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Z rozhodnutí ke koordina-
ci nouzového ubytování pro 
uprchlíky z Ukrajiny hejtmana 
Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka 
město zajistilo dočasné nouzové 
přístřeší pro 50 osob včetně vyba-
vení a zásobování. Město Sušice 
k tomuto účelu využilo sportov-
ní halu u sokolovny s veškerým 
příslušenstvím. 

Město ve spolupráci s orga-
nizacemi Sušické lesy a služby 
a Sportoviště města Sušice, Sbo-
rem dobrovolných hasičů i studenty 
gymnázia připravilo v hale vše po-
třebné pro přechodný pobyt uprch-
líků. Základem se staly předměty 
(zejména postele, matrace, deky, 
povlečení, vybavení kuchyně a to-
aletní potřeby, trvanlivé potravi-
ny) darované sociálními službami 
města, charitou, mateřskými ško-
lami i samotnými občany ve sbírce 
humanitární pomoci obyvatelům 

Město hlásí: Vše připraveno!
Ukrajiny. Na rozmístění potřebné-
ho vybavení se podíleli pracovníci 
zmíněných organizací a správce 
haly, činnosti koordinuje pracovník 
krizového řízení městského úřadu 
Jaroslav Hupka.

V hale jsou pro jednotlivé rodi-
ny připraveny ložnicová zákoutí 
s postelemi a základním vyba-
vením oddělená zástěnami. Na 
halu navazuje sociální zařízení, 
kuchyňka vybavená spotřebiči, 
lednicí, základním nádobím i tr-
vanlivými potravinami, společen-
ská místnost a prostorná herna 
pro děti. Stravování je domluveno 
v jídelně ZŠ Lerchova a v Sociál-
ních službách města Sušice. Zatím 
se neví, kdy kraj této možnosti 
ubytování pro uprchlíky využije, 
jedno je ale jisté, město ve spolu-
práci s občany pro ně zajistilo dů-
stojné ubytování. 

text a foto Eduard LískovecVe sportovní hale je připraveno nouzové ubytování pro uprchlíky i s popisem v ukrajinštině.

V dnešní náročné době (i přes 
razantní zásah státu vypnutím 
nejkřiklavějších webů) bude šíře-
ní dezinformací nadále pokračo-
vat. Uvádíme proto některé pasáže 
z Příručky pro boj s dezinforma-
cemi, kde jsou mj. vyjmenovány 
hlavní cíle dezinformátorů, a jak 
se takový balast pokusit rozpoznat.

CÍLE
Šíření dezinformací spočívá 

v úmyslném vytváření a šíření ne-
pravdivých nebo zmanipulovaných 
informací, které mají příjemce okla-
mat nebo uvést v omyl. Účelem je 
buď způsobit škodu, nebo získat ně-
jaký politický, osobní či fi nanční pro-
spěch. Nejrozšířenější důvody jsou: 

1 Ekonomické: cílem dezinfor-
mační činnosti je fi nanční zisk. Na-

příklad tzv. clickbaity pomáhají za-
jistit co nejvíce „kliknutí“. Dosahují 
toho pomocí titulku, multimediální-
ho obsahu nebo jiných signálů, které 
uživatele falešně nalákají k návštěvě 
určité webové stránky. Drobné za 
zobrazení reklamy se pak mohou 
proměnit v tisícové částky, pokud 
se příběh začne virálně šířit. V po-
dobných případech je cíl čistě eko-
nomický. Tyto webové stránky však 
mohou ukrývat malware nebo jiné 
formy sledovacího softwaru použí-
vaného ke kriminální činnosti a také 
mohou mít sekundární politické do-
pady v souvislosti s obsahem článků, 
které zneužívají aktuální rozpory ve 
veřejném mínění.

2 Protože můžu: cílem dezinfor-
mační činnosti je provést něco ob-

tížného nebo troufalého. Podobné 
jednání vychází z „hackerské“ nebo 
„hráčské“ mentality, která předpo-
kládá, že systémy je třeba „přehrát“ 
nebo nějak technologicky vytěžit. 
Důležitý je primárně rozsah výzvy, 
osobní prospěch a získání respektu 
ostatních za své schopnosti. Mezi 
sekundární následky pak může pat-
řit nabourání se do kritických systé-
mů, únik důvěrných materiálů, zne-
užití algoritmů či jiných digitálních 
systémů a také neetické používání 
uživatelských dat k lepšímu zací-
lení dezinformací, například u re-
klam viditelných pouze vybraným 
uživatelům.

3 Diskreditace: cílem šíření 
dezinformací je negativně ovlivnit 
důvěryhodnost, spolehlivost a po-
věst. Strůjci dezinformací zacílí 
na určitou osobu nebo organizaci 
a pomocí lží se ji snaží poškodit. 
Zjevná oběť útoku však nemusí 
nutně představovat hlavní cíl dez-
informací – tím může být napří-
klad izolace zranitelné skupiny 
příjemců, která je závislá na služ-
bách určité organizace, pomocí 
diskreditace této organizace. Dis-
kreditování patří k nejčastějším 
účelům dezinformační činnosti 
a dobře doplňuje ostatní cíle, jako 

je například polarizace a informační 
vlivové operace.

4 Polarizace: cílem dezinfor-
mační činnosti je zhoršovat stávají-
cí rozpory tím, že je ještě prohloubí. 
Šiřitelé dezinformací k tomu využí-
vají stávající diskuzi, do které infi l-
trují určitý podvodný obsah s cílem 
vyprovokovat reakci obou táborů 
a tím omezovat prostor pro umírně-
ný kompromis. Účely jsou obvykle 
politické nebo společenské. Možné 
následky: poškození pověsti či dů-
věryhodnosti; časté hádky namísto 
konstruktivního dialogu, například 
vyvolávané online trolly; intenziv-
nější polarizace politické debaty, na-
příklad rozdmýcháváním citlivých 
otázek typu migrace; provokace 
s dopady na veřejné zdraví, napří-
klad ze strany hnutí proti očkování; 
podněcování k násilí.

5 Informační vlivové opera-
ce: cílem dezinformační činnos-
ti je podrývat národní prosperitu 
a bezpečnost. Za dezinformacemi 
zpravidla stojí nepřátelské státní či 
nestátní subjekty, které k tomu mo-
hou využívat domácí prostředníky 
a různě kombinovat komunikační 
a hybridní vlivové techniky včetně 
špionáže a „kompra“ (kompromi-
tujících materiálů). Dezinforma-
ce často souvisejí s poškozováním 
pověsti státních institucí u různých 
sociálních skupin. Účelem pak je 
podporovat cíle zahraniční politi-
ky nepřátelského státního subjektu. 
Možné následky: ovlivňování poli-
tiků v jejich rozhodování; rozvrat 
důvěry mezi vládou a občany; osla-
bování společenské pospolitosti; 
narušování spojenectví mezi státy.

Tyto cíle a komunikační tech-
niky se zpravidla různě kombi-
nují, aby jejich původci dosáhli 
co možná největšího komunikač-
ního dopadu.

DEZINFORMAČNÍ PRIN-
CIPY – VODÍTKA PRO ROZ-
POZNÁNÍ DEZINFORMACÍ

• Falešný obsah – manipulová-
ní s obsahem, například padělané 

dokumenty nebo obrazové materiály 
upravené ve Photoshopu.

• Identita – skrývání zdroje 
nebo udávání nepravdivého zdro-
je, například falešné účty na soci-
álních sítích.

• Rétorika – využívání zaujatých 
nebo nepravdivých argumentů, na-
příklad trollové, provokující uživa-
tele na diskuzním fóru.

• Symbolika – zneužívání komu-
nikační hodnoty událostí, například 
u teroristických útoků.

• Technologie – zneužívání tech-
nologické výhody, například inter-
netoví boti (roboti) automaticky po-
máhající šíření zpráv.

MOŽNÉ SIGNÁLY ŠÍŘENÍ 
DEZINFORMACÍ

• Přítomnost zjevně falešných 
účtů, případně velký počet ano-
nymních účtů. 

• Náhlý nárůst aktivity, znám-
ky koordinovaného neautentické-
ho chování.

• Odkazování na nedůvěryhod-
né zdroje informací.

• Opakování stejných nebo po-
dobných zpráv napříč různými účty.

• Posílání příspěvků ve více ja-
zycích, které působí jako výstup 
z automatického překladače.

• Posílání příspěvků v nestan-
dardních časech.

Úplné znění příručky RESIST 
k boji proti dezinformacím je k dis-
pozici na webové stránce https://gcs.
civilservice.gov.uk/guidance/resist-
-counter-disinformation-toolkit/.

O autorech: James Pamment je 
vedoucím Katedry strategické komu-
nikace na Lundské univerzitě a hlav-
ním analytikem Centra pro studium 
asymetrických hrozeb (CATS, Centre 
for Asymmetric Threats Studies) na 
švédské Univerzitě národní obrany. 
V týmu na Lundské univerzitě půso-
bí Henrik Twetman, Alicia Fjällhed, 
Howard Nothhaft a Emma Rönngren.

Překlad příručky a adaptaci na 
české prostředí zajistilo se sou-
hlasem autorů Centrum proti te-
rorismu a hybridním hrozbám 
Ministerstva vnitra. -red-

Jak rozpoznat dezinformace

Zdroj: instagram staypilgrim

Senátor Marek Hilšer na-
vštívil 22. března na radnici 
starostu Petra Mottla. „Dis-
kutovali jsme o problémech 
samospráv i o jeho kandida-
tuře na prezidenta. Pan Hilšer 
se zajímal o aktuální dění v su-
šické nemocnici. Shodli jsme 
se na tom, že tato problema-
tika je tak složitá, že jí těžko 
dokáže vyřešit město samo,“ 
informoval starosta. 

„Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří se podíleli na pří-
pravě nouzového ubytování pro 
uprchlíky z Ukrajiny, zejména 
pracovníkům Sulesu, Sporto-
višť, hasičům a studentům gym-
názia a také sociálním službám 
města, mateřským školám, cha-
ritě i jednotlivým občanům za 
poskytnuté vybavení. Dále 
bych chtěl poděkovat gymná-
ziu a sportovním spolkům, že 
situaci pochopili a strpěli sou-
visející omezení,“ zdůraznil Petr 
Mottl. Místo je teď připravené 
a čeká se na další vývoj situace. 

Město se podílí nejen na za-
jištění ubytování, ale také na 
začlenění uprchlíků do společ-
nosti. Třetí týden běží program 
pro dětské skupiny. Včasnému 
opatření dává za pravdu aktuální 
situace, kdy se i další města in-
spirují krokem Sušice, a starosta 
doplnil:„Uprchlíci jsou lidé ak-
tivní, nechtějí jen brát, ale sami 
si hledají práci.“ 

„Všem občanům přeji klid-
né velikonoční svátky,“ vyzdvi-
hl na závěr starosta Petr Mottl.

 -red-
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Morana a otvírání studánek

Říká se, že Morana, také Ma-
řena je stará stařena – královna 
zimy. Abychom se se zimou roz-
loučili a nastoupila Vesna, královna 
jara, s příchodem jara jsme ji utopi-
li v řece. Tak prý už nebude škodit, 
zbavíme se všech neduhů a nemo-
cí, naše tělo se očistí, lidé na sebe 
budou hodní. My jsme ten den byli 
na sebe hodní a byli jsme odměněni 
jarní hrou. Morana odplavala a dru-
hý den nám svítilo sluníčko.

Jaro přišlo mezi nás. Pročistili 
jsme studánku, aby naše duše byla 
čistá. Okolo studánky děti zatančily 
a zazpívaly několik jarních písní. ,, 
Jaro, jaro, jaro už je tu….“, zpívá se 
v jedné písni, zahrály si několik her 
a protože čas tak letěl, hurá zpět do 
družiny. Děti ze ŠD Pampeliška, 

ZŠ Lerchova, Sušice

ZŠ T. G. Masaryka vzpomíná…

I naše škola ZŠ T. G. Masary-
ka v Sušici se chce připojit dnes již 
vzpomínkou na pana učitele Emila 
Kintzla. My žáci z této školy jsme 
pana Kinztla potkali nejen na sva-
hu Lišák v Kašperských Horách, 
ale  i na besedách přímo v naší ško-
le, kde hovořil jednak o vlastních 
zážitcích z učitelování a nepřeko-
natelným vyprávěním o knihách 
Zmizelá Šumava 1, 2, 3. Nebudeme 
zastírat, že tato velmi smutná zprá-
va nás zaskočila a bylo nám to vel-
mi líto. Jeho svérázný a originální 
způsob vyprávění se nám jistě za-
píše navždy do našich pamětí. Po 
neobyčejném úspěchu první kníž-
ky přináší Zmizelá Šumava 2 další 
příběhy o životě Šumavanů a zave-
de nás do míst, z nichž mnohá už 
pro dnešní mládež nenajdeme. Šu-
mavská legenda E. Kintzl dal všem 
najevo, že pro něj byla Šumava ce-
loživotní láskou. Vzpomínáme si na 
jeho příběhy, které vyprávějí o Šu-
mavě, o těžkém a svérázném životě 
jejich obyvatel. Přiblížil nám to vel-
mi poutavě a bez příkras. Zmizelá 
Šumava není nostalgickým vyprá-

věním o časech minulých, ale spíše 
pozvánkou k návštěvě míst, která 
leží v nádherné šumavské krajině  
a neměla by upadnout v zapomnění. 
Teprve vlastní zkušenost konkrétní-
ho místa je tou správnou kombinací 
k pochopení historie. 

Všichni si ho budeme pamatovat 
jako vitálního a energického člově-
ka, který nezkazil žádnou legraci. 
Velkou inspirací pro nás bude jeho 
vypořádání se s těžkostmi a problé-
my života. Kdybyste náhodou měli 
mezery ohledně života a práce pana 
Kintzla, tak si třeba pusťte jakýkoliv 
Stream, nebo si otevřete jeho knihy. 
Jistou úctu panu Kintzlovi jsme pro-
jevili tím, že nám učitelé vyprávěli 
o zážitcích s panem učitelem. Zcela 
spontánně jsme společně vytvoři-
li vitrínu vztahující se k osobnosti, 
životu a tvorbě pana Emila Kintzla. 
Bylo by toho ještě velmi mnoho, co 
by se mohlo napsat o tomto šumav-
ském patriotovi. I pro nás současné 
žáky i učitele bude vždy vzorem pro 
náš další život!! 

E. Vávrová, A. Lysáčková, 
9. tř. ZŠ TGM

HODINA ČAR A KOUZEL
Dne 23. března byly děti z MŠ Tylo-
va a Smetanova pozvány na hodinu 
čar a kouzel do ZŠ Lerchova. Na ho-
dinu přicházely s rozpaky, nevěděly, 
co je čeká, ale již od začátku byly 
překvapeny. Jejich nadšení bylo ve-

liké. Nikdy totiž neviděly špejli, kte-
rá nezhasne, kapesník, který hoří 
a neshoří, neviditelné tajné písmo, 
zubní pasty pro slony, ale také oheň, 
který měnil barvy a nešel uhasit. 
Kouzla se suchým ledem a hořící 

Další úspěchy žáků z Lerchovky 
Po školním i okresním kole 

soutěže v angličtině si žáci jazy-
kových tříd změřili své znalosti 
i v německém jazyce, také ve třech 
částech: Čtení s porozuměním, po-
slech a ústní projev před porotou. 
Školní kolo v německém jazyce 
proběhlo poslední týden v únoru 
2022. První dvě místa za mladší 
kategorii obsadily Anna Markvar-
tová a Eliška Hájková, ze starších 
byl nejlepší Lukáš Ševčík, na 2.–3. 
místě se umístily Anna Ondráčko-
vá a Jasmína Jandová. Všech 5 žáků 
postoupilo do okresního kola, kte-
ré se konalo 24. 3. na ZŠ Plánická 

v Klatovech. Setkali se tam nejlepší 
němčináři z celého okresu. Mladší 
žákyně obsadily 7. a 9. místo, v kate-
gorii starších žáků Jasmína Jandová 
byla jedenáctá, Anička Ondráčková 
obsadila 2. místo, a na 1. místě se 
umístil Lukáš Ševčík. Všichni naši 
soutěžící nám udělali velkou radost 
a budeme držet palce Lukášovi, kte-
rý postupuje dále do krajského kola. 

