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Aktuálně
z radnice
V kapli na Roku byl
23. dubna odhalen a vysvěcen reliéf sv. Anny. Zaujal
stejné místo jako kdysi zcizený originál. Město před časem
chátrající kapli zrekonstruovalo a fi nancovalo i pořízení tohoto reliéfu. „Je dobře,
že kaple teď žije duchovním,
kulturním i společenským životem,“ dodal starosta Sušice
Petr Mottl, který se slavnostní
akce také zúčastnil.
Nový nájemce chaty na
Svatoboru Ing. Petr Kuncl
se 29. dubna sešel na radnici se starostou města Petrem
Mottlem. Rozhledna jen s malým občerstvením bude zpřístupněna již tento víkend, celá
chata se pak otevře po interiérových úpravách v následujících
týdnech. U vstupu na rozhlednu
bude osazen platební turniket
(na karty i hotovost) a v celé věži
inteligentní kamerový systém.
V pondělí 2. května starosta Sušice Bc. Petr Mottl přijal
Mgr. Josefa Haise, který byl
pověřen řízením Muzea Šumavy. Rozhovor směřoval k dalším
možnostem spolupráce města
a muzea.
Oslavy osvobození u památníku na Zhůří se letos
uskutečnily v obvyklý termín
5. května. Mezi představiteli
okolních obcí, kraje a americké
ambasády nechyběl ani starosta
Sušice Petr Mottl, který zároveň
všechny občany zve na tradiční
oslavy 6. května do Sušice.
-red09
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Zastupitelstvo schválilo novou koncepci
Ve středu 20. dubna se v sále sušického kina konalo jednání zastupitelstva města. Jedním z hlavních
bodů programu byla prezentace
koncepce poskytování zdravotní
péče v provozu společnosti Sušická nemocnice s. r. o., kterou představil její jednatel ING. LUDĚK
CIBULKA. V následujících řádcích přinášíme podstatnou část
této koncepce.
-redSOUČASNÝ STAV
Současná ekonomická situace
nemocnice je dlouhodobě neudržitelná. Od zahájení své činnosti
v roce 2019 vykazuje nemocnice
ekonomickou ztrátu, která se rovněž promítá jako nedostatek finančních prostředků. I přes výrazné, až
nezvykle nadstandardní, provozní dotace ze strany města Sušice
a Plzeňského kraje, nestačí generované výnosy ani na úhradu mezd
zaměstnanců.
Jako další příčiny propadu hospodaření nemocnice lze označit špatný
nákup nejen zdravotnického materiálu, léků a služeb v nedávné minulosti.
Ekonomická i personální nestabilita je důsledkem působení více
faktorů najednou – dlouhodobě
negativními systémovými dopady změn v českém zdravotnictví,
změnami provozovatelů Sušické
nemocnice s. r. o. (dále jen SUSNEM) v minulosti a omezováním
zdravotní péče v mnoha oborech.
S obdobnými problémy, jako sušická nemocnice, se potýkají desítky
dalších menších nemocnic či zdravotnických zařízení.
BUDOUCNOST
SUSNEM má nezastupitelnou
roli ve zdravotnické síti ČR. Při
jednání s vedením krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny
(dále VZP) v Plzni, největší zdra-

