiřík
z Nezdic na Šumavě.
S láskou, úctou a bolestí v srdci stále vzpomínají manželka Marta,
dcery Martina s manželem, Ivana s manželem, vnoučata Verunka, 
Vašík, Adélka a Klárka.

Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte,
jen v srdci věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.

Dne 2. března tomu bude již dlouhých deset let, kdy od 
nás navždy odešla naše milovaná manželka, maminka 
a babička, paní 

Ludmila Vašková.
S láskou stále vzpomínají manžel Stanislav, synové Petr a Pavel 
a vnoučata Barborka, Pavlík a Petruška.

Těžko se s Vámi, rodiče, loučilo, těžko je bez Vás žít.
 Láska však smrtí nekončí, v srdci Vás stále budeme mít.

Dne 1. března uplyne třicet let, kdy nás opustil tatínek 

Miloslav Kurc 
a 

dne 11. března uplyne patnáct let, kdy 
nás opustila maminka 

Helena Kurcová. 
Kdo jste naše drahé rodiče znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Stále vzpomíná celá rodina.

V očích slzy, v srdci žal, čas běží a nevrací, co vzal.
Ta rána v srdci stále bolí a zapomenout nedovolí.

Dne 12. února uplynulo již osm let, kdy od nás navždy 
odešel pan 

Vlastimil Sazama
a 

dne 19. února tomu byly dva roky, co 
nás opustila paní 

Marie Sazamová
z Hrádku.
S velkou láskou stále vzpomíná dcera Vlasta s rodinou.

Dne 22. února 2021 oslavila naše maminka, babička 
a prababička 

Eva Dudačová 
krásné osmdesáté narozeniny.
Ze srdce Ti přejeme hodně zdraví, štěstí a co nejdéle 
takovou vitalitu jakou stále máš.
Děkujeme Ti za lásku, kterou celé naší rodině rozdáváš.
To vše Ti k narozeninám přejí dcery s rodinami.
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PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Pučanka

Obec Kašperské Hory – Město Kašperské Hory je obcí s pověře-
ným obecním úřadem (pro obce Rejštejn, Srní, Modrava, Horská 
Kvilda) tzv. obec II. stupně.
Nadmořská výška: 758 m n. m.
Počet částí: 9 – Kašperské Hory, Červená, Dolní Dvorce, Kavrlík, 
Lídlovy Dvory, Opolenec, Podlesí, Tuškov, Žlíbek
Katastrální výměra: 4 412 ha Počet obyvatel: 1 412 Průměrný věk: 36
Pošta: Ano Škola: Ano – MŠ, ZŠ, ZUŠ  Zdravotnické zařízení: Ano 
Policie: Ne Kanalizace (ČOV): Ano Vodovod: Ano  Plynofi kace: Ne
Historie: Prostor byl s jistotou osídlen na přelomu 12. a 13. století a za 
své založení město vděčí především hornictví. Název osady byl odvozen 
z názvu hory – Reichenstein (Bohatá skála), později Berg Reichenstein, 
název Kašperské Hory začal být užíván až v 16. století.
Zlato zde objevili Keltové, znovu bylo objeveno zřejmě ve 13. století, zla-
tá horečka nastala za vlády posledních Přemyslovců. Kolem roku 1300 
přišli do Kašperských Hor němečtí kolonisté, zkušení těžaři. Z té doby se 
zachovaly šachty a úklonné štoly v intravilánu města i nejbližším okolí. 
Dokumentem existence a prosperity města je privilegium Jana Lucem-
burského z 29. září 1345 povyšující horní osadu na svobodné horní město 
současně s vydáním městského znaku, který je považován za nejstarší 
městský znak v Čechách.
Také Karel IV. město pozdvihl: založil strážní hrad Kašperk a Kašper-
skohorskou větev Zlaté stezky. V 15. století dolování upadlo v důsledku 
husitských válek. Dolování bylo obnoveno v letech 1528–1599, mincov-
ně bylo odevzdáno 76 kg zlata a 3 289 kg stříbra. Město bohatlo, moh-
lo si dovolit stavět kamenné domy a fi nancovat i umělecké objednávky. 
Rožmberkové měli právo výkupu zlata bez ohledu na skutečnost, že od 
roku 1538 byly Ferdinandem I. uděleny horní výsady pro kašperskohor-
ské dolování na 10 let držiteli hradu Jiřímu z Lokšan. Roku 1584 byly 
Kašperské Hory privilegiem císaře Rudolfa II. povýšeny na královské 
horní město. Hrad Kašperk získalo město do dědičného vlastnictví v roce 
1617. Podstatnou část dováženého zboží po Zlaté stezce tvořila sůl, v městě 
byl zřízen i sklad soli. Další nepříznivé období znamenala doba třicetileté 
války. Podle Berní ruly zde po skončení války žilo jen 114 obyvatel (za 
Jana Lucemburského přes 4 000) a trvalo celá staletí, než se pobělohor-
ské škody zahladily. Další kolonizační vlna (díky bohatým lesům) vedla 
k zakládání sklářských hutí.
V 18. a 19. století probíhala těžba jen příležitostně, a duch hornického 
města pomalu vyprchával. V letech 1806–1846 došlo k oživení, během 
něhož byly vyraženy štoly František, Josef, Bedřich a Kristýna (zachova-
ly se do dnešní doby). Těžařem byl stát, který se snažil zvýšit příjmy do 
habsburské pokladny. Zisk však žádný nebyl, stát v roce 1868 vyhlásil na 
prodej zlatodolů i rýžovišť veřejnou dražbu, ale kupec se nenašel. První 
světová válka a vydání s ní spojená vedla roku 1916 opět k obnovení tě-
žebních prací. V roce 1918 se aktivity ujalo Kašperskohorské zlatodůlní 
těžařstvo a pracovalo s různým úspěchem do roku 1923.
Kašperské Hory se dokázaly s útlumem dolů hospodářsky dobře vypořádat. 
S bohatstvím lesů a jejich zpracováním souvisel kromě skláren, papírny na 
ruční papír i rozvoj truhlářského řemesla. V osmdesátých letech 19. stol. 
zavedl Angličan Henry J. Simlimk výrobu dřevěného drátu na okenní ža-
luzie, který byl vývozním artiklem ještě v době mezi světovými válkami. 
Továrna na výrobu brýlí (pozdější Okula Nýrsko, závod K. Hory) vyráběla 
půl milionu brýlí ročně, dnes je to rodinná továrna Medica Filter vyrábějí-
cí zdravotnické zboží. Městský pivovar založený 1551 byl přebudován na 
hotel, vaření piva bylo v roce 2016 částečně obnoveno.
Pamětihodnosti: Arciděkanský kostel svaté Markéty byl postaven ve 
druhé polovině 14. století. V roce 1883 byl přestavěn v novogotickém 
slohu a přibyla nová věž. Hřbitovní kostel svatého Mikuláše z počátku 
14. století, vedle kostela hřbitovní kaple svaté Anny byla barokně upra-
vena. Poutní kostel Panny Marie Sněžné s kapličkou Panny Marie Kla-
tovské – novorománská stavba z let 1850–1867, renesanční radnice na ná-
městí, budova děkanství a socha svatého Jana Nepomuckého na náměstí, 
úpravna zlaté rudy archeologické naleziště, kamenný pranýř z roku 1630, 
kaplička nad Rejštejnskou cestou, kaplička Pohraniční stráže, kaplička 
Grantl u hřbitova, hrad Kašperk a zřícenina hradu Pustý hrádek. 
Spolky: SDH Kašperské Hory, skautský oddíl, Klub v pyžamu, Duha 
králováci, Klub kašperskohorských žen, ochotnické divadlo Drak, taneční 
skupina Power, myslivecký spolek, Šumavský kulturní spolek, TJ, včelaři
Kontakt: tel. 376 503 411, e-mail: urad@kasphory.cz
Úřední hodiny: Pondělí 7.00–12.00, středa 12.00–17.00 
Starostka: Bohuslava Bernardová
Akce během roku – Velikonoce, srpnová Kašperskohorská pouť Panny 
Marie Sněžné, zářijové Oslavy města. Filmové KH, letní kino, komen-
tované prohlídky města s průvodcem, stálé expozice a výstavy v Muzeu 
Šumavy Kašperské Hory, Galerii Muzea Šumavy, Muzeu motocyklů 
a expozice české hračky a v Muzeu seismometrie u Červené, letní diva-
dla, koncerty a noční prohlídky na Kašperku. 
Zdroj: info portál územní samosprávy – města.obce.cz, wikipedia, 
www.kasphory.cz ED
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Kašperské Hory