Také v českém jazyce nezůstali 
naši žáci pozadu, v okresním kole 
olympiády z českého jazyka se Te-
reza Forejtová z 9. ročníku umístila 
na pěkném 6. místě.

Lenka Lišková, ZŠ Lerchova

pěna v rukách byly oceněny ob-
rovským potleskem. Všechny čáry 
a kouzla jsme předvedli my z krouž-
ku Zábavná chemie. Veškerá videa 

i obrázky najdete na webových 
stránkách naší školy ZŠ Lerchova.

Žáci 8. a 9. tříd z kroužku 
Zábavná chemie, ZŠ Lerchova

Úspěch tanečníků 

základní umělecké školy

V letošním roce (vždy po 3 le-
tech) se konají soutěže tanečního 
oboru základních uměleckých škol.

24. 3. se tanečníci ze sušické zu-
šky vydali vlakem do Klatov, kde se 
konalo okresní kolo soutěže. Sešli se 
zde zástupci 5 škol a jejich pedago-
gové: ZUŠ Klatovy – Adéla Fleisi-
gová, Markéta Lukášová, ZUŠ Suši-
ce – Hana Kopová, ZUŠ Domažlice 
– Václava Brettschneiderová, ZUŠ 
Rokycany – Mirka Jehlíková.

Tříčlenná porota ve složení Mar-
tin Šinták, Tomáš Kuťák a Anež-
ka Veselá vybírali z 26 choreografi í 
rozdělených do 5 kategorií. Ze Su-
šice jsme měli přihlášeno 5 choreo-
grafi í a všechny porota hodnotila 
velice kladně. Jedna choreografi e 
s názvem „Pol - ka“ byla oceněna 
bronzovým pásmem, další 2 tance 
„Kometa“ a „Dýchej!“ se dostaly 
do pásma stříbrného a 2 choreogra-
fi e „Zahrajte mi muzikanti vesele“ 

a „Snová radost“ postoupily ze zla-
tého pásma do krajského kola.

Porota velmi ocenila připrave-
nost a tanečnost našich dětí. A hlav-
ně živý klavírní doprovod (Andrea 
Sušilová), který jsme měli jako jedi-
ný soubor. Ocenili též výběr hudby, 
když v záplavě anglických textů za-
zněla „Kometa“ Jaromíra Nohavici. 
Tanečnice na ZUŠ v Sušici jsou ve-
deny k improvizaci a vlastní tvorbě, 
a proto jsme byli odlišní od ostatních 
souborů zaměřených na Art Dance 
a Show Dance. Letošní absolventky 
I. a II. cyklu (Adéla Javorská, Zuza-
na Kovandová, Jaroslava Šnaiber-
ková a Kamila Němcová) nacvičily 
2 duety a jeden z nich „Snová ra-
dost“ obdržel zvláštní cenu poroty 
za interpretaci.

Krajské kolo soutěže se uskuteč-
ní v sobotu 23. 4. v Domažlicích. 
Myslím, že ani tam se neztratíme.

Hana Kopová

Richard
3. dubna slaví svátek Richard. 
Toto hrdé jméno pochází od sta-

roněmeckého Ríchart, tedy „tvrdý, 
přísný vládce“. Mužské křestní jmé-
no Richard má i ženský protějšek ve 
jménu Richarda. Domácky se jméno 
užívá jako Ríša, Rišek, Rišan, Riš-
ka, Riky, Richardek, Richardeček, 
Rišánek, Riči apod. Jméno Richard 
se vyskytuje i ve slovenštině, na-
jdeme ho také v němčině, dánšti-
ně, holandštině nebo francouzštině. 
Richard je také anglickým jménem, 
zde se užívá také jako Rick. Italská 
podoba jména je Riccardo, španěl-
ská či portugalská Ricardo. Ruština 
jméno zná jako Ričard, maďarština 
jako Richárd, polština jako Ryszard.

Jméno Richard náleží slavným 
anglickým králům, mezi jinými 
např. Richard I. Lví srdce. Jméno 
nosil i slavný britský herec Richard 
Burton, který byl jedním z man-
želů legendární herečky Elizabe-
th Taylor. Mezi současnými nosi-
teli jména najdeme českého herce 
a baviče Richarda Genzera, herce 
a frontmana kapely Kryštof Richar-
da Krajča nebo slovenského zpěváka 
Richarda Müllera.

Jméno Richard nosí v ČR 20 467 
obyvatel a je tak 115. nejčastějším 
jménem. Toto jméno je oblíbené ze-
jména v západních Čechách.

Pro svůj rozhovor jsme oslovily 
pana Richarda Smolu, našeho býva-
lého učitele zeměpisu, který vyko-
nává funkci ředitele Základní školy 
T. G. Masaryka v Sušici.

Jak jste přišel ke svému jmé-
nu? Je to tradice ve vaší rodině? 
„To není tradicí v naší rodině, rodi-
če mi toto jméno vybrali, protože 
se jim líbilo. Já pocházím z Plzně 

a tam vlastně lidí s tímto jménem je 
poměrně dost.“

Co je nejtěžší na práci ředite-
le? (I v období covidu) „Jednoznač-
ně nekonečné papírování, které po-
chopitelně ubírá síly, protože se vše 
strašně rychle mění. Poté nezbývá 
tolik času na práci, kterou by podle 
mě měl člověk dělat.“

Co vám dělá radost ve volném 
čase?„Nejvíc se vždycky těším na 
to, když můžu se ženou, popřípadě 
se širší rodinou vyrazit někam do 
přírody. Miluju les a vůbec prostě 
v přírodě jsem rád.“

Kolik jste procestoval konti-
nentů a zemí? „Kontinentů to ví-
ceméně moc nebylo, byly to jenom 
dva – Asie a Evropa. A států…to ne-
mám úplně spočítané, ale nějakých 
čtyřicet států.“

Zažil jste při svých cestách ně-
jaké nebezpečí (přírodní katastro-
fy)? „Měl bych to zaklepat, nic tak 
zásadního – jen nějaké povodně či 
malá zemětřesení a několik lavin. 
Ale zažil jsem jednou pád na ledov-
ci, kdy se to se mnou utrhlo, ale na-
štěstí se mi podařilo vyváznout. Spíš 
byla zajímavá setkání se zvířaty.“

Co jste dělal před tím, než 
jste se stal ředitelem, a jak jste se 
k práci ředitele dostal? Co vás při-
vedlo k práci ve školství?„Já jsem 
vlastně původně pracoval na gym-
náziu, poté jsem byl rok na peda-
gogické fakultě. Učil jsem také půl 
roku na základní škole a poté jsem 
se stal ředitelem. Takže teď ředite-
luji už 33 let. My jsme vlastně téměř 
úplně kantorská rodina, takže jsem 
k tomu měl vždy vztah.“

Veronika Těhlová 
a Marie Holečková

JANA JIŘÍ MARIE JAN EVA PETR HANA JOSEF AN N
A PAVEL LEN
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Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 21. března 2022
• Rada města schválila přidělení grantů v 1. kole 2022 Grantového 

programu města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání 
a dotací na montáž a demontáž pódia podle přílohy a pověřila starostu měs-
ta podpisem smluv o poskytnutí dotace na realizaci projektu v oblasti kul-
tury, sportu, volného času a vzdělávání. Částky budou hrazeny z org. 184.
• Rada města souhlasila s konáním těchto akcí na ostrově Santos: 

„Slet ježibab 2022“ (30. 4. 2022, Gymnázium Sušice); „Czech Cup měs-
ta Sušice kvalifi kace na MČR v Timbersports“ (7. 5. 2022, Průcha–mo-
torové nářadí s. r. o.); „Majáles 2022“ (14. 5. 2022, Gymnázium Sušice); 
„Den pro rodinu“ (15. 5. 2022, Diakonie ČCE – středisko Západní Če-
chy); „SuPrBěh – Sušický překážkový běh“ (30. 7. 2022, příp. 6. 8. 2022, 
OCR and Trailrun Sušice, z. s.); „Metal Madness“ (26. – 27. 8. 2022, MF 
Production, z. s.); „Den charity“ (24. 9. 2022, Charita Sušice) za dodržení 
podmínek stanovených Závaznými pravidly pro zvláštní užívání veřejné-
ho prostoru ostrova Santos.
•  Rada města schválila poskytnutí dotace městu Hartmanice, IČ: 

00255467 na rekonstrukci pomníku americké 90. pěší divize v bývalém 
Zhůří ve výši 50 000 Kč a pověřila starostu města podpisem smlouvy o po-
skytnutí dotace. Částka bude hrazena z org. 180.
• Rada města schválila poskytnutí dotace KČT, oblast Plzeňského 

kraje, IČ: 45331995 na obnovu a údržbu turistických značených cest ve 
výši 5 000 Kč a pověřila starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí 
dotace. Částka bude hrazena z org. 191.
• Rada města schválila částečnou úhradu předmětu plnění díla podle 

smlouvy o dílo A – 003276 – 00, článek 2.1.1. s architektonickou kanceláří 
EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s. r. o., Na Šafránce 25, 101 00 Praha 
10, IČ: 27216217, DIČ: CZ27216217, na akci „Dům č. p. 48 – Stará Lékárna“ 
v maximální výši 186 201 Kč bez DPH, t. j. 225 303,21 Kč včetně 21% DPH.

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

Informace z nemocnice

Sušická nemocnice s.r.o. má od 1. 4. 2022 nového lékařského ředitele. Do 
funkce byl jmenován MUDr. Jakub Tocháček – primář interního oddělení. 

Od 1. 4. 2022 došlo k reorganizaci oddělení následné péče (LDN). Stá-
vající dvě pracoviště byla sloučena do jednoho. Primářkou nového praco-
viště byla jmenována MUDr. Petra Maříková. 

Prim. MUDr. Karel Tomášek byl jmenován náměstkem pro záležitosti 
zdravotních pojišťoven. Ing. Luděk Cibulka, jednatel

Výzva k podání nabídek
vyhlášená v souladu se zněním zákona č.128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších úprav 
Předmět výzvy: Pronájem prostoru pro podnikání o celkové výměře 

52,1 m2, podle plánku uvedený jako prostor č. 3, nacházející se v I. NP 
objektu čp. 10/I, Sušice I, Poštovní ul., na st.p.č. 113/1 v katastrálním 
území Sušice nad Otavou.

Prostor tvoří: prodejna – 45,2 m2, šatna – 3,0 m2, WC – 3,9 m2. Cel-
ková plocha: 52,1 m2

Zadavatel: MĚSTO SUŠICE, náměstí Svobody 138/I, 342 01 Su-
šice, IČO: 00256129, tel.: 376 540 111, e-mail: podatelna@mususice.cz

Podmínky pronájmu: Minimální nabídková cena ročního nájem-
ného činí 2 500 Kč za m2 a rok bez DPH.

Nájem na dobu neurčitou od 1. 7. 2022 s výpovědní lhůtou tři měsíce.
Užívání prostoru musí být v souladu se stavebním určením prostoru 

(např. obchod, kancelář), nelze jej využít jako restauraci, hernu, ordi-
naci, kadeřnictví apod.

Lhůta a způsob podávání nabídek
Zájemci podají své nabídky písemně v zalepených obálkách, osobně 

nebo poštou na adresu MĚSTO SUŠICE, náměstí Svobody 138/I, 342 01 
Sušice, tak, aby byly doručeny nejpozději do 31. 5. 2022 do 12.00 hodin. 

Zadávací dokumentace (výzva, situační plánek) je k dispozici zá-
jemcům na Odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu v Sušici, 
4. NP, kancelář č. 411, e-mail: jzdenkova@mususice.cz, tel.: 376 540 145 
a na webových stránkách města – www.mesto-susice.cz

Oznámení výběrového řízení
Výběrové řízení se koná podle zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, v platném znění.

Město Sušice přijme na dobu neurčitou úředníka na funkci vedou-
cího odboru dopravy a silničního hospodářství. Zájemce musí spl-
ňovat předpoklady § 4 zákona č. 312/2002 Sb. Požadavky: kvalifi kační 
požadavky VŠ, předpoklady podle lustračního zákona, znalost právních 
předpisů vztahujících se k činnosti odboru např. správního řádu, záko-
na o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákona 
o provozu na pozemních komunikacích, zákona o veřejných službách 
v přepravě cestujících, prováděcích vyhlášek, jednání s lidmi, práce na 
PC, praxe ve vedoucí funkci, aktivita, řidičský průkaz. Plat. podmínky 
pro 11. platovou třídu podle nař. vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění. 
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a titul zájemce, b) datum a místo narození zájem-
ce, c) státní příslušnost zájemce, d) místo trvalého pobytu zájemce, e) 
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-
-li o cizího státního občana, f) datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních 

a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích 

státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vy-
daný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevy-
dává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky možno zasílat do 25. 4. 2022 na adresu: Město Sušice, nám. 

Svobody 138, Sušice 342 01 Sušice.  Petr Novák, tajemník MěÚ Sušice

Vítání občánků
Informace pro rodiče dětí, 

které jsou narozené v období 
leden 2020 až prosinec 2021

Pokud budete mít zájem zúčastnit se akce vítání občánků, která 

proběhne v dubnu 2022, potvrďte svoji účast na matrice a to 

telefonicky na čísle 376 540 172 nebo e-mailem na adresu: 

aprimasova@mususice.cz.

Podle počtu přihlášených bude stanoven přesný harmonogram 

a pak již budete pozváni na konkrétní termín. 

Děkuji za pochopení, spolupráci a vstřícnost.