votní pojišťovny (a největšího plátce zdravotních výkonů) u nás, bylo
toto jasně deklarováno. Pojištěncům
VZP je poskytováno až 70 % celkové zdravotní péče poskytované sušickou nemocnicí.
Jediným možným řešením pro
další, dlouhodobě udržitelné, fungování SUSNEM jako funkčního
celku se jeví její začlenění pod Nemocnice Plzeňského kraje (dále jen
NPK). Důvody jsou následující:
1. Ekonomická stabilizace
Vyjednávací pozice nemocnice, která bude součástí velkého celku, jež zabezpečuje značnou část
péče v Plzeňském kraji, může pomoci k dosažení lepších úhrad za
poskytnuté zdravotní služby.
Pro město Sušice je dlouhodobě
neudržitelné hradit desítky milionů korun provozních dotací ročně
z vlastního rozpočtu.
Centralizací nákupů materiálu v rámci NPK lze dosáhnout významných úspor v oblasti provozních i režijních nákladů.
2. Zdravotní služby
Zázemí NPK umožní rozšířit seznam odborností a tím i doplnit poskytované služby pro občany Sušice a okolí.
3. Personál
Jedna z věcí, která je z dlouhodobého hlediska hlavním problémem SUSNEM je nedostatek zdravotnického personálu, zejména pak
lékařů. Již dnes vypomáhají na odděleních nemocnice kmenoví lékaři
nejen Klatovské nemocnice. V případě, že bude nemocnice součástí
NPK, mělo by být jednodušší tuto
personální situaci řešit.
Dalším problémem v personální oblasti je skutečnost, že nemocnice není
držitelem akreditace na vzdělávání. Tím
je nemocnice omezena v získávání mladých lékařů v přípravě k atestaci.

• Oddělení následné péče
• RDG, Sonografie
• Chirurgická ambulance
• Rehabilitace
• Gynekologická ambulance
• Gastroenterologická ambulance
• LSPP (dospělí, děti a dorost)
• Dětská alergologie
• Laboratoř
Výše uvedené obory jsou považovány za „základní“, nezpochybnitelně potřebné, s nutností jejich
zachování do budoucna pro udržení
standardu kvalitní zdravotní péče.
Při převodu SUSNEM pod NPK
by mělo být zachování péče v těchto odbornostech garantováno. To
potvrdilo ostatně v minulosti i vedení Plzeňského kraje v debatách
o možnostech provozování sušické
nemocnice krajem.

Možnosti dalšího rozvoje
Vyjma výše uvedených oborů, které jsou předpokladem
stabilního provozu, lze rozvíjet
následující:
Ambulantní péče
Po začlenění do NPK se naskýtá
možnost rozšíření stávající ambulantní péče v SUSNEM, ačkoliv by
byla tato ambulantní péče provozována jiným subjektem z NPK. Jednalo by se o odbornosti, které v současné době SUSNEM neprovozuje.
Tato péče v jiných odbornostech
by byla poskytována jen určité dny
v týdnu, avšak i to by znamenalo, že
nebudou občané Sušice a okolí dojíždět za specializovanou péčí jinam.
Rozšíření ambulantní péče, která bude poskytována ve spolupráci s NPK by měla zahrnovat tyto
odbornosti:
• neurologie,
• kardiologie,
• endokrinologie,
• nefrologie,
• ambulance pro léčbu bolesti.
V současné době poskytuje neLůžková péče
• Chirurgie
mocnice zdravotnické služby v následujících oborech:
(aktuální stav k 04/2022):
• Interní lůžkové oddělení
V současné době SUSNEM v od• Interní a příjmová ambulance bornosti chirurgie zabezpečuje pro• Nelůžkové ARO
voz ambulance v režimu 24/7 (24
• Interní JIP
hodin denně 7 dní v týdnu).