Kolik má Sušice ulic? Střelíme-li odpověď od boku, výsledný počet 
nám vyjde pravděpodobně nižší než je skutečnost. Zamyslíme-li se ale, 
bude se naše úvaha možná už blížit ke stovce. Realitou je však počet ještě 
vyšší. Sušice má dnes 117 pojmenovaných ulic!

A každá má svojí historii. Přitom jejich stáří se může lišit o stovky let. 
Některé si svůj název udržely od založení, jiné převlékaly kabáty podle 
státního zřízení. (Primát v tomto ohledu drží původně krátká Úzká, jenž 
se objevuje i jako Šatlavní, později Radeckého, Legionářů, Seidlova a dnes 
Klostermannova.) Následující řádky se jen letmo dotknou vývoje ulic a je-
jich pojmenovávání, v dalších dílech se zaměříme na jednotlivé názvy. 

Jak to všechno začalo? Je téměř jisté, že souvislé osídlení pravděpo-
dobně i s náznakem ulice na tomto místě přetrvává nejméně tisíc let. Jistě 
za to může především Otava. Ať už tehdejší mělčinou pro brod, zátočinou 
pro rýžování, či suchým místem pro příbytky dávných obyvatel. Vždyť 
také první názvy města jsou Sicca – latinsky suchý a Schuttenhofen – ně-
mecky dvory na náplavu.

Založení města se datuje do poslední čtvrtiny 13. stol. a jeho středo-
věké dokončení bylo korunováno hradbami roku 1322 na příkaz krále Jana 
Lucemburského. Od těch dob se rozložení původních ulic téměř nezmě-
nilo. Půdorys byl charakterizován náměstím a z něj vycházejícími třemi 
dominantními ulicemi zakončenými hradebními bránami. Podle směru se 
jmenovaly Německá (Říšská), Mostecká (Klášterská) a Pražská. Na pro-
tějším břehu Otavy tehdy existovala ves Nuželice, pozdější Hořejší Před-
městí (dnes Sušice III). U silnice směrem na Prácheň a na Prahu začaly 
postupně růst domy Dolního Předměstí. (Sušice II dnes obklopuje staré 
město – Sušici I – ze tří stran.) 

První ulice se jmenovaly zřejmě jako brány tedy Německá – Říšská 
(dnes Americké armády), Mostecká – Klášterská (dnes Mostní) a Pražská 
(dnes T. G. Masaryka) a podle dalších charakteristik např. Dlouhá (dnes 
Havlíčkova), Úzká (dnes Klostermannova) a Kostelní, ta jediná zůstala 
jménem po věky stejná. Později takto vznikla další jména např. Nuželic-
ká, Příkopy, Klášterní (stavba kláštera začala 1651) – dnes Dlouhoveská, 
Židovská a Židovské náměstí (po požáru v roce 1707 tam město pronajalo 
nové domy Židům, ghetto od 1726) – dnes Vodní a Bašta, Nábřeží, Vol-
šovská, Hrádecká, Zahradní (dnes Lerchova), Pod Svatoborem a Nádražní 
(stavba železnice s nádražím 1888).

S nástupem průmyslové revoluce se město začalo dynamicky roz-
růstat a nejen nové ulice byly pojmenovávány i po tehdejších významných 
osobnostech – Havlíčkova třída, Jungmanova třída (dnes Americké armá-
dy), Palackého (dnes T. G. Masaryka), Radeckého (dnes Klostermannova), 
Rudolfovo nábřeží (dnes nábř. Jana Seitze), Gabrielova a další. 

K hromadnějšímu přejmenovávání pak došlo s ustanovením Česko-
slovenské republiky. Především bylo pojmenováno náměstí jako náměstí 
Svobody, nábřeží dostalo k názvu jméno Jaroslava Vrchlického (dnes Kar-
la Houry), z Radeckého se stala Legionářů (dnes Klostermannova), a Ru-
dolfovo nábřeží bylo změněno na Wilsonovo (dnes Jana Seitze). Pojmeno-
vány byly např. ulice Dr. Edvarda Beneše, Kramářova (dnes Palackého), 
Rašínova (dnes Bezručova). 

Další impuls pro přejmenování ulic dala druhá světová válka (z Jung-
manovy se stala Americké armády) a větší změny nastaly, když si moc 
upevnili komunisté (z náměstí Svobody se stalo K. Gottwalda, z Palac-
kého Leninova, z Americké armády Slovenského národního povstání, 
z Masarykovy Stalinova). Je zajímavé, že to nebylo na věčné časy, ale jen 
na deset let, protože po pádu Stalina došlo k dalším změnám (např. ze Sta-
linovy se stala Nádražní, ze Sokolovské, která byla předtím Švehlova se 
stala zpátky Hrádecká). 