Alice Primasová, matrikářka



strana 4 Sušické noviny 7/2022
8. dubna 2022

6. května od 12.45 hod. – náměstí Sušice

7. května od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy – zahraje dechová kapela Solovačka

9. května od 19 hod. – KD Sokolovna
Velké lásky v malém hotelu – bláznivá komedie Raye 
Cooneyho vypráví o tom, že ani člen vlády by si neměl 
něco začínat s vdanou sekretářkou

12. května od 18 hod. – Kino Sušice
Tančíme a hrajeme pro radost – pořádá ZUŠ Sušice

14. května – Ostrov Santos
MAJÁLES

17. května od 19 hod. – Kino Sušice
Karel Plíhal – Recitál
Předprodej na www.kulturasusice.cz

20.–21. května – náměstí Sušice

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice 
Ředitel       724 047 325
Kinopokladna 376 521 680, předprodej 376 523 360
Otevírací doba:

pondělí, středa 7.30 – 11.30  12.30 – 15.30
úterý, čtvrtek 7.30 – 11.30  12.30 – 16.30
pátek  7.30 – 11.30  12.30 – 13.30

Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním fi lmu

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–pátek   17.00–20.00
sobota   16.00–20.00
neděle   13.00–20.00

GALERIE SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice 
Otevírací doba:

pondělí, středa  8.00–11.30 12.30–15.30
úterý, čtvrtek   8.00–11.30 12.30–16.30
pátek   8.00–11.30 12.30–13.30

Výstava: do 18. dubna 
Všednosti | Daniel Šperl

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

pondělí, středa   7.30–11.30 12.30–15.30
úterý   7.30–11.30 12.30–16.30
čtvrtek   7.30–11.30 12.30–13.00

Přehled akcí
16. dubna od 21 hod. – PDA Sušice
Velikonoční megaretro party

19. dubna od 19 hod. – Kino Sušice
Škrtněte si, prosím – talkshow Radka Nakládala 
hosté: Lukáš Pollert a Vladimír Galuška

22. dubna od 17 hod. – Galerie SIRKUS
Vernisáž výstavy Miloslava Čelakovského / Bilance
– viz str. 6

23.–24. dubna So 8–18 , Ne 8–15 hod. – KD Sokolovna

23.–24. dubna od 10 hod. – Smetanův sál
FESTIVAL DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ: 
Je kraj, kde voní tráva – sobota 10.00 – Broučci SDS 
| Sluníčka SDS | Jiřičky Plzeň | Sedmikrásky Klatovy, 
sobota 14.00 – Včelky SDS | Písnička Praha | Javořič-
ky Plzeň, sobota 19.00 – Hlavní sbor SDS | Mariella 
Plzeň | Canzonetta ČB, neděle 11.00 – NaLaděno, Ří-
čany | Červánek, Červený Kostelec | Varhánek, Polná 
| Carmínek, České Budějovice

28. dubna od 14 hod. – náměstí Sušice

28. dubna od 19.30 hod. – Smetanův sál

29. dubna od 21 hod. – PDA Sušice
Pepino seznamka party

30. dubna od 15 hod. – Ostrov Santos
SLET JEŽIBAB 2022 – ježibabí reje, volba miss, sou-
těže, lektvary, kejklíři, ohnivá show, hraje Orchidea

9.–10. dubna od 9 hod. – Sportoviště a Tradiční KlOUb!
VÍKEND PRO UKRAJINU – viz str. 1 a str. 9

9. dubna – Kinokavárna Sušice

11. dubna od 15 hod. – Smetanův sál 
Pásmo pohádek – Sněhurka, Lotrando a Zubejda a Čer-
vená karkulka – Pořadem provází Šmoulové.

15. dubna od 19.30 hod. – dům Apt. U Vavřince, Sušice

POMÁHEJME UKRAJINĚ!
Veškerý výtěžek z koncertu ROBERT BALZAR TRIO 
půjde na materiální pomoc ukrajinským občanům. 
Lístky můžete zakoupit v ulici Americké armády 76, 
rezervovat na e-mailu: jazz@apartmanyuvavrince.cz 
nebo na tel. 602156008

16. dubna od 19 hod. – Tradiční KlOUb!

Sušice

Region

Horažďovice
9. dubna od 19 hod. – Kulturní dům
Dymytry – Pharmagedon tour

15. dubna od 20 hod. – Kulturní dům
Brutus – celovečerní velikonoční megabigbít

23. dubna od 20 hod. – Kulturní dům
Kabát revival – celovečerní bigbít

24. dubna od 15 hod. – Kulturní dům 
Posezení s písničkou – Horalka

27. dubna od 19 hod. – Kulturní dům
Fantastická žena – divadelní komedie

Petrovice
17. dubna od 14 hod. – nádvoří Zámku Kněžice
Velikonoční jarmark – malování kraslic, pletení 
pomlázky, středověká hudba – skupina Elthin z Plzně, 
prodej místních produktů a knih, občerstvení zajištěno

Rok
23. dubna od 14 hod. – Kaple Rok
Odhalení a vysvěcení Svaté Anny (kopie pův. reliéfu)

Kašperské Hory
15.–18. dubna od 10 hod. – Hrad Kašperk
Velikonoce na hradě Kašperk
prohlídkové okruhy, bohatý doprovodný program

17. dubna od 10 hod. – náměstí
Velikonoční Kašperské Hory – harmonikáři Šumavá-
ci, Divadlo potulného čajovníka, dechová kapela Ho-
ralka, gastronomická show Markéty Hrubešové, skupi-
na Flám, tradiční soutěž o nejlepší velikonoční nádivku

21.–23. dubna od 19 hod. – Hrad Kašperk
Spolek Kašpar: Kráska z Leenane – první divadelní 
komedie Martina McDonagha na Kašperku

28.–30. dubna od 19 hod. – Hrad Kašperk
Spolek Kašpar: Lebka z Connemary

Mlázovy
duben–květen: úterý–sobota 14–18 hod.
ZÁMEK MLÁZOVY
Stálá expozice historie panství, obnovená barokní 
černá kuchyně
od 13. dubna – výstava 160 různých vydání knihy 
Babička od Boženy Němcové, zapůjčené ze soukromé 
sbírky paní Ing. Z. Tomsové
Obří společenské hry v zámeckém parku– kuželky, 
šachy, dámu a člověče, nezlob se 

Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba duben až červen: po–so 9.30–15.30
Výstava:
Tak to vidím já...
výstava fotografi í Tomáše Cihláře
Na návštěvě v babiččině pokoji – výstava paní 
Jarmily Strakové – textil, který nosily naše babičky
Dřevo v různých podobách – Mgr. Josef Škanta
Intarzie | Dřevořezba jižní Čechy | Šumava

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE 
Klostermannova 1330, Sušice
Otevírací doba: Oddělení pro dospělé

pondělí, středa  8.00–12.00 13.00–17.00
pátek    8.00–13.30  –
úterý, čtvrtek  8.00–13.00   –

   (pouze studovna, čítárna a internet) 
Oddělení pro děti a mládež

pondělí, středa    –  13.00–17.00
pátek   8.00–13.30  –

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Poštovní 10, 341 01 Sušice
Otevírací doba 1. 10. 2021 – 30. 4. 2022:

pondělí–pátek  9.00–12.30 13.00–16.00

VÝSTAVNÍ PROSTORY RADNICE – 6. patro

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba duben:

úterý–sobota  10.00–12.00 14.00–16.30
pondělí, neděle     zavřeno
Spouštění betlému v: 10, 11, 14, 15 a 16 hodin
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Duben na zahradě – 1
 Strupovitost jabloní a hruš-

ní, u odrůd náchylných k tomu-
to onemocnění začněte s postři-
ky již před kvetením, protože 
v tomto období se začínají uvol-
ňovat z opadaných napadených 
listů z minulé sezony spory, pů-
vodci onemocnění. První dva 
postřiky provedeme ještě před 
květem, další bezprostředně po 
odkvětu stromů. 

Pilatky švestková a jablečná 
způsobují takzvanou ranou čer-
vivost malých plůdků. Za rok 
mají jen jednu generaci. Škůdce 
přezimuje ve stádiu larev v půdě. 
Dospělé pilatky nalétají na kve-
toucí stromy a samičky kladou 
vajíčka do kalichů odkvétajících 

květů. Chemický zásah je proto 
potřeba provést již při dokvétá-
ní stromů, ale nejpozději těsně 
po odkvětu. Chemickou ochranu 
můžete podpořit i bílými lepový-
mi destičkami. Přibližně deset 
dnů před předpokládaným začát-
kem kvetení byste je měli rozvě-
sit do korun stromů, kde poslouží 
nejen ke sledování náletu dospěl-
ců, ale i na přímý odchyt sami-
ček pilatek. Přípravky k ochraně 
proti pilatkám můžeme volit bio 
nebo klasické chemické doporu-
čené na tyto škůdce.

  V případě zájmu poradím 
i po telefonu (21 – 23 hod.) – 
725 314 829  Petr Kumšta

ZAHRÁDKÁŘSKÁ 
PORADNA

Folkové pohlazení od Nezmarů ve vyprodaném kinosále
Ve středu 23. března se v kině usku-
tečnil koncert folkové legendy, 
skupiny Nezmaři. Po dvou letech 
přísných uzávěr a společenských 
omezení se znovu rozjíždějící kul-
turní scéna mohla nabídnout mi-
mořádný hudební zážitek. Ve vy-
prodaném sušickém kině zahráli 
Nezmaři, které snad ani není po-
třeba představovat. Jedna z prvních 
kapel na Sušickém folkovém létě 
na počátku devadesátých let, nebo 
jejich koncert se Svatoborem. V le-
tošním roce to bude 44 let, co půso-
bí na folkové scéně a za celou dobu 
dokázali vytvořit více jak 140 písní, 
které se dodnes hrají u táborových 
ohňů. A tak kinosálem zazněl prů-
řez celou jejich tvorbou. Nechyběly 
ty nejznámější skladby, jako Bod-
láky ve vlasech, nebo Musíš jít dál, 
kdy spolu s Nezmary zpívali všichni 
v sále, ale i jejich nové i nejnovější 
písně, které dokázaly pohladit po 
duši. Jedna dáma a tři muži rozdá-
vali hodinu a půl radost a pohodu 

a to nejen písněmi. Svými průpo-
vídkami a vtipkováním vytvořili 
skvělou atmosféru a umožnili tak 
divákům alespoň na chvíli zapome-
nout na strasti běžného života. Pavel 
Jim Drengubák, Pavel Zajíc, Tonda 
Hlaváč a sušická rodačka Šárka Be-
netková dokázali vtipkovat nejen 

na současnou neutěšenou situaci, 
ale uměli si dělat legraci i sami ze 
sebe. Například dopředu avizované 
„úchvatné“ kytarové sólo Pavla Zají-
ce, nebo nazývání Šárky Benetko-
vé „benjamínkem“ kapely, protože 
s Nezmary hraje teprve 33 let, bylo 
tím, co dostalo posluchače do po-

Hosty Škrtněte si, prosím: Prezidentský kandidát Hilšer a herec Pyško 
Evidentně potěšen byl Radek Na-

kládal, když 22. března po dvou le-
tech (s jednou výjimkou předloň-
ského září) zahajoval další díl své 
talk show Škrtněte si, prosím a při 
pohledu do hlediště bylo jasné, že di-
váci na pořad nezapomněli. V úvodu 
na hosty prozradil, že oba dva mají 
určitou spojitost se Sušicí: Lékař, se-
nátor a kandidát na prezidenta Ma-
rek Hilšer současnou a herec a dabér 
Alexej Pyško z roku 1989.

Marek Hilšer
Marek Hilšer byl hostem pořadu 

Radka Nakládala již podruhé. Po-
prvé před první prezidentskou vol-
bou v roce 2017, kdy odpovídal jako 
jediný, neboť druhý host nedorazil. 
Již tehdy jsme se dozvěděli, že Ma-
rek Hilšer má příbuzenskou vazbu na 
Horažďovice a chalupu v nedalekých 
Třebomyslicích. Letos doplnil, že do 
Sušice jezdí nakupovat a rádi vy-
užívají cyklostezku na kola i brusle. 

Prozradil, že nezapomenutelnou 
epizodou byla emigrace s rodiči do 
Španělska v červnu roku 1989: „Ro-
diče chtěli svobodu alespoň pro nás 
děti, otec zubař začal mýt v Madri-
du okna, abychom se uživili. Já jako 
třináctiletý poprvé viděl západní svět 
a hlavně ve škole jsem zažil úplně jinou 
atmosféru mezi žáky a učiteli – uvol-
něnou a přátelskou.. Po pádu režimu 
jsme se vrátili do Čech a po gymnáziu 
já začal studovat politologii. Zpočát-
ku to byla taková optimistická doba 
budování demokracie.“ Na student-
ské stáži v parlamentu si ale uvědo-

mil, že nechce nastoupit do nějakého 
stranického sekretariátu, vydal se na 
cesty a přešel pak na medicínu. Zájem 
o veřejné záležitosti v něm ale zůstal: 
„Když vidím, že se děje nějaká nepra-
vost, musím se ozvat.“ 

Ozval se i v roce 2014, kdy ne-
označení ruští vojáci vtrhli na Ukra-
jinu, připomněl moderátor. „Mrzí mě, 
že se naše obavy naplnily. Obdivoval 
jsem tehdy, jak jsou lidé na Majdanu 
schopni vydržet bojovat za lepší život, 
přestože do nich i stříleli. Štvalo mě, že 
vláda má rezervovaný postoj a prezi-
dent byl evidentně na straně Putina.“ 
Premiére odvahu, napsali si na hruď 
a vystoupil s kolegou na Úřadu vlády, 
aby podpořili premiéra v odsouzení za-
kamufl ované ruské intervence: „Pova-
žovali nás tehdy za blázny, ale dnes se 
potvrdilo, že Rusku se nesmí ustupovat. 
Situace mi připomíná rok 1938, kdy se 
ustupovalo Hitlerovi, protože nikdo ne-
chtěl válčit. Ukrajinci se ale rozhodli, 
že bojovat budou, protože se nechtějí 
nechat zotročit.“ 

Vaše první kandidatura na pre-
zidenta byla úspěšná, otevřela vám 
dveře do senátu, zahájil další téma 
Nakládal. „Ano, ale to nebyl můj cíl. 
Když jsme protestovali, politici nás 
nebrali vážně. Co s tím mohu udělat? 
Postavím se současné hlavě státu 
a v kampani na prezidenta řeknu, co 
si myslím. Bude to i příklad pro ostat-
ní – že máte šanci, i když za vámi ne-
stojí nějaká vlivná strana. Teď jako 
senátor jsem nezávislý, mohu tedy 
problémy pojmenovávat, aniž by mě 

nějaká strana ovlivňovala. A takový 
by měl být i prezident – nadstranic-
ký a nezávislý na velkých fi nančních 
skupinách. Měl by otvírat důležité 
otázky a ne dávat jejich řešení.“ 

A co by si Marek Hilšer přál, aby 
se mu splnilo? Stát se prezidentem 
není pro něj sen, to je cesta, ve kte-
ré musí pokračovat. Jeho přáním je 
zazpívat si s big bandem. Od mládí 
totiž zpívá ve sboru, kde interpretují 
především duchovní hudbu.

Alexej Pyško
Ač z druhého konce republiky 

(Ostravsko), je Alexej Pyško milov-
níkem Šumavy a má zde několik 
přátel konkrétně např. na Vogelsan-
gu. To, že nemá „krátký zobák“, jak 
si všiml moderátor, je dáno jeho pro-
fesním zaměřením. 

Alexej Pyško vystudoval DAMU 
v Praze a v osmdesátých letech pak 
účinkoval v ostravském divadle. Vzpo-
míná rád na ten čas, kdy režisérem či-
nohry byl Jan Kačer a podařilo se jim 
nastudovali i věci v tehdejším režimu 
zakázané. Od roku 1988 se stal členem 
činohry Národního divadla v Praze. 
Např. jeho herecký souboj s Mirosla-
vem Donutilem ve slavné hře Sluha 
dvou pánů trval od 145. do 370. reprízy. 

Svoji fi lmovou kariéru odstar-
toval v jakési televizní inscenaci 
s Martinem Stropnickým, ale neza-
pomenutelné bylo jeho účinková-
ní ve slavném fi lmu Vrchní prchni, 
kde hrál dopravního policistu. „Čas-
to jsem pak hrál policajty, ale vždy 
jen dopravní,“ zdůraznil. Moderátor 
Nakládal při té příležitosti vzpomněl 
na seriál My všichni školou povin-
ní. „Ano, tam mě režisér Ráža tolik 
chtěl, že jsem mohl z ostravského 
divadla na natáčení do Prahy lítat 
letadlem a hlavně jsem tam poznal 
celou plejádu velkých herců, kteří už 
nejsou mezi námi.“ Nedávno si za-
hrál i v televizním seriálu Rapl. „To 
mi vyhovovalo, hrál jsem náčelníka, 
který jen dával rozkazy a nemusel 
nic dělat,“ pochvaloval si.