S ohledem na spádovost města
Sušice a okolí není obor chirurgie
– akutní lůžkové péče standardní
pro SUSNEM perspektivní. Pokud
mají být výkony této odbornosti prováděny kvalitně, musí být prováděny v určité četnosti, aby personál neztrácel erudici a nedocházelo
k následným komplikacím, které by
musely být řešeny na pracovištích
vyššího typu. Rovněž náklady spojené s chodem takového pracoviště
jsou velmi vysoké. Je třeba započítat
nejen personální náklady chirurgie,
ale i náklady na chod operačních
sálů, anestezie, dospávacích pokojů, sterilizace, chirurgické JIP atd.
Podle názoru současného vedení SUSNEM nebyla nikdy řádně vyhotovena ekonomická rozvaha oddělení a občané Sušice byli
v referendu uvedeni v omyl. Znovuotevření tohoto oddělení by vedlo k dalšímu prohlubování ekonomické ztráty SUSNEM, která by
vedla k dalšímu tlaku na navyšování provozních dotací. Je třeba přijmout fakt, že do stavu, ve kterém
byla v roce 2015, se chirurgická operativa v sušické nemocnici již nikdy
nevrátí bez toho, aby byla ztrátová v řádech desítek milionů korun.
Není proto v plánu ji obnovovat. Je
zajištěna dostupná péče v tomto oboru v okolních nemocnicích v Klatovech a Strakonicích.
Jako mnohem lepší varianta pro
sušickou nemocnici, podporovaná
VZP, se jeví poskytování zdravotnických služeb v odbornosti jednodenní chirurgie, které by naopak znamenalo, při dostatečném
množství výkonů, posun k vyšší
ekonomické stabilizaci nemocnice.
Základním předpokladem je však
získání personálu, který má s těmito výkony dostatek zkušeností.
Variantou pro doplnění vytíženosti operačních sálů a jejich vybavení, může být podnájem části jejich
kapacity – například pro výkony
ortopedie, plastiky, estetické chirurgie apod.
S odkazem na výsledek místního referenda (podzim 2021) je
třeba zdůraznit, že žádné kroky

v současném, ani v této koncepci
plánovaném, provozu nejsou takového charakteru, že by nedovolovaly, v oprávněné situaci, rozšíření péče v oboru chirurgie – akutní
lůžkové péče standardní.
• Interna a JIP
Jak již bylo výše uvedeno, péče
v těchto odbornostech musí být nadále zachována. Na tom panuje shoda s VZP i s vedením NPK.
• Oddělení následné péče
Od 1. 4. 2022 došlo k reorganizaci Oddělení následné péče (ONP)
v SUSNEM, kdy dosavadní dva primariáty byly sloučeny do jednoho,
s cílem dosažení vyšší obložnosti
pracoviště (lepšího využití) a tím
i dosažení vyšších úhrad od plátců.
V případě, že budou kapacity tohoto pracoviště naplněny na 95– 98 %,
bude nutné zvážit rozšíření kapacit
pracoviště. Stávající smluvní vztahy s plátci tuto možnost akceptují.
Další možností nav ýšení
úhrad je poskytování paliativní
péče v SUSNEM. Předpokladem
je zajištění odborného personálu
v oboru pro lůžkové oddělení paliativní péče, případně vybudování nejprve konziliárního paliativního týmu, se kterým by bylo
možné oddělení realizovat jako
následně samostatnou část.
• Rehabilitace a fyzioterapie
Okolní zařízení pro rehabilitaci
a fyzioterapii jsou kapacitně vytížená, existuje poptávka po dalším
navýšení kapacit, nejen s ohledem
na demografický vývoj populace
obyvatel Sušice a okolí.
Vazba na uvažovanou ambulanci
pro léčbu bolesti (nejbližší je ve Strakonicích nebo v Plzni), další specializace a cílené terapie.
Komplement
• Zobrazovací metody
Rozsah péče by měl být v budoucnosti doplněn o výkony počítačové
tomografie – CT. Před pořízením přístroje musí být ale zpracováno řešení
v několika oblastech:
1. ekonomická rozvaha;
2. vyřešeno umístění přístroje –
prostory, statika budovy (stavební
a technické práce);
3. zajištění personálního
obsazení;
4. zpracováno zadání a realizace výběrového řízení na poskytování péče.
Provoz CT, za předpokladu stabilního zajištění, zefektivní práci lůžkových a ambulantních oddělení, zvýší
kvalitu poskytovaných služeb i kredit
společnosti s ohledem na požadavky
na tuto péči v celém regionu.
Navržená koncepce poskytování
zdravotní péče v provozu společnosti Sušická nemocnice s. r. o. pracuje
primárně se „zdravotnickou“ péčí,
přičemž předpokladem naplnění záměrů uvedených v koncepci a úspěchu zachování udržitelné sušické
nemocnice s potenciálem dalšího
rozvoje, je bezprostředně navazující, intenzivní a naprosto konkrétní spolupráce managementu
nemocnice s městem,
krajem a dalším partnerem či partnery.