Poslední přejmenovávání názvů ulic proběhlo po sametové revo-
luci (Marxova na Jana Palacha, Fučíkova na Jana Jáši a např. Pohraniční 
stráže, původně Uhlova na U Kapličky). Novější názvy jsou výsledkem 
výstavby (Pod Lesem, Okrouhlá, Břetislava Pojara, Pátera Ferdy a nejno-
vější – Pod Faustinkou.) 

Současná jména ulic jsou zejména dvojího původu. Jednak jsou nazvány 
podle nějakého charakteristického místního prvku či názvu a dále podle 
nějaké významné osobnosti. A právě druhou skupinou bychom se chtěli 
zabývat v následujícím drobném seriálku. Možná totiž chodíme mnoho let 
ulicí a třeba ani přesně nevíme, kdo se za jménem v jejím názvu skrývá. 
Zdroj: Historický atlas měst ČR svazek č.27 Sušice – Historický ústav 
Praha 2014 – Jan Lhoták, Martin Pták, Robert Šimůnek a mapy.cz ED

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

Byly, stály kdysi nad Otavou dva zalesněné vrchy, Radvanka a Pučanka 
a mezi nimi vesnička Hejná. S rozvojem průmyslu v 19. století na obou vr-
ších začali místní podnikatelé těžit vápenec. Hleděli si bohatší Radvanky, 
Pučanku opustili. A dnes? Radvanka je těžbou téměř zchroustána a Pučanka 
chráněná přírodní rezervací se dále chrabře tyčí v krajině spolu s Velkým 
Kozníkem (637 m n. m.) jako součást mohutného zalesněného hřebene. 

Nejlepší přístup k rezervaci je z obce Hejná. Hranice chráněného území 
začínají hned za humny okrajových stavení. Pěkný pohled i výšlap je např. 
od kostela sv. Jakuba a Filipa. Zde směřuje vzhůru podél kopce naučná 
stezka s odpočivadlem i informační tabulí. Ta vás na jihovýchodě kopce 
dovede k zelené značce, po které můžete vystoupat až do sedla hřebene 
k protilehlému konci rezervace. Pod nohama vám občas křupne krystalic-
ký vápenec a ze sedla si můžete po zelené turistické dále udělat odbočku 
na vrchol Velkého Kozníku, kde se nachází zřícenina kaple Lamberg. Ze 
sedla vede také cesta dolů podél rezervace na její severozápadní straně. 
Táhlým otevřeným údolím tak završíte okruh zpět do Hejné.

Rezervace o rozloze 24,7 ha byla vyhlášena z iniciativy místního učitele 
a botanika Josefa Vaněčka (1910 – 2001) v roce 1948 a chrání především 
bukový les a vzácnou teplomilnou květenu na vápencích. Roste tu mj. okro-
tice bílá, okrotice červená, vemeník dvoulistý, kruštík tmavočervený, hlíst-
ník hnízdák, hořeček nahořklý, hořec brvitý, vratička měsíční, oman vr-
bolistý, bělozářka větvitá, zimostrázek alpský, prorostlík srpovitý, hladýš 
širolistý, lilie zlatohlavá a dále keříkovitý lýkovec jedovatý, či jeřáb břek. 
Výskyt tořiče hmyzonosného nebyl již velkou řadu let potvrzen. Na vrchu 
Kozníku rostl ještě ve třicátých letech 20. století střevíčník pantofl íček, 
jako na jediné lokalitě v celých jihozápadních Čechách.

Zdroj: mapy.cz, wikipedia      text a foto ED

Policejní informační servis
Vloupání do sklepů – SUŠICKO – 15. února – Pachatelé odcizili snow-

board a motoristickou přilbu i kalhoty. 
Policisté na obvodním oddělení v Sušici přijali o víkendu dvě oznáme-

ní o vloupání do sklepních prostor. Ke krádežím věcí došlo v uplynulém 
týdnu. Neznámý pachatel v Sušici vnikl do suterénu domu na ulici Gabrie-
lova. Pachatel ze sklepní kóje odcizil vak, ve kterém byl snowboard s vý-
bavou. V obci na Sušicku vnikl pachatel v domě do sklepa a odcizil moto-
ristickou přilbu a kalhoty. Poškozeným vznikla škoda za téměř třiadvacet 
tisíc korun. Policie v uvedených případech zahájila úkony trestního řízení 
pro podezření ze spáchání přečinů krádež a  přečinu porušování domovní 
svobody. Pachatel se trestné činnosti dopustil v době, kdy byl na našem 
území vyhlášen nouzový stav.

Krádež ptactva – SUŠICE – 17. února – Pachatel z oploceného po-
zemku odcizil šest kusů ptáků z čeledi kachnovití. 

V noci z 15. na 16. února tohoto roku vnikl neznámý pachatel na oploce-
ný pozemek v Sušici. Na pozemku pachatel odcizil chovné kusy exotické-
ho ptactva: samce husy bernešky, pár morčáka chocholatého, pár karolínky 
stříbrné a samici hohola severního. Majiteli vznikla škoda za 22 tisíc korun. 
Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 
přečinu krádež. Pachatel se trestné činnosti dopustil v době, kdy byl na na-
šem území vyhlášen nouzový stav.  Nprap. Dana Ladmanová

Pučanka (nahoře), Radvanka (dole) a mezi nimi víska Hejná
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Sušický odchovanec byl v Polsku vyhlášený nejlepším cizincem roku
Pekhart: „Červená? Hráči 

jsem zavadil o zadek“
S patnácti góly v šestnácti 

zápasech vede s náskokem 
ligovou tabulku střelců. Suverénně 
proměňuje penalty, branky sype 
jak na běžícím pásu. TOMÁŠ 
PEKHART nabral v Polsku 
báječnou formu, v tradiční anketě 
jej dokonce ocenil fotbalový 
týdeník Pilka nožna nejlepším 
cizincem roku. „Dává mi to 
energii do další práce,“ přiznává 
jednatřicetiletý kanonýr Legie 
Varšava a odchovanec sušického 
oddílu. 

Pekhartovi angažmá v Legii 
náramně sedlo, okamžitě po svém 
příchodu se stal oporou. Branky 
střílí takřka každý zápas, polský 
mistr si v něm hýčká naprosto 
klíčového hráče. Rodák ze Sušice 
má za sebou vedle gólových 
radostí i sporné vyloučení 
v poháru. V osmifi nále proti LKS 
Lodž stihl za necelých 25 minut 
na hřišti postupový gól a velmi 
přísnou červenou. „To bylo hodně 
nešťastné,“ připouští. 

Stal jste se nejlepším cizincem 
polské Ekstraklasy. Co pro vás 
tohle ocenění znamená?