V dabingu se Pyško proslavil 
především jako hlas Bruce Willise. 
„Jak já ho nenáviděl, on byl totiž 
hrozně ukecanej,“ prozradil dabér 
a dodal: „Dnes točí spíše béčkový 
fi lmy, ale je aspoň pomalejší. Navíc 
v dabingu pokročila technika, tak 
je všechno jednodušší.“ Na dabo-
vání Policajta z Beverly Hills měl 
problém si vzpomenout: „Vždyť fi l-
my co jsem nadaboval jsou prý po-
psané čtyři stránky A4! Většinou si 
mě spojují s Willisem, ale mě daleko 
více zůstal v paměti Gary Oldman 
v Coppolově Draculovi.“ Rád vzpo-
míná i na fi lmy animované, např. 
Cestu kolem světa za 80 dní. 

Alexej Pyško stál u zrodu Let-
ních shakespearovských slavností 
na Pražském hradě.a v současnosti 
vede i divadelní společnost Studio 
Bouře. V době covidu byla ovšem 
činnost značně omezená. K pan-
demii řekl, že něco takového snad 
muselo přijít: „Žili jsme si na vysoké 
úrovni a lidem to mnohdy nedochá-
zelo. Musíme se zamyslet, znovu na-
startovat a trochu jiným stylem se ke 
všemu stavět.“

V listopadu 1989 podnikal s dal-
šími kolegy výjezdy do měst celé 
země, aby informovali o tom, co se 
děje v Praze. Nikdo tehdy nevěděl, 
jak to dopadne. Lidové milice čekaly 
na rozkaz zasáhnout. Vzpomněl, jak 
se na pozvání studentů vypravili s Jo-
sefem Kemrem do Plzně a kolem nich 
kroužily žigulíky tajné policie. V těch 
dnech také zavítal se Simonou Postle-
rovou  na zaplněné sušické náměstí. 

Alexej Pyško teď po žádné kon-
krétní roli netouží, spíše si přeje být 
obklopen lidmi, se kterými si rozu-
mí a je s nimi rád. 

Další díl pořadu Škrtněte si, 
prosím bude 19. 4. a účast potvr-
dili lékař a olympijský vítěz Lukáš 
Pollert a bard místní kanoistiky 
Vladislav Galuška.

Eduard Lískovec
foto Pavel Vinický

hody, která je neopustila po celou 
hodinu a půl trvání koncertu. Dob-
rá nálada, skvělé písně a muzikant-
ské mistrovství – to vše budou mít 
diváci ještě dlouho v paměti, když 
si vzpomenou na koncert Nezmarů 
v sušickém kině. 

text a foto Pavel Vinický 

Zažij Maltu knižně!
V loňském roce město Sušice 

fi nančně podpořilo vznik netradič-
ního průvodce po slunném ostro-
vě Malta klatovských autorů Hany 
Majerové a Michala Tetoura.

Na místě je otázka, co má Sušice 
společného s malým ostrovním stá-
tem uprostřed Středozemního moře? 

Sušice zastupuje Českou repub-
liku v projektu Douzelage, jehož 
členem je i Malta, reprezentována 
přístavním městem Marsaskala, na 
jehož nábřeží se v horkém slunci 
skví sušické erbovní znamení spo-
lečně s dalšími symboly zastoupe-
ných měst.

Projekt Douzelage spojuje dva-
cet osm měst států Evropské unie 
a město Sušice je v tomto projektu 
velmi aktivním členem. Právě to byl 
důvod, proč byla podpoře netradič-
ního cestopisu nakloněna.

Kniha Zažít Maltu! se totiž 
vymyká klasickým cestopisným 
knihám a průvodcům. Vychází 
z dlouhodobě budovaného vztahu 
k maličké zemi, kterou autoři kni-
hy navštívili již sedmkrát a vyvr-

cholením této lásky byla měsíční 
expedice, během které navštívili 
nejen turisticky vyhlášená místa, 
ale především málo známé a opuš-
těné útesy a zákoutí, kam nezavíta-
jí ani místní. Tam prožili nejedno 
dobrodružství, prodírali se skalami, 
bloudili, dobíhali poslední trajekt, 
setkávali se s místními lidmi, ochut-
návali místní jídla i vína...

Všechny tyto zážitky a poznatky 
shrnuli do 230 stran knihy s množ-
stvím barevných fotografi í, tipů a za-
jímavostí o málo známých místech 
i spojitostech mezi Maltou, Plzeň-
ským krajem a Českou republikou.

Oba autoři jsou vděčni za pod-
poru, které se jim z Čech dostalo 
od města Sušice zastoupené panem 
starostou Bc. Petrem Mottlem a paní 
Petrou Turkovou a z Malty pak od 
pana doktora Vítězslava Nezvala, 
vnuka známého básníka Vítězslava 
Nezvala, jenž žije a pracuje na Maltě.

Kniha Zažít Maltu! a předchá-
zející cestopis Dva měsíce Fran-
couzkou je k zakoupení v Sušici 
v knihkupectví Šumava.  -ham-

Střípky z kroniky města – 4. díl – 1938–1943

30. září 1938 brzy po půlno-
ci bylo československým zástup-
cům odevzdáno rozhodnutí, že 
ČSR musí Němcům vydat roz-
sáhlá pohraniční území (Mni-
chovská dohoda – pozn. red). 
… Demarkační čára měla bě-
hem doby čtyři různá ohraniče-
ní. Byla vyznačena dřevěnými 
kolíky, červeně obarvenými. Co 
tu bylo obav po celou tu dobu, 
vždyť se nevědělo, zda nebude 
zabrána i Sušice a blízká drá-
ha. Po přistěhování občanstva 
z pohraničí se zřídila „babičči-
ny komora“ v sokolovně, do níž 
přispívali občané věcnými dary 
i penězi ve prospěch těch, kteří 
pomoci potřebovali.

15. března 1939 … vtrhl 
Hitler se svým vojskem do na-
šich zemí, zrušil naši samostat-
nost a na Hradě podepsal vý-
nos o zřízení tzv. protektorátu 
… 23. března 1939 byly na všech 
židovských obchodech vylepe-
ny dvojjazyčné plakáty: Pozor! 
Žid – nekupujte od Židů. Žlu-
té veliké plakáty s černým tis-
kem byly zdaleka patrny. Přesto 
však jejich vylepení na textil-
ních obchodech nebylo nic plat-
né. U Fantlů bylo dále nabito, ne-
boť hlad po látkách byl větší než 
odpor k židovskému obchodu…

Populární český národní 
písničkář Mistr Karel Hašler 
s kruhem zpěváků uspořádal 
26. června 1939 v sokolovně 
hudební večer. Program přine-
sl občanstvu nejen požitek, ale 
i posilu. Přeplněný sál byl svě-
dectvím obliby tohoto význam-
ného umělce. 

14. ledna 1940 uspořádal 
klub KČT v Sušici za součinnos-
ti Západočeské župy SL I. veřej-
ný závod ve sjezdu ze Svatobo-
ru. Na jeho svazích obrácených 
k městu se to hemžilo množ-
stvím těch, kteří z valné části 
viděli tu podívanou poprvé. Na 
prudkém svahu ukázalo se 66 
závodníků. Sušice se stala (dík 
sněhovým poměrům) tak stře-
diskem lyžařského sportu. Své 
vynikající závodníky vyslalo 

15 klubů (Praha, Plzeň, České 
Budějovice, Strakonice, Klato-
vy, Domažlice aj.). Na sjezdo-
vé trati Svatobor–Sušice dlou-
hé přes 2,5 km zvítězil a získal 
křišťálový pohár města Sušice 
dr. Zdeněk Winter (Č. Ski-klub 
Plzeň v rekordním čase 3 min. 
13 vt.)…

1941 Zboží a potravin je stá-
le méně. Bez odběrného lístku 
nedostane se v restauraci oběd, 
v cukrárně řez, u uzenáře pá-
rek, u pekaře rohlík. Obchod na 
„černo“ kvete. Za 1 kg másla se 
platí 300 K, za 1 vejce 8 K, za 
1 kg mouky 50 K…. Nezaměst-
nanost se stala neznámým po-
jmem. Kdekdo je u nás zapřa-
žen do práce. Protože se však 
vyrábějí ponejvíce předměty 
potřebné k válčení, začíná se 
katastrofálně nedostávat zboží 
užitkového. Nedostane se už žá-
rovka, knofl ík, hřebík, kartáček 
na zuby, pasta aj. Nedostává se 
také uhlí, dříví a pohonných lá-
tek. Lidé trpí strašně v nevyto-
pených světnicích.

Neděle 14. června 1942 – 
den hrůzy a paniky v Sušici. Od 
Klatov přijelo na 20 vozů s členy 
vojenského útvaru SD. Rozdělili 
se po 4 – 5 mužích po domech 
a všude v bytech vykonali pro-
hlídku. Lid nevěděl z počátku, 
oč jde a městem kolovaly růz-
né verze. V rodinách se ničily 
knihy, památky, jež by usvěd-
čovaly na poměr protiněmecký. 
Němcům šlo však jen o zbraně. 
V poledne odváděli z budovy 
Okresní hospodářské záložny 
úředníky OHZ Frant. Mottla, 
v jehož bytě ve stolku našli re-
volver. Současně zjistili u něho 
větší zásoby schovaného zbo-
ží obchodníka Leopolda Sin-
gera. Ten byl toho času v lomu 
u nádraží a když se dozvěděl, 
co se stalo, chtěl se vrhnout pod 
vlak, v čemž mu bylo zabráně-
no. Mottl i Singer byli vojáky 
SD ještě téhož dne odvezeni do 
Klatov a oba byli popraveni 19. 
června 1942 na vojenské střelni-
ci ve Spáleném lese u Lub.

Toto období kroniky sepsal ředitel střední školy Rud. Kůs z Kůsova po 
svém jmenování kronikářem 8. července 1948. Do r. 1941 mohly být zápisy 
věrně a obsažně podány, po té už hůře, protože se nedochovaly zápisy ze 
schůzí. Posloužily mu ale vlastní zápisy i kniha Sušicko za okupace. ED



strana 6 Sušické noviny 7/2022
8. dubna 2022Společenská kronika

Pojeďte s námi... Vzpomínky
14. května 2022

WACHAU – ÚDOLÍ DUNAJE PLNÉ MERUNĚK A VÍNA – Rakousko
OBSAZENO!
4. června 2022

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

Sobota 9. července 2022
ÚPLNĚ CELÁ ČESKÁ HISTORIE – Otáčivé hlediště Český Krumlov

OBSAZENO! 
Objednané vstupenky vyzvedávejte v kanceláři v KD Sokolovna.

25. června 2022
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO A SOLNÝ DŮL – Německo
Návštěva palírny rodiny Grassl, která již po staletí zpracovává kořeny hoř-
ce z alpských luk a vyrábí z nich jedinečné destiláty a likéry. Poté výjezd 
pod vrchol hory Kehlstein, kde dodnes stojí Hitlerova čajovna, nazýva-
ná později americkými vojáky Orlí hnízdo. Závěr programu bude patřit 
prohlídce podzemního solného dolu v Berchtesgadenu.

24. září 2022
HOHENWERFEN A JEZERO KÖNIGSEE – 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. 

17. prosince 2022
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

Poděkování

Daniel Šperl / Všednosti 21. 1. – 18. 4. 2022

Fotograf Daniel Šperl (*1966) vystavuje v sušické galerii fo-

tografi cký soubor Všednosti doplněný výběrem fotogra-

fi í z předcházejícího cyklu Všední slavnosti. Jeho snímky 

jsou oslavou každodenních okamžiků života kolem nás. Síla lásky a radosti, 

ale také zármutku, samoty, strachu nebo naděje jsou jejich esencí. 

Výstava potrvá do 18. dubna 2022.

Miloslav Čelakovský / Bilance 22. 4. – 26. 6. 2022

Výstava Miloslava Čelakovského, který letos oslaví 85 let, je jistou retrospek-

tivou, průřezem práce, od děl starších až po ty současné. Je nahlédnutím 

malířovy životní cesty a připomínkou blízkých přátel, výtvarných souputní-

ků, kteří ho na ní doprovázeli.

Vernisáž proběhne v Galerii Sirkus v pátek 22. dubna od 17 hodin. Součástí 

zahájení bude projekce krátkého dokumentu o M. Čelakovském v sále kina.

GALERIE SIRKUS SUŠICE

Podvečery s kresbou (KRESBA JE ZKLIDNĚNÍ I NÁBOJ)
Galerie Sirkus Sušice vás zve na pokračování volných kreslířských večerů 
pro veřejnost s Miroslavem Šislerem v těchto termínech:
25. 4., 9. a 23. 5. 2022 – pondělky vždy od 18 hodin
Cena 150 Kč / 100 Kč pro seniory a studenty / 2 hodiny včetně materiálu
Kurzy jsou určeny laické veřejnosti starší 15. let.
Galerie Sirkus Sušice v 1. patře kina, Příkopy 178

Aktuální informace naleznete na stránkách 
www.kulturasusice.cz/galerie–sirkus/ nebo na tel.: 376 523 360.

Roky tiše plynou, jak klidné řeky proud,
na Tebe tatínku se nedá zapomenout.
Odešel si nám, jak si osud přál, 
však v našich srdcích žiješ dál.

Dne 24. března by se dožil sedmdesáti šesti let pan 

Štefan Lovič.
S láskou a velkou bolestí v srdci vzpomínají manželka Hanka, dcera 
Štěpánka, Jana a Radek s rodinami.

V pátek 15. dubna uplyne první smutný rok, 
kdy nás navždy opustil náš tatínek a dědeček, 
který zemřel ve věku 73 let, pan

Karel Fischer
S láskou vzpomínají děti Karel a Simona s rodinami.

Nečakaný odchod Emila Kintzla bola rana pre nás všetkých. Vá-
žíme si vašej účasti na poslednej rozlúčke v kostole sv. Markéty. 
Ďakujeme Vám za nespočet kondolencií a kvetin. Cítíme vašu opo-
ru a veríme, že odkaz, ktorý nám Emil zanechal bude žiť naveky.

Nezabudneme, nezabudnite.
Za rodinu pozostalých vnuk Peter

Čas plyne, bolest v srdci a vzpomínky zůstávají...
 

Dne 9. dubna si připomínáme druhé smutné 
výročí, kdy nás navždy opustila maminka, babička, 
prababička, paní 

Marie Míková 
ze Žichovic.
S velkou láskou stále vzpomínají dcery Hana, Jaroslava 
a syn František s rodinami

Odešel jsi, jak si to osud přál, 
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál. 

Dne 4. dubna uplynul pátý smutný rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný syn, bratr 
a vnuk, pan 

Marek Kolbinger 
z Dlouhé Vsi. Kdo ho znal, vzpomene, kdo ho měl rád, nezapomene. 
Stále vzpomínají rodiče, bratr s rodinou, ostatní příbuzní a kamarádi.