telní, vtipní a Sněhurka krásná, jak se
na Sněhurku patří. Šmoulové nás přišli rozesmát ještě několikrát a uvedli
ještě pohádky Lotrando a Zubejda
a O Karkulce. Svými skvělými výkony nás vtáhli do děje a nakonec se
celý sál vlnil v rytmu macareny. Děkujeme milí gympláni, děkujeme paní
učitelky, že jste nenechaly pohádky
usnout. Moc se nám to líbilo a těšíme
se na příští rok. Přejeme vám hodně
pohádkových radostí.
ZŠ T. G. Masaryka
v Komenského ulici

Tuto otázku za vás asi nerozhodneme, ale je určitě fajn mít možnost
vidět učitelskou profesi z druhé strany katedry. Kašperskohorský Klub
v pyžamu tuto možnost dostal, a to
rovnou na Mezinárodní den učitelů. V pondělí 28. března odpoledne
jsme vzali zvídavé děti na návštěvu
sušického gymnázia, kde jim chemikář RNDr. Radovan Sloup, Ph.D
v rámci „pyžamového“ Dne s… ukázal nejen jaké to je být učitelem, ale
také třídu, kabinet a laboratoř tajemné chemie.
Měli jste někdy na stole sopku?
Viděli jste hořet zkumavku, cukr
nebo růst sloní pastu? To všechno
jsou pokusy, na kterých jsme mohli
sledovat, že jakákoliv reakce je závislá na podmínkách a že i jen nepatrná změna podmínek může vyvolat reakci, která by jinak vůbec

neproběhla. Děti si dále samy vyzkoušely, kolik rozmanitých barev
může mít plamen a jak mohou tyto
barvy měnit. Dozvěděly se také, že
práce učitele není jen stát u tabule,
zadávat písemky a známkovat, ale
že obnáší také spoustu času mimo
vyučovací hodiny. Zkrátka, strávili jsme moc příjemné odpoledne ve
škole … po škole.
Rádi bychom poděkovali panu
Mgr. Ivanu Kratochvílovi, řediteli
sušického gymnázia, že jsme mohli Den s učitelem zrealizovat právě
na této škole.
P.S.: Víte, jaký pokus mají chemici nejraději? Ten, který se povede.
Za Klub v pyžamu
Tibora Honová, absolventka
sušického gymnázia a R. Sloup
www.facebook.com/
klubvpyzamu