„Je to jedno z největších 
ocenění v Polsku, podobné jako 
Zlatý míč v Česku, má to velkou 
váhu. Za normální situace by 
proběhl klasický galavečer, kde se 
předávají ceny. Je to dost sledované, 
jde o velkou věc, ale kvůli covidové 
situaci proběhlo vyhlášení pouze 
online. Dostal jsem se do televize 
živě na pár minut přes ZOOM, 
kde mi pogratulovali. Není z toho 
takový požitek, jako kdyby se 
galavečer konal a mohli jsme tam 
být všichni. Když jsem se dozvěděl, 
že tu cenu vyhraju, moc jsem chtěl 
sebou vzít i rodinu. Takhle je to 
samozřejmě také velká pocta, moc 
si toho vážím. Ocenění mi dává 
motivaci a energii do další práce, 
beru to jako signál, že to, co tady 
dělám, asi dělám dobře a všimli 
si toho lidé, kteří mě volili a dali 
mně hlas.“

Jak na cenu reagovali vaši 
spoluhráči a vedení klubu?

„Bylo to všude na internetu. 
Před zápasem jsme byli na hotelu, 
kde se to všichni dozvěděli, 
gratulovali mi trenéři i spoluhráči, 
psal mi také sportovní ředitel 
a další. Třeba Vítězslav Lavička, 
Gustavo Poyet nebo Manolo 
Jimenéz, mí bývalí trenéři, pod 
kterými jsem v kariéře hrál a stále 
jsme v kontaktu. Dostal jsem 
spousty zpráv.“ 

V ligové sezoně vládnete 
střelcům s bilancí 16 zápasů, 

15 gólů. Prožíváte nejlepší období 
kariéry?

„Jak už jsem říkal několikrát – 
od prvního dne se tady cítím super, 
od prvního zápasu jsem navíc dával 
góly, to je pro útočníka důležité. 
Vybrali si mě kvůli stylu hry, 
všechno do sebe zapadlo. V sezoně 
mám celkem sedmnáct gólů, z toho 
patnáct v lize. Ještě to není má 
nejlepší sezona, ale blížím se k ní.“ 

Souvisí s tím i zvýšené 
sebevědomí? Chodíte na hřiště 
s tím, že dáte gól?

„Pro útočníka je samozřejmě 
důležité dávat góly, s tím roste 
sebevědomí a každým zápasem 
ti víc věří trenér, na hřišti si tím 
pádem také víc dovolíš. Všechno 
spolu souvisí, když každý zápas 
dáváš gól, nemusíš se bát, že když 
jednou nedáš, trenér tě hned vyndá. 
Mám v Legii důvěru i po změně 
trenéra a pokračuju v tom, co jsem 
tady začal. Snad to vydrží.“

Kde jste v sobě našel sílu, že 
jste se po třicítce dostal do takové 
formy?

„Cítím se silný pořád stejně 
(úsměv). Po třicítce na sobě 
žádnou změnu nepociťuju. Možná 
mi hodně pomohlo narození dcery. 
Když přijdu domů, snažím se úplně 
zapomenout na fotbal a věnovat 
se dceři. Už to není úplně tak, 
že fotbal je ta největší priorita. 
Třicítkou se pro mě nic nemění, 
akorát cítím, že regenerace po 
zápase není tak rychlá, jako když 
mě bylo osmnáct. Jinak se cítím 
pořád stejně.“

V osmifi nále poháru proti LKS 
Lodž jste šel do zápasu z lavičky, 
stihl jste gól a pak dostal červenou. 
Už jste to hodil za hlavu, nebo vás 
karta stále štve? 

„Těžko se mi to komentuje, 
tohle bylo pro mě dost nešťastné. 

Neměl jsem vůbec jít na hřiště, 
s trenérem jsme byli domluvení, 
že ten zápas budu odpočívat, aby 
šanci dostali jiní hráči, v tom týdnu 
jsme hráli tři zápasy. Začali jsme 
dobře, vedli jsme jedna nula, pak 
v prvním poločase neproměnili 
dvě, tři šance a vzápětí dostali na 
jedna jedna. Pak jsme zase vedli, 
oni hned srovnali. V šedesáté 
minutě trenér ukázal na mě, že 
mám jít na hřiště. Bylo snad minus 
čtrnáct stupňů, sněžilo, takže 
„ideální“ situace tam naskočit. 
Ale hned se mi povedlo zápas 
rozhodnout.“

Jak došlo k vyloučení?
„K tomu incidentu došlo asi 

v 83. minutě. Ani nevím, co 
k tomu říct, lidi si nejlépe udělají 
obrázek z videa, když se na to 
podívají. Na mě byl faul, jak jsem 
padal k zemi, obrátil jsem se na 
záda a měl nohy nahoře. Když 
jsem je vracel na zem, zrovna 
za mnou procházel protihráč a já 
ho patou kopnul do zadku. Začal 
tam dělat tyjátr, okamžitě přiběhl 
rozhodčí a dal mi červenou. Vůbec 
jsem ho neviděl, ani na videu není 
nic, že bych ho zákeřně kopl, jen 
jsem mu zavadil o zadek, toť vše.“

Jen ž e  j s t e  v y fa sova l 
třízápasový trest.

„Všichni očekávali, že kartu 
anulují nebo dostanu maximálně 
jeden zápas, nakonec jsem dostal 
tři a pokud postoupíme do fi nále 
poháru, nemohl bych hrát. Legia 
se hned odvolala, protože tři 
zápasy tady dostal nedávno hráč, 
který soupeři zlomil nohu po 
faulu skoro na kriminál. Já dostal 
stejný trest a nic jsem neudělal, 
jen mu zavadil o zadek. Mrzí mě 
to, doufám, že odvolání dopadne 
tak, že dostanu jeden, dva zápasy 
a případné fi nále si zahraju.“

Jste nejlepším střelcem ligy. 
Cítíte v Polsku větší zájem o vaši 
osobu z řad fanoušků, médií 
i protihráčů?

„Na hřišti to pociťuju dost, 
s každým zápasem je pro mě 
těžší a těžší 
góly dávat. Na 
začátku sezony 
jsem hrával na 
jednoho obránce, 
teď mě klidně 
zdvojují, ztrojují. 
Třeba v nedělním 
zápase (1:1 proti 
Jagiellonii) mi 
rozhodčí řekl, že 
při standardkách 
mají u videa 
s p e c i á l n í 
kameru jen na 
mě a protihráče. 
Dva nebo t ř i 
zápasy po zimní 
přestávce jsem 
dal regulérní gól 
a pískli mi nesmyslný faul. Teď 
rozhodčí chtějí lépe vidět, co se 
ve vápně přesně děje, jak na mě 
protihráči visí. V neděli hned 
při prvním rohu mě hráč stáhl 
ve vápně, když mi vletěl balon 
na nohu a dával bych gól, byla 
to jasná penalta. Tím, jak se mi 
daří, zájem všech lidí i médií se 
stupňuje. Tady musí jít všechno 
přes tiskové oddělení klubu, to se 
toho ke mně snaží tolik nepouštět. 
Jen když někdo opravdu chce, 
jednou, dvakrát do týdne něco 
udělám, ale určitě to není každý 
den.“

Vnímáte jarní část sezony 
i jako boj o nominaci na EURO?