Dne 18. dubna uplynou tři roky, kdy nás navždy 
opustila paní 

Zdeňka Bauerová
 
z Podmokel. S láskou vzpomínají manžel, děti, 
vnoučata. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Kdo v srdcích žije, neumírá...

Dne 12. dubna tomu bude rok, co nás opustil pan 

Jiří Valík.
Stále vzpomínají manželka Libuše, syn Jiří s rodinou 
a dcera Lenka s rodinou. 
Všem, kteří si vzpomenou, děkujeme.

Odešel jsi s ranním úsvitem sám 
a jen smutná vzpomínka na Tebe zůstala nám.

Dne 5. dubna by oslavil 100 let a 10. srpna vzpomeneme 
šesté výročí úmrtí pana

Stanislava Valdmana
 
ze Sušice, narozeného v Částkovech. Vzpomínají 

syn Josef s manželkou Evou, vnoučata Barborka s manželem, Pepa 
a pravnoučata Davídek a Eliška. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Když slunce zemi opustilo, Tvé srdce se zastavilo, 
odešla jsi nám všem, kteří tě měli rádi, 
aniž by tvé rty sbohem zašeptaly. 
 
Dne 8. dubna uplyne dlouhých čtyřicet let od chvíle, 
kdy nás opustila naše maminka a babička, paní 

Karla Wimmerová 
ze Sušice.
Za tichou vzpomínku všem děkuje dcera Lída a syn Jindra s rodinami.

Nesmuťte
Nesmuťte přátelé, dyť je to jen sranda, 

nahoře sejdem se, celá naše banda. 

Já těch pár oblouků dojezdím později, 

nad malou kolizí, jenom se usměji. 

Vám všem zde nechávám 

   velké množství lásky,

život užívejte, nehled'te na vrásky. 

Já už musím končit, loď vplouvá do jezu, 

když se to povede, úsměv vám přivezu.

Pro dědu Emila Kintzla 

napsal zeť Fero Fabo

Proletět se nad Sušicí...
Dne 14. 5. 2022 bude po roce opět možnost se proletět nad městem Sušice 

vrtulníkem. Společnost FOR FREE DAYS ve spolupráci s HELI CZECH 
s. r. o. se rozhodla, že navštíví přes 400 míst v České republice a nabídne 
občanům možnost si vyzkoušet let ve vrtulníku přímo nad jejich městem 
nebo obcí. V Sušici se stejně jako loni bude vzlétat z paraglidingové při-
stávací plochy Svatobor nedaleko supermarketu Tesco. Jedinečná možnost 
podívat se například na rozhlednu Svatobor nebo na důmyslný půdorys 
historického města s náměstím Svobody a Městského úřadu v jeho středu, 
případě si zaletět nad nedaleký hrad Rabí.

Poletí se helikoptérou BELL 206B, známou z mnoha fi lmů, která ces-
tujícím zajistí příjemný komfort během letu a dobrý výhled. Pojme až 
čtyři cestující, je proto skvělou volbou pro čtyřčlennou rodinu. O vaši 
bezpečnost a bezpečnost vašich blízkých se postará zkušený profesio-
nální pilot. Pro ty, kteří by se rádi proletěli pouze sami s pilotem, nebo 
by si chtěli pilotování přímo vyzkoušet bude připraven menší vrtulník 
Robinson R22. Využijte výhodnější ceny letů v předprodeji a ušetřete 

tak vaše peníze! Objednávat můžete 
až do 4. 5. 2022.

Let ve vrtulníku BELL si můžete 
objednat na: www.ffd.cz/susice 

Let ve vrtulníku R22 si můžete 
objednat na: www.ffd.cz/susice-r22 

Nebo nám zavolejte na
 +420 499 984 800  -TZ-

Odběry dárců krve v roce 2022
Sušice DPS: 19. 4. | 10. 5. | 14. 6. | 19. 7. 

9. 8. | 13. 9. | 18. 10. | 8. 11. | 6. 12. 2022
Horažďovice: 28. 6. | 4. 10. 2022 Nalžovské Hory: 20. 9. 2022

Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.
Prvodárce prosíme, doražte do 15.30 (nutné vstupní vyšetření).
KREVNÍ BAROMETR – klatovy.nemocnicepk.cz/krev

Sušice bude 30. dubna hostit děti z partnerského města Bad Kötzting. 
Bude pro ně v Luhu připraven závod s překážkami, jako například plazení 
nebo ručkování. Jelikož ke každé překážce potřebujeme jednoho dobrovol-
níka, velmi by se nám hodila pomoc rodičů (prarodičů) ze Sušice s dětmi 
ve věku přibližně 4–12 let, kteří by je zároveň chtěli na závod přihlásit. 
Dobrovolník nemusí být sportovec ani mluvit německy. V případě zá-
jmu/ochoty pomoci s organizací pište na e-mail: ocrtsusice@gmail.com.

Pomůžete a děti si mohou zazávodit
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KNIHOVNA
KDYŽ KNIHOVNY SLAVÍ…

Březen je označován jako měsíc čtenářů, proto jsme pro návštěvníky 
připravili několikero zpestření. 

Na ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ se od 14. března podávala káva 
a čaj. Tato nabídka byla přijata s velkým potěšením všech příchozích. 
9. března se uskutečnila tříhodinová přednáška paní Dany Šimkové Pří-
běh Titaniku. Poslechli jsme si povídání o skutečném osudu slavného par-
níku od nápadu na jeho postavení přes komplikace během stavby až po 
podrobné vylíčení nárazu a potopení. Tradiční výprodej knih proběhl 
16. března Kniha za dvě, časopis za jednu korunu. Výprodej vyřazených 
knih naší knihovny měl velký úspěch, prodalo se opravdu mnoho titu-
lů různorodých žánrů. 7. a 21. března si čtenáři povídali nejen o knihách 
v rámci Čtenářského klubu pro dospělé.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ také nelenilo. Vyhnat zimu a lákat 
jaro přišli 4. března do Kiddova čtenářského klubíku ti nejmladší čtenáři. 21. 
března recitovalo v oddělení pro děti a mládež 47 dětí. Oslavily tak Světový 
den poezie a za odměnu si mohly vybrat ze široké nabídky diářů na rok 2022.

Po „sundání roušek“ se na dětském oddělení roztrhl pytel s programy pro 
školy. Navštívili nás žáci druhé třídy ZŠ TGM. Na programu pod názvem 
Kazisvět jsme si povídali o kamarádství, co nám přináší a jak se chová dob-
rý kamarád. Děti čtvrté, páté a šesté třídy ZŠ Elanor si přišly do knihovny 
povídat o knihách a literárních žánrech. Páťáci ze ZŠ TGM si procvičili své 
smysly a v rámci programu Informace a encyklopedie si povídali o tom, 
jak a kde informace získáváme, jaké by měly být a také jak s nimi zachá-
zet. Mladší žáci ZŠ Elanor se přišli seznámit s knihovnou. Během jízdy 
knihovnickým expresem se dozvěděli veškeré informace, které potřebu-
jí k dokonalému orientování se v knihovně v oddělení pro děti a mládež. 
S profesemi, které se podílejí na vzniku knihy, se seznámily děti ZŠ Dlouhá 
Ves. Průvodcem jim byla patoložka z Ústavu pro zvláštní oběti, se kterou 
děti pitvaly knihy, hledaly příčiny jejich smrti a navzájem se poučily, jak se 
ke knize chovat a proč jsou pro nás knihy nepostradatelné. Pátá třída ZŠ 
Komenského přišla do knihovny přivítat jaro. Věnovali jsme se kytičkám, 
mláďátkům, zahrádkaření a připomněli jsme si všechny svátky tohoto ba-
revného a veselého období. Od 21. 3. také běží nová soutěž v oddělení pro 
děti a mládež o vstupenky do ZOO a botanické zahrady v Plzni. 

Věříme, že naše akce potěšily všechny návštěvníky. Ale nejen v břez-
nu – měsíci čtenářů pro vás připravujeme zajímavé programy. Sledujte 
proto naše webové stránky nebo FB, snad se příště trefíme do noty i vám. 

Přejeme hezké dny a na viděnou v knihovně!

ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO DOSPĚLÉ
pod vedením Marie Pribové a Marie Maškové

2. 5. 2022 | 15.00 | Městská knihovna Sušice 
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První prohra fotbalistů. Na umělce v Klatovech padli s Mochtínem

ŠK Sušice hrající Plzeňskou ex-
traligu si zkomplikovali závěr sezo-
ny. V posledních třech utkání získa-
li z devíti možných bodů pouze dva.

Ve 13. kole hráli domácí v Klí-
čově. Při výkonu, který předváděli, 
nemohli pomýšlet ani na bod.

V půli se psal stav 6:2. Poté 
Klíčov navýšil na hrozivých 11:3 
a zápas skončil drobným zkorigo-
váním 12:6.

14. kolo odehrálo ŠK doma s Li-
ticemi. A opět ztráta. V polovině 
zápasu bylo skóre 4:4. Vyrovnaný 
zápas, který přetahovanou skončil 
9:9 šel do prodloužení, kde Suši-
ce urvala tolik potřebný bod navíc. 
Konečný výsledek 10:9p.

V 15. kole čekal na ŠK těžký 
úkol. Porazit dosud neporažené-
ho lídra Scorpions Plzeň na jeho 
půdě.

Začátek vyšel na výbornou– 0:3. 
Šokovaní škorpíci, kteří nečeka-
li takový tlak od ŠK se postupně 
oklepávali a v půli srovnali krok 
na 4:4. Sušice po vyhraných párech 
a cricketu opět odskočila na 4:6. Ná-
sledně Plzeň srovnala na 7:7 a oto-
čila na 9:7. ŠK po smolném závěru 

prohrálo nejtěsnějším možným roz-
dílem 10:8. Do konce ligy zbývají 
tři kola a Sušičtí již nemají osud ve 
vlastních rukou.

Musí se tak spoléhat na zaváhá-
ní soupeřů.

O něco lépe se dařilo na repub-
likových turnajích. V Plzni katego-
rie Master obsadili hned tři hráči 
ŠK Sušice stupně vítězů v párech. 
1. místo vyhrál pár Pavel Kopa–
Michal Toman (Snipers Klatovy) 
a 3. místo brali František Štorek – 
Jan Flégl.

V ženské kategorii proběhlo 
sušické fi nále, ve kterém se rado-
vala Rainerová Olga nad Terezou 
Špačkovou.

Grand Prix, které probíhalo ve 
Žďáru nad Sázavou se zúčastnilo 
v kategorii jednotlivců 240 hráčů.

Nejlepšího umístění dosáhl 
František Štorek 17. místo, dále pak 
Kopa Pavel 33. místo a Pavlovič Jiří 
65. místo. V kategorii Mixy získal 
pár Roubíková Anna – Řehoř Mar-
tin 12. místo ze 72. párů.

Spolupráci po více jak dvou le-
tech se sušickým týmem obnovil 
silný partner ČEVAK a.s.  -JF-

Sušickým šipkařům se

medailová umístění vzdalují

Nejmladší sušičtí atleti přivezli medaile z halového přeboru 
Plzeňského kraje jednotlivců přípravek i v roce 2022

První trénink v režii ProFutbolAnalytics SG v Sušici. Trenéři ze 
Španělska předvedli svou vizi a předali nadějným fotbalistům 
spousty zkušeností. Podrobnosti přineseme v některém z dalších 
vydání SN.   Foto: facebook/tjsusice

V neděli 13. 3. 2022, se v nafu-
kovací hale v Praze na Strahově, 
konaly atletické halové přebory Pl-
zeňského kraje jednotlivců v kate-
goriích atletických starších přípra-
vek – předžactva. 

Pod vedením trenérů Heleny 
Matouškové a Martina Jirouška 
závody úspěšně absolvovala i su-
šická výprava, za kterou závodi-
li tito naši malí závodníci – Milan 
Hrach, Dominik Kopecký, Jáchym 
Kouba, Adam Touš, Václav Touš, 
Jonáš Úlovec, Marek Votava a Jan 
Zajac, a závodnice – Barbora Ach-
sová , Stella Nachtigallová, Natálie 
Ritterová a Anna Staňková. 

V konkurenci mnoha dalších dětí 
z Plzně, Klatov, Stříbra, Domažlic, 
Tachova, Rokycan, sušická výpra-
va byla velmi úspěšná a naši nejlepší 
se prosadili na medailová umístění 
a všichni naší malí závodníci docílili 
výborných výkonů. A to jsme ješ-
tě těsně před závody přišli o jednu 
z našich nadějí, Davida Potužníka, 
který se zranil pár dnů před závody 
a také i o Emičku Brožovou.

Cinkly čtyři medaile, které 
vybojovali:

Anička Staňková, v hodu plným 
míčem 1 kg, kde zvítězila a jako 
jediná překonala desetimetrovou 
vzdálenost a dosáhla výborného 
výkonu 10,44 m. Kromě tohoto 
medailového umístění pak dále 
Anička ve svém rozběhu obsadi-
la 4. místo v běhu na 60 m, výko-
nem 9,80 s.

Jáchym Kouba, dosáhl na dvě dru-
há místa, v běhu na 150m, výkonem 
23,96s a v překážkovém běhu na 60m, 
velmi pěkným výkonem 10,51s.

A nakonec velmi překvapivě 
také Dominik Kopecký, který vy-
bojoval 3. místo v běhu na 150 m, 
výkonem 24,49 s.

Rád bych však vyzdvihl i výko-
ny všech ostatních našich malých 
závodníků; k medaili měla blízko 
v překážkovém běhu na 60 m Bar-
bora Achsová, která vyhrála svůj 
rozběh ve velmi kvalitním čase 
10,99 s a nakonec v konkurenci 27 
děvčat skončila na celkovém pěk-
ném 6. místě. A ve skoku dalekém 

výkonem 366 cm dosáhla dokonce 
na krásné 5. místo.

Nezklamali ani naši další dálkaři 
(Adam Touš, Marek Votava i Honzík 
Zajac), kteří všichni překonali hranici 
tří metrů, a také překvapila Stella Na-
chtigalová, která ve skoku dalekém 
výkonem 344 cm obsadila v kon-
kurenci 22 děvčat celkově 7. místo.

Musím také pochválit Milana 
Hracha, který se dostal do desítky 
nejlepších vrhačů, kdy výkonem 
6,53 m obsadil 8. místo v hodu pl-

ným míčem, a také naše „nejmenší“ 
atlety, Natálku Ritterovou, Vaška 
Touše a Jonáše Úlovce, kteří stateč-
ně bojovali jak ve sprintech, tak i ve 
skoku do dálky či v hodu míčem.

„Výlet“ do Prahy se všem velmi 
líbil a věříme, že zkušenosti na-
byté v halových závodech všich-
ni naši malí atleti využijí v hlavní 
atletické sezoně, na hřištích a sta-
dionech venkovních stadionech.

Za mládežnické trenéry AO 
Sušice zapsal Jan Prášek.

V sobotu 26. 3. 2022 se v Suši-
ci uskutečnil Český pohár v běhu 
do vrchu známý i pod názvem 
Grand Prix Karla Klafundy a od 
roku 2013 se běhá také jako Me-
moriál Evy Hrabové. Na start se 
postavilo přes 50 běžců, většinou 
specialistů na tuto disciplínu, ale 
protože závod není určen jen jim, 
nechyběli ani rekreační běžci či ro-
diče s dětmi. Počasí bylo nádherné, 
trať suchá a rychlá, takže jsme byli 
svědky výborných výkonů, zejmé-
na pak absolutního vítěze Pavla Br-
lici z SK České Budějovice, který 

trať na Svatobor dlouhou 4,7 km 
s převýšením 378 m zdolal za ne-
uvěřitelných 23 minut a 15 vteřin.