Gymnázium Sušice na vlně úspěchů
Konečně! Po dvou letech čekání V kategorii C (SŠ) se mezi nejúspěšse rozběhl školní život tak, jak ho nější do krajského kola probojovali
známe. Dva roky probíhaly podle Tomáš Falešník a Zuzana Kirchnecovidového scénáře, při němž se rová. Z kraje pak ze čtvrtého místa
soutěže, studentské školní i mimo- do národního kola postoupil Tomáš.
Minulý měsíc přibyly další výškolní akce buď nedokončily, nebo
se uskutečnily pouze ve formě onli- borné výsledky, na které jsme pyšne, či se neorganizovaly vůbec. Teď ní. V krajském kole soutěže Mateuž můžeme sdílet, jak jsou naši gym- matický klokan v kategorii Student
nazisté úspěšní.
(SŠ) uspěli naši septimáni. Tomáš
Naši studenti mají na výběr
z mnoha soutěží, ve kterých
dokazují zájem o předmět.
Obsazujeme všechny obory –
technické, přírodovědné, humanitní i jazykové. Kdo nás
zatím nesleduje na webových
stránkách a na našich sociálních sítích, může se přesvědčit nyní.
Informatika a robotika
je mezi žáky oblíbená, doba
Marie Fornousová a Zdeněk Švelch
to i vyžaduje. Nelze si představit obor, ve kterém se informační Falešník zvítězil a Ondřej Chalupka
technologie neobjevují. Gymnázium obsadil 2. místo.
Postup našich gymnazistů do
je pro výuku předmětů vybavené
a studenti získané dovednosti zúro- nejvyšších kol sledujeme i ve spočují. V říjnu 2021 se konala na naší lečenskovědních předmětech. Příškole dvoudenní konference a sou- kladem je Ekonomická olympiáda.
těž Hackathon otevřených dat Pl- Letos do krajského kola postoupili
zeňského kraje, které se zúčastnilo Jan Sova, Lucie Bauchová, Adam
22 týmů z různých středních škol. Pivetz.
Gymnázium Sušice se stalo orNa krásném druhém místě se při
naší první účasti v soutěži umístil ganizátorem i hostitelem finálovétým Jalapeños – Jakub Svatek, Ja- ho dne XXIX. ročníku Dějepisné
kub Nový a Antonín Přikryl. Teo- soutěže gymnázií ČR a SR pro
retické znalosti se předvedly v praxi. Plzeňský kraj. Reprezentovali nás
V jiné robotické soutěži, pořá- Klára Staňková, Tomáš Falešník
dané Krajským úřadem Plzeňského a Joel John Novotný a přípravu nekraje v listopadu 2021, se i tým z niž- podcenili. Podle oficiální výsledkošího stupně s názvem DAZUDATO vé listiny se naše trojice umístila na
(kategorie ZŠ) ve složení Zuzana 31. místě ze 75 zúčastněných týmů
Kulhánková, David Škanta, David obou republik. V pořadí XXX. ročŠkopek, David Pivetz umístil na 3. ník byl již zahájen. V krajském kole
místě. Perfektní práce.
Marie Fornousová, Tomáš Falešník
Blízko k těmto předmětům má a Adam Pivetz dokázali vysokou
určitě matematika. I tady naši stu- znalost historických faktů a soudenti bodují. V listopadu proběhla vislostí, vybojovali opět postup do
základní kola Logické olympiády. chebského finále. Sušická historická
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ZNÁMÁ JMÉNA
A JEJICH NOSITELÉ

MARTIN KATEŘINA TOMÁŠ LUCIE JAROSLAV VĚRA MIRO

srdcové zápichy, misky s velikonoční
výzdobou, zajíčky, slepičky, nákupní
tašky a ještě mnoho jiných krásných
věcí. Výrobky byly skvělé a rychle
mizely ze stolů, to aby ozdobily bytečky našich kupujících.
Chtěli bychom poděkovat nakupujícím za finanční podporu.
Všem děkujeme.
družina, ZŠ Lerchova

NĚK

Jiří

Tradiční velikonoční jarmark v modré škole
Opět, po několika letech se v hale
naší školy scházejí rodiče na společné
třídní schůzky, ale nejen na ně. Děti
z keramického kroužku naší školní
družiny a střediska volného času pořádají tradiční velikonoční jarmark,
na kterém je připraveno zboží, zářící
všemi barvami. Rodiče, děti, ale i kolemjdoucí nakupují srdíčka z keramiky, velké zajíce a v březovém polínku,

SLAV ALENA ZDE

Být, či nebýt učitelem?