„S trenérem Šilhavým jsme 
si naposledy volali nějak před 
Vánoci, asi měsíc po nešťastném 
srazu spojeným s koronavirem. 
Vnímám, že to může být pro mě 
možná poslední šance v repre. Už 
jsem to také říkal, že se na to nějak 
drasticky nevážu. Když budu 
dávat góly a mít výkonnost, tak 
mi to řekl i trenér, že třeba nebude 
mít na výběr a vezme mě. Teď se 
soustředím na Legii, musím dávat 
góly a pak co bude, bude. Ale 
nezastírám, že mě to láká.“ 

Zápasů je hodně, navíc se 
hraje na těžkých terénech, 
dokonce vám kvůli mrazu slezly 
nehty na noze. Jak se s náročným 
programem srovnáváte?

„Upř ímně musím ř íct, že 
zápasy po Vánocích nemají 
s fotbalem moc společného. Hráli 
jsme v minus deseti, dvanácti 
a třinácti stupních, ještě když 
je na hřišti sníh, tak se všichni 
modlí, aby se nezranili. Jako pro 
vysokého hráče je pro mě těžké se 
na tom jenom hýbat. Když jsme 

naposledy hráli doma, tak jsem 
skoro po každé změně směru byl 
na zadku. Je skoro jedno, jestli si 
vezmeš pantofl e nebo osmnáctky 
kolíky, všichni na tom kloužou 
a balon neposlouchá tak, jak by 
měl. Je to nešťastné, ale asi nikdo 
nečekal, že po tolika mírných 
zimách bude teď taková, jako 
je teď.“

Věříte v obhajobu titulu? 
V lize jste po sedmnácti kolech 
o dva body druzí.

„Liga je tady fakt těžká, 
týmy jsou dobré a pokaždé 
vylítne někdo, kdo získá šňůru 
vyhraných zápasů. První je teď 
Štětín a hrají fakt dobře. Bude 
to asi boj do posledního kola, 
není to tak, že by někdo ulétl 
o deset, patnáct bodů jako teď 
Slavia v Česku. Mají k nám 
přijít první posily, zatím je nás 
dost málo. Jak jsme na podzim 
nehráli evropské poháry, v zimě 
hodně hráčů odešlo, pro všechny 
kluby situace s covidem není 
jednoduchá.“ 

Jonáš Bartoš

TOMÁŠ PEKHART
Narozen: 26. 5. 1989, Sušice 
(31let)
Výška/váha: 195 cm/ 88 kg 
Pozice: útočník 
Klub: Legia Varšava
Kariéra: Tottenham (2008–
2010), Southampton (2008/2009, 
hostování), Slavia (2009/10, 
host.), Jablonec (2010/2011), 
Sparta (2011, host.), Norimberk 
(2011–2014), Ingolstadt (2014–
2016), AEK Atény (2016/17), 
Beer Ševa (2017/18), Las Pal-
mas (2018–2020)
V české lize: 51/24
V reprezentaci: 19/2
Největší úspěchy: mistr pol-
ské ligy (2019/2020), mistr čes-
ké ligy (Slavia, 2008/09), mis-
tr izraelské ligy (Beer Ševa, 
2017/18), řecký pohár (AEK, 
2015/16), izraelský Superpo-
hár (Beer Ševa, 2017), vicemistr 
světa do 20 let (2007), čtvrtfi na-
lista EURO 2012.



Sušické noviny 4/2021
26. února 2021 strana 9Inzerce



jazykovou učebnu. Jednu místnost 
cca 20–40 m2 se zázemím v pěk-
ném stavu do 5 000 Kč / měsíc. Tel. 
731 107 640
Koupíme rodinný domek / chalu-
pu k trvalému bydlení na Sušicku 
(i dále v Pošumaví) s pozemkem /
zahradou do 6 mil. Kč. Stav neroz-
hoduje. Financování máme zajiště-
no. Klidné místo. Děkujeme za na-
bídky. Tel. 731 107 640
Koupíme stavební pozemek 
(i se starou stavbou) s výhle-
dem do krajiny do cca 20 km od 
Sušice. Volejte, prosím, na tel. 
608 702 468 
Hledám pronájem malého bytu 
na vesnici. Nekuřák – důchod-
ce. Sušicko – Horažďovicko. Tel. 
606 406 010
Hledám k pronajmutí menší za-
hradu, údržba + nájem samozřej-
mostí! Tel. 606 406 010
Koupíme stavební pozemek 
(i se starou stavbou) s výhle-
dem do krajiny do cca 20 km od 
Sušice. Volejte, prosím, na tel. 
608 702 468 
Koupím nemovitost – byt, po-
zemky, chatu, rodinný domek. 
Peníze vyplatím do 2 dnů. Tel. 
605 768 105
Oceňování nemovitostí – pro 
prodej, darovací smlouvu, dě-
dické ř ízení, úvěr, hypoté-
ku, účetnictví apod. – kvalitně 
a rychle. I. Drábková, Sušice. 
Tel. 608 117 789.