Ze sušických borců zazname-
nal nejlepší čas Vladimír Koubek 
(JIKO Čácha Sušice)– 27:47, což ho 
vyneslo na bednu (3. místo v kate-
gorii 40 – 49 let) a celkově 11. mís-
to. Stupně vítězů též okusila Lucie 
Hrabová (2. místo v kategorii 35 – 
44 let, čas 33:55, tým High Point), 
Karolína Veselá (2. místo v katego-
rii do 19 let, čas 41:10, tým Spor-
toviště města Sušice) a na stupínek 
nejvyšší vystoupala Pavla Sulanová 

(kategorie 55+, čas 42:24, 
tým Tempo Tours). Kom-
pletní výsledky najdete na 
www.mtb-susice.cz.

Velkou radost jsme 
měli tradičně z účasti 
mládeže a dětí. Slavnost-
ní vyhlášení proběhlo na 
terase Restaurace Zlatá 
Otava, kde jsme mimo 
jiné vzpomněli na památ-
ku zesnulé Evy, od jejíhož 
úmrtí letos v červnu uply-
ne 10 let.

Děkuji partě pořadate-
lů z High Point Bike Tea-
mu, generálnímu partne-
rovi HUSKY CZ a fi rmě 
HANNAH za ceny pro 
vítěze, městské policii za 
zajištění části tratě a v ne-
poslední řadě Josefu Ber-
nadovi za zajištění zázemí 
a občerstvení po závodě 
v restauraci Zlatá Otava.

Michal Hrabý
ředitel závodu
Foto J. Dlouhý

Grand Prix Karla Klafundy 

a Memoriál Evy Hrabové Sušičtí fotbalisté 
mají za sebou už čtyři jarní kola. 
Od minulého září drželi skvělou sé-
rii neporazitelnosti v normální hrací 
době. O ni bohužel přišli v 19. kole 
proti Mochtínu. Na umělce v Kla-
tovech prohráli 0:1 a v aktuální ta-
bulce jim patří průběžná sedmá po-
zice. „Bohužel se opět ukázala naše 
slabá produktivita,“ hodnotil utkání 
trenér Pavel Hrubec.

Sušice po výhrách s rokycan-
ským béčkem (2:1) a v Hrádku (1:0) 
pokračovala v jarní sezoně zápasem 
proti Svéradicím. Na domácí půdě 
mužstvo utkání zvládlo a po bran-
kách Jiřího Sedláčka a kapitána To-
máše Klímy zvítězilo 2:0. Oba góly 
padly v prvním poločase.

„Velmi oceňuji Svéradice za bo-
jovný výkon. Děkuji našim hráčům 
za těžké, ale cenné domácí vítěz-
ství a fanouškům za skvělou pod-
poru,“ řekl k zápasu trenér Hrubec. 
Zkušený gólman František Míček 
po dlouhé době udržel čisté konto, 
nicméně Sušice mohla vyhrát ještě 
vyšším rozdílem. 

„Ve druhé části jsme hru kont-
rolovali, vytvořili si několik bran-
kových příležitostí, ale bohužel bez 
úspěchu, což nás mohlo velice mr-
zet. Na konci utkání měl naopak 
dvě veliké šance ke skórování sou-
peř,“ upozornil Hrubec. Tým na 
slabou produktivitu nakonec nedo-
platil a z druhého domácího utkání 
na jaře si odnesl důležité tři body. 

„Na utkání jsme byli dobře při-
praveni, snažili jsme se presinkem 
dostat soupeře pod tlak. To se nám 
vůbec nedařilo, naopak nebýt skvělé-
ho zákroku našeho gólmana Míčka, 

tak jsme mohli inkasovat první bran-
ku,“ ohlédl se Hrubec za zlomovým 
momentem utkání. „Chycená šance 
nás nakopla k lepšímu výkonu. Za-
čali jsme hrát ve větší rychlostí a pří-
nosem bylo několik střel ze střed-
ní vzdálenosti, ovšem bez úspěchu. 
Začali jsme hrát víc po stranách a to 
se nám vyplatilo. Po jednom z cent-
rů Jirky Kysilky si našel prostor Jir-
ka Sedláček a vstřelil první branku 
utkání. Po celý zbytek prvního polo-
času jsme se snažili vstřelit druhý gól, 
to se povedlo těsně před přestávkou 
hlavičkou kapitána Tomáše Klímy,“ 
popsal sušický kouč.

Následný velmi chladný aprílo-
vý víkend přinesl na Šumavu i jiné 
části republiky sněžení, což zne-
možnilo odehrát velké množství 
fotbalových utkání. Odložil se i ne-
dělní zápas sušického béčka proti 
Malému Boru. 

Naopak áčko proti Mochtínu 
nastoupilo, zápas se kvůli špatné-
mu terénu odehrál na umělé trá-
vě v Klatovech. Sušičtí fotbalisté 
padli smolně 0:1, skončila dlouhá 
sérii bez porážky, která běžela od 
poloviny září. Hosté doplatili na 
špatnou koncovku, kapitán Tomáš 
Klíma navíc neproměnil penaltu. 

„Menší plocha hřiště pomoh-
la k tomu, že utkání probíhalo ve 
zhuštěném prostoru. Hned ve tře-
tí minutě běžel Oja Míčka sám na 
branku a před hranicí šestnáct-
ky byl sražen. Přímý kop z ideál-
ní pozice gól nepřinesl. V průbě-
hu poločasu jsme se velice často 
dostávali přesnou kombinací do 
velkých příležitostí, ale domácí 
branka byla pro naše střelce za-

kletá. Dokonce ve 45. minutě po 
rohovém kopu netrefi l nikým ne-
hlídaný stoper Petr Pechek od-
krytou branku soupeře,“ hodnotil 
zápas Hrubec.

Jeden z klíčových momentů se 
odehrál deset minut před koncem. 
Lukáš Hájek byl sražen ve vápně, 
Tomáš Klíma ale penaltu nepromě-
nil. Sušičtí hráči nevyužili ani dal-
ší velké šance, naopak dvě minuty 
před koncem inkasovali z protiúto-
ku a přišli o všechny body.

„Někteří hráči Mochtína ne-
sportovně, možná až nechutně 
protestovali a úmyslně zdržovali 
rozehrání penalty, což na našeho 
kapitána mělo velký vliv. Nepoda-
řenou střelu brankář vystihl a vyra-
zil na roh. Dvě minuty před koncem 
jsme inkasovali a na vyrovnání už 
bylo málo času,“ mrzelo Hrubce.

Sušici čeká doma v neděli 
10. dubna od 16.30 náročný duel 
proti suverénnímu lídru Petřínu 
B, který v sedmnácti zápasech jen 
jednou prohrál a pyšní se drtivým 
skóre 88:12. Následný víkend (v so-
botu 16. dubna od 10.15) hraje Sušice 
v Kralovicích.

Jonáš Bartoš

TJ Sušice – Svéradice 2:0 (2:0)
Branky: Sedláček, T. Klíma
Sestava: Míček – Pivetz, Pechek, 
Kodýdek, Marek – Kysilka, Hájek, 
Klíma, Budil – Míčka, Sedláček. 
Střídali: Kadlec, Krůs, Vystrčil, 
Podlipský, Hubáček.

Mochtín – TJ Sušice 1:0 (0:0)
Sestava: Míček – Pivetz, Pechek, 
Kodýdek, Marek – Kysilka, Hájek, 
Klíma, Budil – Míčka, Sedláček.
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 poč. utkání | výhra | remíza | prohra | vstřelené | obdržené | body
Old Stars  20  15  0  5  134:  75  30
Týnec  20  13  0  7   107:  70  26
Petrovice  20  11  1  8  155:  95  23
Otavstroj  20  8  2  10  126:  141  18
Hrádek  20  4  4  12   87:  136  12
Stavební  20  5  1  14   66:  158  11

Sušický horský běh opět na scéně!
Dva roky tento závod nemohl být pořádán z důvodu špatné situa-

ce ohledně COVID-19. Na sklonku loňského roku se stav začal lepšit 
a my jsme se rozhodli navázat na historii tohoto běhu. 

Letos to je 9.ročník, který se uskuteční 16. 04. 2022 od 13.00 
hod. v prostoru před hotelem Fuferna. (Prezentace: 11.00–12.30)

Závodníci jsou rozděleni do čtyř věkových kategorií u mužů a třech 
ženských. Kdo si netroufne absolvovat celý závod sám, může vyu-
žít štafetový běh. Pro nadšence, kteří vyhledávají více adrenalinu, 
tak si mohou zkusit trať proběhnout s 10 kg zátěží. Závod je určen 
nejen pro profi , výkonnostní běžce, ale i pro širokou hobby skupinu. 

Bližší informace najdete na www.horskybeh.cz, MO +420 721 381 651 
nebo e-mailu: uherjar@seznam.cz. 

Budeme se těšit na vaší účast.

Sháníte brigádu na léto?
Přemýšleli jste už o brigádě na letním koupališti? 

Brigáda na letním koupališti je skvělá pro studenty, aktivní seniory i sezonní zaměstnance. 

V případě oboustranné spokojenosti možnost dlouhodobé spolupráce. 

Koho aktuálně hledáme do naší party? 

• obsluha kiosku     • obsluha pokladny

• výpomoc na ubytování Roušarka • plavčík

Obsluha kiosku 
Náplní práce kiosek – je zejména příprava a prodej drobného občerstvení (párek v rohlíku, 

hranolky, klobásy apod.), obsluha zákazníků a komunikace se zákazníkem.

Pracovní doba – v závislosti na otevírací době letního koupaliště cca od 10.00–19.00 hod. 

Při špatném počasí, nebo podle domluvy výpomoc na ubytování Roušarka.

Hodinová sazba – 120 až 150 Kč na hod. | Požadujeme: věk 16 a více let, spolehlivost, samostat-

nost, zodpovědnost, slušné a vstřícné chování k zákazníkovi, týmového hráče, potravinářský průkaz

Pro více informací nás kontaktujte na: 

e-mailu safranek@sportoviste-susice.cz nebo na telefonním čísle 777 358 717 nebo na 376 555 241

Obsluha pokladna 
Pracovní doba – v závislosti na otevírací době letního koupaliště cca od 10.00–19.00 hod. 

Hodinová sazba – 110 Kč na hod. | Požadujeme: 18 let a více, spolehlivost, samostatnost, 

zodpovědnost, slušné a vstřícné chování k zákazníkovi, týmového hráče

Pro více informací nás kontaktujte na: 

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

Výpomoc na ubytování Roušarka
Náplní práce je zejména: pomocná síla do kuchyně, úklidový pracovník, žehlení, praní

Požadujeme: věk 16 a více let, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, slušné a vstříc-

né chování k zákazníkovi, týmového hráče, potravinářský průkaz

Pro více informací nás kontaktujte na: 

e-mailu ferencikova@sportoviste-susice.cz nebo na telefonním čísle 777 358 722

Plavčík
Pracovní doba – v závislosti na otevírací době letního koupaliště cca od 10.00–19.00 hod. 

Hodinová sazba – 120 Kč na hod.

Požadujeme: 18 let a více, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, slušné a vstřícné chování 

k zákazníkovi, týmového hráče | Školení plavčíků: sobota 14. května a neděle 15. května – hrazeno 

Pro více informací nás kontaktujte na: e-mailu hromadkova@sportoviste-susice.cz nebo na tel. 777 358 686

Fitness cvičení na Sportovišti: TRX, Spinning, Kettlebell, Jóga, Fit and Flexi, Kru-

hový trénink, Bodystyling, Tabata, Zadečkový speciál, Brišní speciál, Powerjóga, Sebeobrana, 

Tancování pro děti, Aquafi tness, Lezecká stěna s instruktorem, Soutěž v benchpressu

CELÝ VÝTĚŽEK Z AKCE BUDE VĚNOVÁN NA POMOC LIDEM V NOUZI, 

KTEŘÍ NAŠLI ÚTOČIŠTĚ V SUŠICI.

 Více informací na www.sportoviste-susice.cz/vikend-pro-ukrajinu/

Byla dohrána poslední, od-
ložená utkání. Petrovice – Tý-
nec 1:4, Hrádek – Otavstroj 3:3, 
Stavební – Petrovice 2:8, Týnec 
– Petrovice 5:3.

Vítězem se stali Old Stars 
s náskokem 4 body i přesto, 
že poslední dvě utkání již neo-
dehráli a prohráli kontumačně.

Kanadské bodování: Michal 
Holík (Petrovice) 61 (38+23), 
Petr Lemberger (Otavstroj) 48 
(24+24), Zdeněk Koryťák (Old 
Stars) 46 (22+24), Jáchym Ptaš-
nik (Hrádek) 32 (18+14), Richard 
Pitel (Old Stars) 31 (19+12), Luboš 
Kopačka (Petrovice) 30 (17+13), 
Ladislav Kopelent (Petrovice) 
29 (21+8), Josef Heřman (Týnec) 
28 (14+14), Martin Jůn ml. (Old 
Stars) 27 (20+7), Petr Thurnvald 
(Hrádek) 26 (19+7), Pavel Heř-
man (Týnec) 26 (14+12), Jarek 
Murcko (Otavstroj) 24 (9+15). 

Celkem bylo odehráno 60 
utkání. V nich bylo uloženo 174 

menších trestů, v průměru ne-
celé 3 tresty na 1 utkání. V celé 
soutěži nebyl uložen ani jeden 
větší nebo osobní trest. Nesluš-
nější mužstvo bylo Old Stars.

Věkový průměr hráčů je 41 
let. Nejstarším průměrem dis-
ponuje Stavební (45 let). Nej-
starším hráčem byl Stanislav 
Valvoda z Petrovic, který se na 
konci března dožil 70 let. Bla-
hopřejeme. Nejmladším byl 
Aleš Rendl rovněž z Petrovic.

Byli vyhodnoceni nejlep-
ší hráči. Brankář Václav Tábor 
(Týnec), obránce Jiří Beneš (Old 
Stars), útočník Michal Holík (Pe-
trovice). Nejlepším střelcem byl 
Michal Holík s 38 brankami, nej-
větší počet asistencí zazname-
nali dva hráči, Petr Lemberger 
(Otavstroj) a Zdeněk Koryťák 
(Old Stars) s 24 přihrávkami.