NA PAVEL LENKA

Pohádky na gymplu
Po dlouhé odmlce, kdy se nám po
pohádkách na sušickém gymnáziu už
hodně stýskalo, jsme dostali pozvání
a zajásali jsme. Konečně! Někteří žáci
se těšili, protože tušili, co je čeká a ti
mladší se těšili, protože netušili, co je
čeká. Tak děti, jdete do divadla, pěkně se oblékněte a nalaďte se svátečně!
Sváteční atmosféru naladí už krásný
Smetanův sál, příjemná světla a vlídná křesílka. A je to tady! Už nás vítají
Šmoulové, aby uvedli první pohádku
O Sněhurce. V podání studentů gymnázia byli trpaslíci opravdu neodola-
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nit, účast ve všech ročnících, tak nebyla přetržena.
Dějepisu se daří i v Dějepisných
olympiádách. Skvělý výkon předvedla žákyně Kristýna Rudová,
když vyhrála okresní kolo v kategorii ZŠ a v dubnovém krajském
kole byla o jeden „bodík“ druhá,
i tak dostala šanci účastnit se národního kola.

Kristýna Rudová a Sára Hrabová
Sympatii k soutěžím v mateřském jazyce je také vidět. V kategorii ZŠ 1. místo obsadila Kristýna
Rudová a 2. místo Tereza Tláskalová. V kategorii SŠ zvítězila Sára
Hrabová. Všechny dívky postoupily
do krajského kola.
V březnu se v Plzni konal 6. ročník vědomostní soutěže pro žáky
gymnázií Plzeňského kraje. Soutěž je určena pro žáky čtyřletého
gymnázia a vyššího stupně víceletého gymnázia. Test obsahuje uzavřené otázky
zaměřené na
oblast přírodních a společenských věd
a všeobecný
přehled. Za
každé gymnázium na území Plzeňského
kraje se mohou
zúčastnit dva
studenti, cel-

kem tedy bylo v místnosti 26 vybraných studentů. Za naše gymnázium do lavic zasedli Zdeněk
Švelch a Marie Fornousová. Oba
uspěli na jedničku, dokázali být
nejlepší v klatovském okrese. Zdeněk Švelch skončil na vynikajícím 5.
místě a Marie Fornousová na nádherné 7. příčce. Potvrdili, že mají
chuť a zájem se učit. A pro naši školu
to je skvělá reklama.
Kromě jiných soutěží se
gymnazisté zúčastňují i dalších výzev. Vyhráli např.
Okresní přebor šachu – tým
tvořili Jakub Valdman, Antonín Přikryl, Lucie Bauchová a Jakub Svatek.
Výčet úspěchů není
úplný, protože řada soutěží ještě probíhá, není
ukončena. Krajská a národní kola se budou teprve
organizovat. Přesto je vidět, že
cílevědomost a pracovitost se vyplácí. Je potřeba všem studentům
poděkovat za reprezentaci, popřát
jim štěstí a zdraví, držet jim palce v dalším soutěžení. Poděkujme i pedagogům, kteří na škole vyučují a studenty připravují.
Podmínky k výuce na gymnáziu
jsou výborné, úspěšnost studentů vysoká. Vstupte za kvalitním
vzděláním, rádi vás přivítáme!
-LCH-