PRODEJ
Prodám: Kotel ÚT, Viadrus U22, li-
tina, 2.000 Kč. Tříram. lustr, mosaz, 
500 Kč. Hodiny stojací, kukač. na 
bater. 500 Kč. Tel. 723 308 857
Prodám: Nivelák míchačka (3ko-
lečka), pokosová pila, bourací kla-
divo 2x, myčka, naviják s hadicí cca 
50 m. Vše použité. Cena dohodou. 
Tel. 376 583 353
Prodám nový nepoužitý bidet, pi-
suar a sprchovací kout – za 50% pů-
vodní ceny. 3 ks zámecké lucerny 
levně. Tel. 721 216 369
Prodej krmného pečiva. Nabízím 
ostření nožů, nůžek a nožíků do ma-
šinek na maso. Tel. 605 320 536 
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové dopis-
ní zálepky, staré pohlednice Sušice 
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím vzduchovku české nebo 
německé výroby i nefunkční nebo 
poškozenou. Tel. 777 308 319
Vykoupíme zajímavé knihy týkají-
cí se práce se dřevem, zemědělské 
techniky, traktorů, knihy s tema-
tikou Sušice, Šumavy, staré knihy 
o výrobě cukrářských výrobků, za-
jímavé kuchařské knihy, knihy s te-
matikou zemědělská výroba, les-
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nictví, chov skotu, knihy esoterní 
a okultní, knihy o starých řemeslech, 
šití oděvů a další zajímavá témata. 
Vykoupíme i staré LP desky, faktu-
ry, obrázky. Volejte na toto telefonní 
číslo 774 771 772
Koupím starý nábytek, obrazy, šper-
ky, hodiny a jiné staré věci z pozůsta-
losti – i poškozené. Tel. 603 907 027 
Koupím hoblovku s protahem nej-
lépe KDR Rojek a nějakou frézu na 
zahradu s příslušenstvím i v horším 
stavu a kovadlinu. Tel. 603 429 372
Koupím pingpongový stůl s příslu-
šenstvím. Tel. 776 372 892 
Koupím jakékoliv staré hodiny. Tel. 
605 320 536
Koupím štěně boloňského psíka. 
Tel. 607 839 779
Koupím staré vojenské přilby, bo-
dáky, celty, maskáče, odznaky, vy-
znamenání, čepice, atd. Volejte na 
775 628 987
Koupím starší motorku Babeta, 
Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, Sta-
dion. Tel.: 721 707 587
Koupím známky, mince, bankovky, 
obrazy, staré hodiny, vojenské před-
měty – šavli, uniformu a podobně. 
Můžete nabídnout i jiné staré před-
měty nebo celou sbírku a pozůsta-
lost. Tel. 722 777 672

BYTY – NEMOVITOSTI 
Koupím garáž, nejraději v Sirkařské 
ulici. Tel. 608 143 398
Hledám kancelářský/obchodní 
prostor k pronájmu v Sušici jako 

RŮZNÉ
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
Potřebujete opravit oděvy, ušít 
polštářek, vytvořit patchworkovou 
dečku, tašku a nebo někoho obda-
rovat? Vytváříme ručně různé dá-
rečky a děláme menší opravy oděvů. 
Přijďte nás podpořit. Kolinec 28 – 
obecný úřad. 
Hledám brigádu jako strážný – hlí-
dač apod. Důchodce. Tel. 606 406 010
Online výuka angličtiny, přípra-
va na maturitu, opravné i přijíma-
cí zkoušky. Doučování ZŠ/SŠ. Tel. 
776 180 080
Hledám brigádně jakoukoliv práci – 
soboty, neděle – i za špatného počasí 
– výkopové práce, na stavbě, v lese 
a pod. Možno volat po 15 hod. Tel. 
604 880 966
Nabízím strojní čištění koberců, se-
dacích souprav, křesel, židlí a ča-
lounění, Zdeněk Kubeš, telefon: 
607 630 244 
Spravím staré knihy, svážu diplo-
mové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – stříhání živých plo-
tů, ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172



Od ledna až do dubna 1433 se hu-
sitské poselstvo vedené Prokopem 
Holým snažilo před koncilem obhá-
jit program čtyř artikulů, ale k žád-
né konkrétní dohodě nedošlo. Jed-
nání pokračovala v dalších měsících 
v Praze. Ani tady 
nedošlo k žádnému 
posunu. Zemský 
sněm na přelomu 
června a července 
1433 proto musel 
s lítostí konstatovat, 
že se přijatelnou do-
hodu nepodařilo na-
lézt, přičemž se k ní 
ani neschyluje…

Basilejský koncil. Tolikrát jsme 
o něm již psali. Kde se vzal? A proč? 
Co řešil? Abychom měli šanci po-
chopit, v jakých dějinných souvis-
lostech se husité pokusili vymoci 
reformu církve, musíme si ujasnit, 
co koncily řeší a kdo je vlastně ten 
papež, s jehož křížovými výpravami 
se museli husité vypořádat.

Obecně je papež (z lat. papa, 
otec) hlavou katolické církve. Podle 
římsko-katolické církve je přímým 
zástupcem Ježíše Krista na Zemi 
a nástupcem apoštola Petra (Petr byl 
prvním biskupem města Říma a ze-
mřel zde mučednickou smrtí). Vý-
sadní postavení papeže se zakládá 
na výkladu Evangelia sv. Matouše, 
podle něhož má Petr (resp. jeho ná-
stupci) přednostní postavení před 
ostatními apoštoly (Mat. kap. 16, 
verš 18–19: „… a na té skále zbu-
duji svou církev a brány pekel ji ne-
přemohou. Dám ti klíče království 
nebeského. Co odmítneš na zemi, 
bude odmítnuto v nebi…“) Papež je 
volen kardinály a je neodvolatelný. 
Sídlí v Římě.

O záležitostech církve, církevní 
nauky a praxe, jednají jednou za čas, 
podle potřeby, sněmy biskupů a kar-
dinálů – tzv. církevní koncily (z lat. 
koncilium, rada).

Prvotní představa o nástupnictví 
papeže po apoštolu Petrovi byla jis-
tě dobrá, jak ale církev rostla a bo-
hatla, s kvalitou papežů to začalo 
být všelijaké. Navíc se církev stala 
konkurentem moci světské a střety 
s ní byly prudké. A tak roku 1309 

donutil francouzský král Filip Slič-
ný přestěhovat papeže Klementa 
V., aby ho měl lépe pod dohledem, 
do francouzského Avignonu. Do-
padlo to tak, že jeden papež sídlil 
v Avignonu, druhý v Římě. Roz-

pory v církvi samé 
vyústily roku 1409 
ve volbu třetího pa-
peže. Šílené schis-
ma ukončil teprve 
Kostnický koncil, 
který pod autori-
tou císaře Zikmun-
da Lucemburského 
všechny stávající 
papeže roku 1417 

sesadil a novým papežem zvolil 
Martina V. My, Kostnický koncil 
známe zejména kvůli tomu, že od-
soudil učení Johna Wyclifa a vydal 
k upálení Jana Husa, jakož i jeho 
věrného přítele a následovníka Je-
ronýma Pražského.

Basilejský koncil (1431–1449)… 
Podobně, jako se Kostnický koncil 
nesešel kvůli Janu Husovi, ani ten 
Basilejský nebyl svolán kvůli husi-
tům. Byť byli jeho vážným tématem.