Více informací na www.sus-
ickaligahokeje.wbs.cz  -jč-

Stav k: 31. 3. 2022

Šumavská liga 

hokeje skončila

Sportoviště města Sušice
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Řádková inzerce
PRODEJ
Prodám traktorový naviják do lesa, 
domácí výroby, cena 8.000 Kč. Tel. 
775 078 775
Prodám 2 vyzimovaná včelstva, 
rámková míra 39x24. Odběr duben. 
Tel. 603 23 91 61
Prodám kamna Kora 2 – 8 kW, 
kouřovod 130 mm, jako nová 
10.000 Kč, dřevěné školní počitadlo 
– nutná renovace – cena dohodou, 
válendu s úložným šupletem – cena 
1.000 Kč. Tel. 607 866 783
Prodám motorový kultivátor zn. 
Hecht 7970 nový v záruce s pří-
slušenstvím. Sleva 3.000 Kč. Tel. 
606 633 919 
Prodám levně zachovalé betonové 
dlaždice vel. 40/40 a 50/50 cm cca 
30 m2 a žulové kostky. Vše v Suši-
ci. Tel. 737 612 791
Prodám za 1.000 Kč funkční vzdu-
chovku Slavia 620+diabolky. Tel. 
724 914 673
Prodám zbytky stavebního ma-
teriálu – ytong univerzal tvárnice 
300, ytong start tvárnice 300, ytong 
U profi l 300. Cena dohodou. Tel. 
736 288 810
Prodám polykarbonát a plastové 
nebo plechové střešní krytiny. Dále 
nabízím přístřešky nad vchody a za-
hradní skleníky. Tel. 775 601 680
Prodám elektrický sporák zacho-
valý, sklokeramická deska – cena 
800 Kč. Nové rohové umyvadlo ne-
použité 200 Kč. Zachovalé umyva-
dlo použité cena 100 Kč. Volat po 
16. hod. Tel. 605 599 786
Prodám – 2 ks vlněné deky – cena 
600 Kč; čalouněnou desku za po-

stele nebo za dvouválendu, oran-
žovou – cena 600 Kč; pětiramenný 
lustr, bílé kornouty – 300 Kč. Tel. 
721 619 927
Prodám staré zápalkové nálepky, LP 
desky různé, krabici časopisů o ple-
tení, háčkování, vyšívání – návody, 
vzorníky apod. Tel. 607 866 783
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím 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 starší známky, mince, 
bankovky, odznaky, pohledy, ob-
razy, hodiny, hodinky, porcelán, 
sklo, vojenské předměty – šavli, 
helmu, uniformu a podobně. Mů-
žete nabídnout i jiné staré předměty, 
celou sbírku nebo pozůstalost. Tel.: 
722 777 672 
Koupím starou motorku i jen díly, 
nebo vrak (Jawa, Čezeta). Platba 
ihned! Mob. 608 52 32 52
Koupím sekačku bubnovou či lišto-
vou MF70 a hoblovku s protahem 
KDR Rojek a řetězovou dlabačku 
a tesařský hoblík na 380 V. Tel. 
703 680 317
Koupím staré zápalkové nálepky 
a krabičky. Přijedu. Tel. 606 49 49 96

BYTY – NEMOVITOSTI 
Pronájem: Nebyt. prostor v his-
torickém centru Sušice po rekon-
strukci. Velikost 72 m2 vč. (2) vel-
kých výloh. Cena dohodou. Tel. 
606 633 919
Pronájem: Byt 3+1 I. kat. ve vile 
v 1. p. moderně zařízený vč. ku-
chyně. Jen pro náročné, bez zvířat. 

Velikost 90 m2 vč. balkonu. Cena 
dohodou. Tel. 606 633 919
Hledám pronájem bytu dlouhodo-
bě, ihned. Nebo větší RD v dosahu 
Sušice od 7/2022. Slušnost, spoleh-
livost. Tel. 731 186 929
Koupím garáž samostatně uzamy-
katelnou v Sušici. Tel. 604 246 982
Pronajmu: byt 2+1 v 6. patře, 64 m2 
panel. Hrádecká, Sušice. Jen dlouho-
době, od 1.3.2022. Tel. 606 489 922
Hledám k pronájmu malou míst-
nost, pracovnu, i sdílenou: práce na 
počítači, 4 dny v týdnu, platba pře-
dem – na začátku měsíce. Může se 
jednat o jakékoliv místo, kde bych 
si mohl sednout s počítačem, stačí 
mi zásuvka a okno. (Po narození 
druhého miminka nemám doma na 
práci klid.) Děkuji. Tel. 702 228 575

RŮZNÉ
Nabízím jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury bakalář-
ských a magisterských prací, pří-
pravu na maturitní a přijímací 
zkoušky z českého jazyka, doučo-
vání. Více informací na www.hez-
kycesky.top, tel. 606 49 49 96 
Nabízím strojní čištění koberců, 
sedacích souprav, křesel, židlí a ča-
lounění, Zdeněk Kubeš, telefon: 
607 630 244 
Nabízíme: stříhání ovocných stro-
mů, stříhání živých plotů, sečení 
a údržba zahrad. Tel. 792 411 333
Hledám brigádně jakoukoliv práci 
o sobotách a nedělích – i za špatné-
ho počasí – výkopové práce, práce 
na stavbě, v lese, zámečnické a po-
dobně. Možno volat po 15.00. Tel. 
604 880 966
Spravím staré knihy, svážu diplo-
mové práce. Tel. 739 744 687
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172



Domov hledá tato 
asi roční kočička 
Zrzenka, nalezená 
vyhublá a zraněná, 
nyní už je v pořád-
ku. Je už je očkova-
ná a kastrovaná, za-
sloužila by si nějaký 
klidný domov, kde by 
mohla dělat společ-
nost ještě jiné kočičce. 
Kdo by ji chtěl takový 
domov dát, může vo-
lat na tel. 608 484 414.

Dobrý den, přátelé. Rožmberk 
zvolal: „Páni čeští! Zde vidíte, že 
král tento jest pánem koruny čes-
ké!“ Dne 29. června 1438 usedl 
Albrecht II. Habsburský na čes-
ký trůn. (V pořadí byl druhým 
Habsburkem korunovaným sva-
továclavskou korunou, prvním 
byl Rudolf I. Habsburský, vlád-
noucí v Čechách pouhý rok /1306 
– 1307/) Psali 
jsme však, že 
ve stejné době, 
v době koruno-
vace, překroči-
lo české hrani-
ce polské vojsko 
a v Hradci Krá-
lové se spojilo 
s Albrechtový-
mi odpůrci.

Zde naše vy-
právění na mo-
ment přeruším. 
Možná se někteří diví, proč již naši 
husitskou elegii neukončím. Kališ-
níci přijetím Jihlavských kompak-
tát dosáhli svého. Součástí dohod 
byla korunovace Zikmunda Lu-
cemburského, potažmo následov-
níka, kterého si Lucemburk vyvolil 
– Albrechta II. Tečka. Konec. Do-
bojováno, dokonáno.

Naše vyprávění jsme zača-
li v roce 2020, kdy jsme si připo-
mněli šestisté výročí památné bitvy 
na Vítkově, bitvy, kterou husitská 
revolta začala. Zažili jsme založe-
ní města Tábora, slavnou éru Jana 
Žižky z Trocnova, vznik mocných 
husitských svazů, křížové vý-
pravy a téměř neuvěřitelné úspě-
chy kališníků hájících svou zemi 
i víru. Basilejský koncil. Spanilé 
jízdy. Únavu a válečné rozvráce-
ní země. Lipany… Diplomatické 
snahy Zikmunda Lucemburského 
vedoucí konečně k dohodám mezi 
husity a katolíky. Přijetí kališníků 
zpět do „lůna církve“. Zajetí a po-
pravu „posledního“ z husitů, Jana 
Roháče z Dubé. Mír… Mír?

Netrval dlouho. A ani přijetím 
Jihlavských dohod klid do zemí Ko-
runy české nepřišel. Proto jsem se 
rozhodl pokračovat. Před námi je 
totiž období tzv. druhých husitských 
válek. Vznik reformace, defi nitiv-
ní rozkol uvnitř římsko-katolické 
církve. A pak… A pak přátelé naše 
povídání skončím. Vám, kteří jste 
se mnou vydrželi až doteď, děkuji. 
Věřím, že i vyprávění následující 
Vás zaujme a bude ku prospěchu. 
Z dějin naučit se lze mnohé. Leccos 

pochopit. Kdo jsme. A proč jsme. 
Pamatuji též na to, že jsme před dvě-
ma lety přemítali i o tom, zda a kde 
poletoval v době husitské Duch sva-
tý. Ani na jeho působení jsem neza-
pomněl. Vrátíme se k němu.

Jsme po korunovaci Albrech-
ta II. v roce 1438, v jakémsi mezido-
bí. Připomeňme si, kam České krá-
lovství od r. 1420 došlo. Vypůjčím 

si zde text Marka 
Zelenky z webu 
husitstvi.cz. 

„Kališnic-
ká církev, nebo 
též utrakvistic-
ká (z latinského 
sub utraque spe-
cie, tj. pod obojí 
způsobou), byla 
chápána jako au-
tonomní součást 
církve obecné, 
na základě če-

hož bylo husitství po přijetí kom-
paktát formálně zbaveno pohany 
kacířství. Praxe však byla poně-
kud jiná. Kompaktáta totiž uznal 
ze strany církve pouze basilejský 
koncil, neboť papežství reprezen-
tované tehdy naivním a impulziv-
ním papežem Evženem IV. (1431 
–1447) svůj souhlas neudělilo v dů-
sledku napjatého vztahu s konci-
lem. Avšak kompaktáta podrývali 
na domácí scéně i Táboři, kteří je 
chápali jako zradu revolučních po-
žadavků, a tak si vytvořili vlastní 
církevní komunitu, jež se nesrovná-
vala s většinově přijatým dějinným 
kompromisem. Situace byla o to 
choulostivější, že císař Zikmund 
povýšil Tábor v lednu 1437 na krá-
lovské město se všemi výsadami 
a svobodami k tomu náležejícími, 
a proto se jednalo o problém dotý-
kající se úzce také královské komo-
ry a tudíž i panovníka samotného. 
I současníci si proto plně uvědomo-
vali, že zápas za uhájení a meziná-
rodní uznání kompaktát bude ještě 
dlouhý a náročný.

To naopak ve světské sféře byly 
výsledky revoluce mnohem pev-
nější. Vznik stavovské společnosti 
byl logickým vyústěním husitské 
revoluce. Během revolučních časů 
totiž došlo k výraznému mocenské-
mu prosazení šlechty a měst na úkor 
oslabené panovnické moci v Čes-
kém království…“

Mějte se dobře, přátelé. A ano – 
Vivat Ukrajina!

3. dubna 2022
Martin Mejstřík
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Intermezzo

Hledáme nový domov

KVĚTY JARA

Pokud jako já, patříte k těm, 
kteří již začátkem března tou-
žebně vyhlížejí jaro, pak vám jis-
tě neuniklo, jak rychle rozkvétají 
jarní květiny. Na jarním výletě 
jsou nekrásnější křehké květy 
rostlin. Jako jedny z prvních roz-
kvétají bílé devětsily podél cest 

a nedlouho po nich jsou potůč-
ky i další místa obsypána žlutí 
blatouchů, orsejů či petrklíčů. 
Meze rozkvétají keři trnek, hlo-
hů i planých višní. Příroda v ten 
čas přímo plýtvá záplavou barev 
a vzduch voní májem a nadějemi.

Text a foto: Ivan Nikl

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

16 – Pravdova

Dnešním dílem defi nitivně 
opouštíme staré město (Sušice I) 
a vyrážíme na Dolejší Předměs-
tí (Sušice II). Důležitou tepnou 
této části města je ulice Prav-
dova. Z Lerchovy ulice vychází 
v místě jejího zalomení, aby se 
sama stočila na křižovatce s uli-
cí V Rybníčkách a u Daliborky se 
napojila na ulici T. G. Masaryka.

Koncepce nové ulice byla 
navržena projektantem Ladi-
slavem Skřivánkem společně 
s projektem a výstavbou c. k. 
státní reálky (dnešního gym-
názia) v roce 1909. V té době 
tam již ulice existovala, ale ne-
byla srovnaná. Odnepaměti tě-
mito místy vedla cesta z měs-
ta směrem na Hrádek, dokonce 
se uprostřed části blíže městu 
vyčnívaje do chodníku nachází 
kaplička sv. Jana Nepomuckého 
z roku 1698. Ve dvacátých letech 
pak byla na Pravdovu ulici navá-
zána výstavba nové čtvrti zva-
né Benátky. Ulice si jméno drží 
od svého vzniku, i když v roce 
1948 byla její část (od křižovat-
ky s ulicí V Rybníčkách k ulici 
Lerchova) pojmenována Ulice 
osvobozených politických věz-
ňů. Tento název byl ale zrušen 
roku 1959, kdy se pojmenování 
ulic zjednodušovalo.

Ulice je pojmenována podle 
katolického kněze, buditele 
a spisovatele Františka Prav-
dy (vlastním jménem Vojtěch 
Hlinka: 1817 – 1904), který žil 
a zemřel v Hrádku u Sušice. Po-
cházel ze starobylého selského 
rodu a dětství strávil na stat-
ku v Nekrasíně, nedaleko Nové 
Včelnice (tehdy Nový Etynk), 
v níž taktéž navštěvoval školu. 
Vystudoval gymnázium v Jin-
dřichově Hradci a poté fi lozofi i 
v Praze. Bohosloví začal stu-
dovat ve Vídni. Po roce studia 
přešel do pražského seminá-
ře. Po vysvěcení působil jako 
kaplan, v Kvílicích u Slaného 
a od roku 1847 jako vychova-
tel ve šlechtické rodině barona 

„Interní věci nemocnice“
aneb O čem se veřejnost neměla dozvědět

Koncem minulého roku proběhla 
informace, že do nemocnice nastou-
pí druhý jednatel Ing. Luděk Cibulka 
a že si se stávajícím jednatelem rozdělí 
práci. Pár týdnů nato byl ale radou měs-
ta Bc. Jiří Vlček nečekaně odvolán, 
když jsme přece byli (i prostřednic-
tvím těchto novin) ujišťováni, jak ne-
mocnice dobře funguje. Na únorovém 
jednání zastupitelstva se o tom dlouze 
debatovalo. Byla jsem překvapena, že 
důvody, pro které dozorčí rada (DR) 
nemocnice doporučila radě města „od-
volat s okamžitou platností z funkce 
jednatele Bc. Jiřího Vlčka MBA pro 
opakované porušování povinností“ 
nemá veřejnost znát! Vzpomněla jsem 
si na leták, který ODS a Sušičtí poslali 
o Vánocích 2020 všem Sušičanům do 
schránek, aby ospravedlnili nečeka-
né odvolání jednatelů Václava Rady 
a Pavla Haise. Tenkrát důvody odvo-
lání měli znát všichni – dnes je neměli 
vědět ani zastupitelé? Bylo nás víc, kte-
ří jsme poukazovali na rozdílný přístup 
ke stejné situaci. Předseda DR J. Chejn 
zamlčení důvodů odvolání okomento-
val, že jde o „interní věci nemocnice“ 
a že dnes je situace jiná, než byla v roce 
2020. Já si to nemyslím. A tak jsem si 
o informace požádala podle zákona 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím a jak jsem na zastupi-
telstvu slíbila, zveřejňuji je prostřed-
nictvím městských novin.