Zásadním problémem, který 
koncil řešil, byl papežský primát 
a svrchovanost koncilu nad pape-
žem (tuto otázku se již – neúspěšně 
– pokoušel řešit koncil Kostnický). 
Většina přítomných byla přívržen-
cem tzv. konciliarismu, kdy koncil 
přebírá pravomoci papeže. Papež 
Evžen IV. s tímto přístupem samo-
zřejmě nesouhlasil a koncil rozpus-
til. Přítomní však Basilej neopusti-
li, zasedali dál a pokusili se převést 
svou teorii do praxe. Ustavili koncil 
(dosti revolučně) za nejvyšší soud-
ní a správní instanci církve a v le-
tech 1433 až 1436 vydali dekrety 
o církevní reformě, které – kdyby 
byly provedeny – mohly být podstat-
ným příspěvkem k obnově římsko-
-katolické církve. Nu… A protože 
Evžen IV. nechtěl o žádných refor-
mách slyšet, zvolili si zde roku 1439 
za vzdoropapeže Felixe V.

Někdy je ten svět dost zamota-
ný, že?

Mějte se dobře, přátelé.
21. února 2021

Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Koncil versus papež

Minulá hádanka byla z „okolí“ 
Jelenova. Jelenov (Hirschenstein) 
740 m (viz foto), se nachází asi 
400 metrů v zalesněném strmém 
kopci přímo nad výchozím mís-
tem do Povydří z Čeňkovy Pily. 
(Archivní fotografie pocházejí 
z roku 1960). Nejkratší zpevněná 
cesta (autem) sem však vede asi 
1 km jihozápadně od Svojší. Na Je-
lenově bývala od roku 1713 sklář-
ská huť na páteříky. Do dnešní 
doby zde zůstal zachován krásně 
opravený šumavský dvorec. Ve 
středu obce je vkusně obnovený 
křížek a hned vedle něho umrlčí 
prkno s křížkem, které upomíná 
na památku obyvatelům Jelenova. 
Pokud se sem vydáte, můžete se tu 

odtud stejně jako já poko-
chat výhledy na protilehlé 
majestátní kopce v oblas-
ti Povydří. Sevření okolní 
přírodou teď však trochu 
narušuje zvuk motorových 
pil a těžba dřeva. 

První písemná zmínka 
o vesnici pochází z roku 
1790, do roku 1893 se roz-
rostla na 8 domů, v nichž 
žilo 89 obyvatel. Nyní 
zde stojí tak 5 domů, které 
obývají hlavně chalupáři. 

Pátrání po minulé há-
dance nebylo snadné. Ně-
kteří z vás jste hádanku 
určovali do okolí Velké-
ho Radkova, odkud po-
cházela předešlá hádanka. 
Napsal A. Hošek : „Dob-
rý den, rád bych odpověď 
na Vaší hádanku z č.3 SN 
z 12 února 2021. Domní-
vám se, že se jedná o do-
mek stojící v osadě zvané 
Luha v k.ú. Velký Rad-
kov II asi 1 km nad městy-
sem Rejštejn. Domek má 
č.p.16. V příloze zasílám 
snímky současného sta-
vu pořízené 13. 2. 2021.“ 

Pro upřesnění je třeba 
zmínit, že minulá hádan-

ka pochází z tzv. Zadního Je-
lenova, který se nachází asi 
půl kilometru dál za Jeleno-
vem ve směru proti proudu 
Vydry, sevřený též ve strá-
ni okolním lesem. Měl jsem 
štěstí, když jsem náhodou ve 
Svojších na návsi natrefi l na 
paní Soňu Rejškovou. Dal 
jsem se s ní do řeči nad svou 
hádankou a dozvěděl jsem 
se, že dům, který jdu hledat, 
jí dříve, respektive jejímu dě-
dečkovi, panu Cejnovi, patřil. 
Před 5, 6 lety ho prý ale pro-
dali a postavili si nový pěkný 
dům ve Svojších. Nový ma-
jitel vyměnil střechu a vy-
měnil okna, dům se tedy už 
změnil. Za potvrzení minulé 
hádanky děkuji i paní Marii Malé, 
rodačce z protilehlých Předních 
Paští, která na Jelenově prožila 
část svého dětství, které nám čti-
vě popsala a popisuje ve svých 
knihách a článcích v Sušických 
novinách, nebo na „předcovido-
vých“ přednáškách. 

Pokud dokážete identifiko-
vat novu hádanku, budu rád, 
když napíšete na e -mai l: 
bur.mira@seznam.cz.

 Mgr. Miroslav Buršík, 
Muzeum Šumavy

POZNÁVÁTE?

Se psem v karanténě. Jak zabavit mazlíčka mezi čtyřmi stěnami?
Zákaz shlukování, vycházení 

omezené jen pro nejnutnější úče-
ly a zavřená psí cvičiště. Opatře-
ní proti šíření koronaviru se ne-
dotýkají jen lidí, ale také jejich 
mazlíčků. Psi ovšem nerozumějí 
tomu, proč se procházky najed-
nou zkrátily na nutné minimum 
a proč už se v psím parku nepro-
běhnou s ostatními kamarády. 
Naštěstí existují způsoby, jak psa 
zabavit i doma. Sociální síť pro 
zvířata Animal Breath přináší ně-
kolik tipů, jak toto období se svý-
mi mazlíčky co nejlépe zvládnout.

Čenichy do akce
Psi často překypují energií, a po-

kud nemají dostatek vyžití, mohou 
se pokusit zabavit sami. V lepším 
případě to bude znamenat neustáva-
jící pískání oblíbené kousací hračky, 
v horším to mohou odnést boty nebo 
nohy nábytku. Jak tedy zabavit psa, 
když aportování ani přetahování 
v malém prostoru není dobrý nápad?

Podle zakladatele Animal Breath 
Jakuba Zajíčka mohou být užiteč-
nou odpovědí čichací hry. „Vyhledá-
vání pamlsků nebo oblíbené hračky 
pomocí čichu je pro psa zábavná, 
ale současně také náročná aktivita, 
která vyžaduje vysoké soustředění. 
Za poměrně krátkou dobu se tak pes 
unaví a zvolí odpočinek a nechá ma-
jitele nerušeně pracovat,“ upozor-
ňuje Zajíček.

Velmi jednoduchá je například 
hra na schovávanou, kdy krátkou 

hrou s oblíbenou hračkou nejprve 
namotivujete psa, aby se hračku sna-
žil získat, a poté ji schováte a psa 
vyzvete, aby hračku našel. Jakmile 
se to podaří, psa odměňte nadše-
nou pochvalou, pamlskem, případ-
ně krátkou hrou. Důležité je začínat 
postupně a hračku nejprve schová-
vat na viditelná a lehce dosažitelná 
místa. Až pes princip hry pochopí, 
můžete zvyšovat obtížnost. Místo 
hračky mohou 
posloužit i pa-
mlsky, jejichž 
nalezení je pro 
psa odměnou 
samo o sobě. 
„Pokud po ně-
kolika kolech 
pes ztratí o hru 
zájem, nenuťte 
ho pokračovat 
a umožněte mu nerušený odpoči-
nek,“ doporučuje Jakub Zajíček.

Hlavolamy za pár korun
Vzpomínáte, jak vás v dětství do-

kázala zabavit Rubikova kostka nebo 
třeba videohra tetris? Dlouhou chvíli 
mohou hlavolamy zkrátit také psům. 
Místo šikovných prstů však do hry 
opět zapojí čenich. Zkuste například 
lavor na prádlo částečně naplnit zmač-
kanými papíry, mezi které ukryjete 
několik pamlsků. Na psovi je pamlsky 
vyčmuchat a pomocí čumáku se 
k nim dostat. Místo papírových kou-
lí poslouží například i umělohmotné 
balonky, čisté houbičky na nádobí 

nebo smotané kapesníky. Důležité 
je, aby pes ostatní předměty v lavoru 
nemohl sežrat nebo se o ně poranit.

„Interaktivní hry, které podporu-
jí myšlení a šikovnost psa, je možné 
sehnat i v prodejnách pro zvířata. 
Stejně jako krmivo a doplňky stravy 
je lze koupit také po internetu,“ radí 
Jakub Zajíček.

Vyprašte kožichy
Péče o zdraví zvířete by měla 

být pravidel-
nou rutinou. 
Více společné-
ho času s vaším 
psem je dobrou 
př í lež itost í , 
jak si najít čas 
na údržbu srs-
ti, drápků, ale 
i prohlédnutí 
uší či zubů.

Mnoho psů se běží schovat, jen 
když vás vidí vyndávat kleštičky 
na nehty nebo vatové špulky do uší. 
Využijte proto volný čas k odbou-
rání zvířecího strachu. Důležité je 
postupovat pomalu. Kleštičky na 
drápky nemusejí hned znamenat 
stříhání. Z počátku můžete napří-
klad jen v jedné ruce kleštičky držet 
a druhou rukou v jejich blízkosti na-
bídnout psovi pamlsek. Později psa 
jen hlaďte kleštěmi po tlapce a za 
klidné chování ho odměňujte. Vy-
užijte volného času a na zvíře netlač-
te, každý pokrok se počítá.

Při pravidelném hlazení a drbá-

ní nejen posilujete vztah se psem, 
ale můžete také zkontrolovat kva-
litu srsti a případně najít skryté 
klíště. „Nezapomeňte, že klíště 
může pes chytit i na krátké pro-
cházce na sídlišti kolem domu. Vy-
platí se proto používat antiparazi-
tální přípravky či obojky,“ dodává 
Jakub Zajíček.

Pokud vám následující tipy po-
mohly, pochlubte se na sociální síti 
Animal Breath, jak trávíte volný čas 
doma se svým mazlíčkem. Nemusí 
přitom jít jen o psa, inspirovat mů-
žete ostatní též vlastnoručně vyro-
benou hračkou pro kočičí kamarády 
nebo překážkovou dráhou pro králí-
ka či křečka. Inspirujte ostatní cho-
vatele na síti Animal Breath!

  -tz-

Animal Breath je nová jed-
noduchá zvířecí sociální síť ke 
sdílení zážitků, okamžiků a zku-
šeností s vaším zvířecím kama-
rádem, ať jste kdekoliv. Sledujte 
vaše kamarády, rodinu a objevuj-
te zvířecí účty z celého světa. Sdí-
lejte s ostatními zážitky a okamži-
ky s vaším zvířecím kamarádem. 
Přidejte se k nové rozrůstají-
cí se komunitě zvířecích majite-
lů již dnes, ať vám nic neunikne 
a sdílejte své zážitky a okamžiky 
ihned. Aktuálně je v portfoliu Ani-
mal Breath dvanáct druhů zvířat 
a stovky plemen a postupně bu-
deme toto portfolio rozšiřovat!
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Janet Robin – Santos 24. 8. 2013 – evropské turné Tomáš Klus – KDS 23. 4. 2013Petr Wagner a Ensemble Tourbillon – Smetanův sál 
6. 9. 2013 – barokní hudba

III. Sušické setkání harmonikářů – KD Sokolovna 21. 4. 2013

David Koller – KD Sokolovna 16. 11. 2013 
– Unplugged, host Katarína Knechtová

Jaroslav Pruner, Vít Fiala, Ivan Dominák – Smetanův sál 18. 10. 13 – jazz Laco Deczi s kapelou – Tradiční Kloub 9. 11. 2013 – jazzBratři Vilímcové – Smetanův sál 3. 10.

V. Kiďák Tomáško – Kino Sušice 26. 9. 2014

Circus Ponorka Kino Sušice 16. 4. 2014 – orchestr jednoho muže Věra Špinarová – KDS 19. 5. 2014 + Band A. PavlíkaLibkovanka – KD Sokolovna 3. 4. 14

Nezmaři a Svatobor – Smetanův sál 21. 3. 14 – křest CD Stopy bláznů Kryštof – KDS 28. 2. 2014 – Inzerát tour Radůza – Kino Sušice 4. 12. 2013 – koncert

Pošumavská komorní fi lharmonie – Kino Sušice 6. 11. 2014 Mandrage – KDS 11. 10. 2014 – The Paranoid Jazz – Prague-Vienna-Connection – Smetanův sál 8. 10. 2014 Wohnout – KD Sokolovna 15. 11. 14 
- Laskonky a kremrole tour

Jaroslav Hutka – Kino Sušice 
25. 11. 2014 Musica Bohemica Smetanův sál 18. 12. 2014 – Vánoční písně a koledy

Do ticha se ponořil velký Tyršův 
sál sušické sokolovny. Osiřelo jeviště 
i parket. Již téměř rok nemohou diva-
delní představení, koncerty ani ple-
sy těšit návštěvníky. Stejně opuštěný 
zůstává i sál sušického kina a další 
centra kulturního a společenského 

života města. Ohlédněme se proto 
alespoň malou obrazovou připomín-
kou na léta kulturní hojnosti a nechť 
je taková vzpomínka impulsem pro 
vaše jedno přání do lepších časů bu-
doucích. Po skončení tohoto seriá-
lu pošlete přání na e-mail redakce 

(liskovec@kulturasusice.cz), face-
book, či instagram (viz str. 5). Tým 
Sušického kulturního centra se nej-
žádanějšího interpreta pokusí zajistit 
a vylosovaný šťastlivec dostane dva 
lístky zdarma. Pokračování a pravi-
dla v příštím čísle. ED

Hradišťan – KDS 26. 11. 2013 + Svatobor a SDS

Koncerty od roku 2013 (desková hra na pokračování)
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