Dozorčí rada se všemi hlasy 
(J. Chejn, M. Skrbek, P. Mašek, 
P. Pavelec) shodla na důvodech, 
pro které J. Vlček neměl ve vedení 
nemocnice pokračovat: a) nenavr-
hl plán provozní a fi nanční stabiliza-
ce – rozpor s usnesením rady města 
Sušice číslo 576 ze dne 14. 9. 2020 
b) nerespektoval závěry forenzního 
auditu – nemocnice vyplácela mzdy 
nad rámec kolektivní smlouvy podle 
původního předpisu, a to do 1. 7. 2021
c) špatně navrhl a vyjednal novou 
kolektivní smlouvu nemocnice – 
nesoulad s kolektivními smlouvami 
nemocnic Plzeňského kraje (PK), 
chybné a nejednoznačné zařazení 
pracovníků do skupin podle garan-
tované mzdy. DR neměla i přes ur-
gence k dispozici návrh kolektivní 
smlouvy před jejím podpisem
d) nevytvořil jasný předpis pro od-
měňování lékařů – pokračuje v pře-
plácení lékařů 
e) nezajistil řízení lékařů – v nemoc-
nici chybí hlavní lékař nebo náměs-
tek pro lékařskou péči, který by zajis-
til kromě dohledu v lékařské oblasti 
i kontrolu v oblasti vykazování pra-
covní doby lékařů a optimální roz-
ložení služeb 
f) nenastavil systém kontroly náku-

pu a limitaci objednávání u materi-
álu, léků a SZM 
g) častá nepřítomnost v nemocnici 
– jednatel s výjimkou čtyř dní do-
volené v roce 2021 vykazoval trva-
lou přítomnost, nepředkládá výkaz 
denní činnosti v souladu s usnese-
ním DR 
h) nezajistil fi nancování nemocnice 
formou zvýšení záloh od zdravot-
ních pojišťoven – zálohy neodpoví-
dají skutečně realizované produkci 
i) podával zkreslené a neúplné infor-
mace o skutečném stavu nemocnice 
pro dozorčí radu, valnou hroma-
du i zastupitelstvo Sušice – uměle 
upravovaný hospodářský výsledek 
(chybné odhady tržeb a cash fl ow) 
j) překračoval pravomoci jednate-
le, porušoval zakladatelskou listinu 
i smlouvy o výkonu funkce – změ-
ny v poskytování zdravotních slu-
žeb bez předchozího souhlasu valné 
hromady a názoru DR (zrušení ob-
vodu, závodního lékaře a přípravy 
jednodenní chirurgie) 
k) použil dotaci od zřizovatele v roz-
poru s účelem jejího poskytnutí – 
dotace na investiční vybavení 4,5 
mil. použita z větší části na krytí 
provozních ztrát 
l) nezajistil vymáhání škody po 
předcházejícím vedení – dodnes 
nevyčíslil přesnou výši škody nut-
nou k nárokování škody u sou-
du a pro orgány činné v trestním 
řízení
m) plně nepodporuje zapojení ne-
mocnice do nemocnic PK – s ohle-
dem na předpoklad, že jej PK nean-
gažuje ve vedení nové společnosti 
n) ostatní důvody uvedeny v zápi-
sech DR

Mimořádné jednání dozorčí 
rady (k odvolání jednatele) proběhlo 
14. 1. 2022. Následně 24. 1. 2022 
poslal J. Vlček radě města oznáme-
ní, že chce k 28. 2. 2022 z funkce 
jednatele odstoupit. Rada města (ve 
funkci valné hromady nemocnice) 
7. 2. 2022 vzala na vědomí toto 
oznámení a z funkce ho odvolala. 
Zároveň J. Vlčka zvolila do dozorčí 
rady sušické nemocnice (??).

Doplňuji ještě, že snaha o kri-
minalizaci Václava Rady a Pavla 
Haise vyšla naprázdno. Jen to stálo 
nemocnici, a tedy městskou kasu, 
z které se nemocnice dotuje, něja-
ké peníze. A také pověst, protože 
poškodit znovuobnovenou nemoc-
nici a nechat si odejít lékaře – to se 
hned tak nevidí. Dnes si můžeme 
jen přát, aby pod vedením jednatele 
Ing. Luďka Cibulky bylo líp a lékaři 
se do nemocnice vrátili. 
Milena Stárková, zastupitelka za ČSSD

Reakce předsedy DR
Paní Stárková (zastupitelka za 

ČSSD) dlouhodobě útočí na Su-
šickou nemocnici a její současné 
vedení.

V reakci na účelový článek se 
Sušická nemocnice ohrazuje proti 
zveřejňování interních informací, 

které paní Stárková není oprávně-
na zveřejňovat.

Protože zvažujeme právní kroky, 
nebudeme se k článku dále vyjadřo-
vat.  Jiří Chejn, 

předseda dozorčí rady
Sušická nemocnice s.r.o.

Skoro roční černobílý kocourek 
Emilek je hodný, mazlivý a hle-
dá svoji rodinu, kde ho budou mít 
rádi. Domů půjde plně očkovaný 
a kastrovaný. Je v dočasné péči na 
tel. 608 484 414.

Děkujeme za pomoc.. 
Helena M.

Informace o dalších zvířatech (nale-
zených i hledaných) najdete na strán-
kách spolku nalezenci-sumavaci.
estranky.cz a jejich facebooku. 

Sturmfedera v Hrádku. Byl též 
arcibiskupským notářem praž-
ským a biskupským notářem 
budějovickým a královehra-
deckým. Stal se čestným obča-
nem Hrádku, Sušice a Nekra-
sína u Nové Včelnice. V roce 
1874 na přání dr.F.I.Riegra kan-
didoval a byl zvolen poslancem 
zemského sněmu za staročeskou 
stranu na Sušicku a Horažďovic-
ku. Politika jej však příliš roz-
trpčila a unavila a tak při dalších 
volbách rezignoval. O tom jaké 
úctě a vážnosti se těšil nejen 
u čtenářů, ale i u významných 
spisovatelů té doby, svědčí de-
legace spisovatelů, kteří mu 
přišli blahopřát v dubnu 1897 
k jeho osmdesátinám. Pozdrav-
ný list spisovatelů sdružených 
ve Spolku českých spisovatelů 
Máj mu osobně předali Karel 
Václav Rais, Alois Jirásek a Ja-
roslav Kvapil. Zemřel 8. prosin-
ce 1904, pohřbu se zúčastnilo 
velké množství lidu všech spo-
lečenských vrstev. Pochován je 
na zdounském hřbitově u Suši-
ce. Na domě, kde žil, má pamět-
ní desku a expozice o jeho životě 
a díle je umístěna v zámku Hrá-
dek u Sušice.

František Pravda psal česky 
psané povídky v duchu katolické 
morálky a s důrazem na křesťan-
ské hodnoty. Do svých povídek 
vkládal národnostní a buditelské 
tendence. Jeho dílo bylo u jeho 
současníků, prostých čtenářů, 
velmi oblíbené. Publikoval od 
roku 1848 v různých časopisech 
(Poutník, Lumír, Posel z Prahy) 
a přispíval i do almanachů a ka-
lendářů (Perly české, Pečírkův 
kalendář, Zábavník učitelský) 
Knižně bylo vydáno přes 150 
jeho spisů. (Muzeum Šumavy: 
Anna Brabcová: Z Někrasína do 
Hrádku, ,2004, cs.wikipedia.org)

Zdroj: J. Lhoták, M. Pták, R. 
Šimůnek – Historický atlas měst 
ČR – Sušice, Lhoták, Pachner, 
Razím – Památky města Sušice

text a foto Eduard Lískovec

Pohled směrem k ul. Lerchova, vpravo kaplička sv. Jana Nepomuckého
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Sušické publikum cestovatele La-
dislava Ziburu dobře zná. V kinosá-
le vyprávěl snad už o všech svých 
cestách. Vždy je to neopakovatelný 
zážitek a návštěvník se dozví nejen 
cestovatelské zajímavosti, ale též pře-
hršel vtipně podaných veselých, dra-
matických i bizarních situací. Stejně 
tomu tak bylo i 29. března, kdy vyprá-
věl a promítal, jak strávil dvouměsíč-
ní prázdniny putováním po Česku. 

V úvodu byl divák povzbuzen 
výpisem na plátně, v čem jsme jako 
Češi nejlepší, a pak už spustil sám 
Zibura. Předeslal, že na Česko si už 
dlouho brousil zuby, neboť jak zjis-

til, je to země nejzábavnější. Výpra-
vu absolvoval v létě roku 2020, kdy 
se tak rád stal součástí všeobecného 
covidového cestovatelského feno-
ménu po tuzemsku. Vyrazil s cílem 
dokola objet republiku, navštívit ze-
jména regiony a méně známá místa 
a doporučit je lidem k návštěvě. Za 
tím účelem oslovil veřejnost a sešlo 
se mu přes 500 tipů na výlet, které 
zanesl do mapy (k nalezení na www.
zibura.cz/vylety – z bizarnějších 
např. muzeum slánek ve Slaném, 
Šmoulí vesnice, či kamenolom).

Českobudějovičan Zibura začal 
svoji pětidenní pouť jízdou z Prahy 

Když zakázali zpěv, mělo to být 
na měsíc. Omezení nakonec trvala 
skoro dva roky. Ale ani to nedoká-
zalo vymazat tradici, kte-
rou v Sušici sborové zpí-
vání má. Děti se scházely 
s dirigenty přes internet 
a zkoušely dál, i když to 
vůbec nebylo lehké. Je-
dinou společnou akcí pří-
pravných oddělení Su-
šického dětského sboru 
v minulém roce bylo let-
ní soustředění, které se po 
splnění řady „covidových“ 
podmínek podařilo usku-
tečnit. Chvíli to vypadalo, 
že bude možné uspořádat 
alespoň vánoční koncer-
ty, ale i to pandemie zha-
tila. A tak rodičům v prosinci přišel 
e-mail s předmětem: „Vánoční kon-
certy překládáme na jaro“. A kdy 
jindy se dá na jaře zpívat Brusič mráz 
a Zimní čača než na apríla. 

V pátek 1. 4. 2022 proběhly 
dva aprílové vánoční koncerty 
přípravných oddělení Sušického 

dětského sboru (sbory Broučci, 
Sluníčka a Včelky) ve Smetanově 
sále. Dokonce i počasí se náš nápad 
líbil, a tak ojínilo Svatobor vánoční 
sněhovou kulisou. Děti si zpívání 

náramně užívaly a rodiče na ně byli 
náležitě pyšní. Pro malé Broučky to 
bylo úplně první veřejné vystoupe-

ní, dokonce i pro někte-
rá Sluníčka. Táborníci se 
konečně mohli pochlubit 
operkou, kterou každý rok 
na táboře pilně připravu-
jí. Tentokrát zazněly pís-
ničky ze seriálového ve-
černíčku Včelí medvídci. 
Dobrá nálada, úsměvy 
a potlesk – to byla odmě-
na pro všechny, kteří to 
během pandemie nevzda-
li a zpívali dál, i když tak 
trochu jinak, sami u moni-
toru počítače. Díky moc, 
že jste to vydrželi a že 
v tradici, která přes pade-

sát let k Sušici neodmyslitelně pa-
tří, pokračujete. Ještě jednou bych 
ráda poděkovala všem, bez kterých 
by to nešlo – sbormistrům, korepe-
titorům a všem zpěváčkům. A za 
všechny bych ráda znovu popřála 
dámě, která stojí za nezapomenu-
telnými letními soustředěními pří-
pravek, Mileně Naglmüllerové, naší 
paní učitelce „Broučkové“, které na 
prvním koncertě popřály všechny 
sbory ke kulatým narozeninám spo-
lečnou písničkou.

A protože zpívání není nikdy 
dost, tak už teď se všichni moc 
těšíme na koncerty, které proběh-
nou ve dnech 23. a 24. 4. v rámci 
14. ročníku festivalu Je kraj, kde 
voní tráva. Takže jestli chcete na-
bít dobrou náladou a trošku zapo-
menout, že se svět kolem nás asi 
zbláznil, tak si do kalendáře za-

Aprílové vánoční koncerty 

do rodného města. Přidal se ke kama-
rádovi na jachtě a naplánovali vyjet 
Vltavu s pomocí patnácti zdymadel. 
Nejprve ho však raději varoval: „Když 
já cestuji, dějí se mi velmi neobvyklé 
věci a ne vždy jsou to věci příznivé.“ 
Zkušený kapitán, který se po tocích 
plaví už 27 let se jen usmál: „Mě už nic 
nepřekvapí.“ To však ještě netušil, co 
ho čeká… Nejprve byl ale překvapen 
zkušený cestovatel – to když se pod 
Slapskou přehradou místo zdymadla 
objevil traktor s valníkem, naložil je-
jich luxusní loď a vyvezl jí nahoru po 
silnici. Na Orlíku pak byl dosyta napl-
něn zlověstný obsah Ziburova varová-
ní. Na chvíli převzal kormidlo a svým 
manévrem učinil loď zcela neovlada-
telnou. Vichr ji neodvratně hnal na 
kamenitý břeh. Museli do vody držet 
kolos vlastní silou, než dorazili vodní 
záchranáři… 

Diváci v sušickém kině se po-
baveně usmívali i u dalších vypja-
tých situací, ovšem to ještě netuši-
li, že Ziburova slova mají obecnou 
platnost. Plátno v kinosálu náhle po-
temnělo a dálkový ovladač projek-
ce přestal reagovat. „Pavle, zkuste 
vypnout a zapnout, to nám přece 
vždy zabralo“ volal se znepokoje-
ním v hlase přednášející. Tentokrát 
ale nic. Cestovatel nakonec musel 
vyhlásit pauzu a vydal se sám do 
kabiny. Po chvíli oba protagonisté 
vyběhli s přenosným projektorem 
a zkušený ochotník Pavel Vinický 
si vyzkoušel roli jevištního technika 
ve scénce Propojení cizího s domá-
cím zařízením. Obstál s potleskem, 
někteří z obecenstva se zatím do-
konce občerstvili v kavárně a nikdo 
neztratil dobrou náladu. Vždyť jed-
no malé ziburovské dobrodružství 
mohli zažít na vlastní kůži. 

Pak už přednáška běžela jako po 
másle. Důležitým činitelem Ziburo-
va putování bylo pořízení neobvyk-
lého expedičního vozidla. Cestova-
tel se na to oblékl jako Emil Holub 

a zakoupil miniaturní kombi do ja-
ponského města – tzv. Nissanovu 
kostku, kterou vzhledem ke svým 
řidičským schopnostem nechal opat-
řit espézetkou Promiňte (viz. foto). 
Vůz ovšem celou cestu nevydržel 
a v čase opravy si na den obstaral 
dva osly. Pojednání věnoval také 
Českým drahám a speciálně futu-
ristickému vagonu s tlačítky uza-
mykatelnou toaletou. 

Ve svém vyprávění pak předsta-
vil mnohé netradiční památky. Např. 
hned při cestě Pošumavím ukázal 
Švecburg – nejmladší hrad v Evropě 
z roku 2014 (a dokonce v přilehlé obci 
našel jeho stavitele). Ke každé z pa-
mětihodností připojil historii s pří-
během. V jeho zvídavém hledáčku 
se dále ocitl zámek Bečov nad Tep-
lou (s druhou nejvzácnější památkou 
v ČR – relikviářem sv. Maura), lázně 
Priessnitzovy, Schrothovy a Jáchy-
mov, vrch Bořeň (viz. foto), noc na 
hradě Houska (po vzoru K. H. Má-
chy), ve skále vyhloubený motorkář-
ský bar Pekelné doly (viz. foto), Ha-
rantův hrad Pecka, vánoční trhy ve 
Vídni u Brna, podhledna ve Svinné, 
výstup na Sněžku s domnělým ne-
pálským šerpou, počítání netopýrů 
nad Hranickou propastí a Valašské 
muzeum v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm, kde jsou pochováni Zá-
topkovi (s výčtem a záznamem jejich 
olympijských úspěchů). Přednášku 
zakončil velmi optimistickým shr-
nutím a konstatováním, že Češi jsou 
nejvtipnější národ na světě.  ED

foto z archivu Ladislava Zibury

pište datum 11. 4. 2022, 
kdy bude ve spolupráci 
se SIRKUSem zahájen 
předprodej vstupenek. 

Za Spolek přátel Su-
šického dětského sboru

Dáša Jíchová
foto Eduard Lískovec

více www.kulturasusice.cz

Zajímavosti
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