V českém i církevním kalendáři 24. 4. slaví svátek Jiří
i Jiřina.
V České republice je celkem
296 090 lidí se jménem Jiří, je to
1. nejčastější jméno mužů u nás (tj.
každý 34. obyvatel). V Sušici je
dnes asi 689 Jirků – Jiříků.
Jméno Jiří zní v celém světě.
Základem jména je řecké slovo
geórgós, tj. „dílo i práce“. Je to celosvětově velmi oblíbené jméno, které
existuje v mnoha variantách. Německy a dánsky zní Georg, anglicky, francouzsky a holandsky George, italsky pak Giorgio a španělsky
Jorge i Jorje. V Irsku potkáme Sheoirse a ve Švédsku Görnna, v Maďarsku mu říkají György. K našemu
Jiřímu jsou bližší polský Jerzy a slovenský Juraj i ruský Jurij.
Sv. Jiří je patronem: Anglie
i několika dalších zemí a měst, je
patronem vojáků, zbrojířů, rytířských řádů, jezdců, artistů, bednářů, horníků, kovářů, pocestných,
chovanců chudobince, sedlářů,
skautů, zemědělců, řezníků…
Jako světec byl uctíván hned po
své smrti a od začátku byl zobrazován jako bojovník na koni probodávající draka – znázornění je symbolické – znamená pokoření zla.
Významní nositelé jména
Jméno nosil český král 15. století Jiří z Poděbrad (husitský král
– král dvojího lidu – jeho návrh na
vytvoření mírové organizace evropských křesťanských panovníků
předběhl dobu o několik století a je
považován za jednoho z ideových
předchůdců Charty OSN). Slavnými českými nositeli jména byli také
Jiří Trnka, výtvarník a ilustrátor,
básníci Jiří Orten, Jiří Kolář nebo
Jiří Wolker, také populární zpěvák Jiří Schelinger nebo herci Jiří
Voskovec a Jiří Kodet i režisér Jiří
Menzel. Současnými nositeli jména jsou mj. herci Jiří Lábus, Jiří
Macháček nebo Jiří Schmitzer, moderátor a bavič Jiří Krampol, zpěvák Jiří Korn, hudebník Jiří Suchý
nebo básník Jiří Žáček.
Jak se říká Jirkům domácky
a zdrobněle
Určitě ve svém okolí nějakého
Jiřího máte a dost možná ho často
oslovujete oblíbenou domáckou variantou jména Jirka. Další domácké podoby jména jsou Jiřík, Jířa,
Jiřouš nebo Jura. Pro oslovení používáme i zdrobněliny jména Jiříček nebo Jurášek.
V Sušici je mnoho zajímavých silných, osobností a tou
je bezesporu Jirka Hlaváček
– sportovec, muzikant, herec,
zpěvák, cestovatel, divadelník,
zastupitel…
Jak jsi k svému jménu přišel?
„Dříve bylo zvykem, dávat prvorozenému synovi jméno po otci.
Takže jsem se původně měl jmenovat Josef, ale maminka si prosadila
jméno Jiří, protože se jí líbilo víc.
Josef zbyl na bratra.“
V době nedávné jsi oslavil
krásné půlkulatiny jsi plný energie, kde ji stále bereš?
„Už jenom to, že ty narozeniny
jsem slavil pětkrát, tedy pokaždé
s jinou partou, je známkou, že mám
kolem sebe pořád spoustu přátel
a kamarádů, kteří mně ty pomyslné baterie stále dobíjejí.“
Jsi muzikant, zpěvák – jakou
hudbu máš rád, co posloucháš?
S kým a kde jsi všude hrál?

„Protože hraji na několik hudebních nástrojů, nejsem tím pádem ani vyhraněný posluchač
jednoho hudebního žánru. Začínal jsem na akordeon, což byly
lidovky, ale můj velký sen, hrát
na kytaru s bigbítovou kapelou
na vesnických zábavách, tak ten
se mi splnil už v šestnácti letech.
Saxík mě pak přivedl do tanečního orchestru Rytmus, kde jsem
odehrál třicet plesových sezon po
boku skvělých muzikantů. Krásné
muzikantské roky jsem prožil i ve
vinárně hotelu Javor na Železné
Rudě, kde jsme hráli dvakrát i třikrát týdně, což bylo náročné na čas
a hlavně na dojíždění po neudržovaných silnicích v zimních měsících. A ráno rovnou do práce... No
a teď? Teď jsem s kapelou Venušecha naladěn na funk a po posledním vystoupení v Kloubu se říká,
že se to nechá poslouchat.“
Jaké knihy rád čteš?
„Teď jsem dostal, právě k svátku, knihu od Jiřího Suchého, kterého si nesmírně vážím s názvem
„Komprimovaný humor“, tak už
se těším až si s ní zalezu a budu
přes řádky vstřebávat Suchého inteligentní humor a lidská moudra.“
Jakou roli v tvém životě hraje divadlo?
„Divadlo? Tak to je něco, kam
jsem nahlédl pod pokličku docela
nedávno. Když mně bylo nabídnuto, zdali bych si nechtěl zahrát roli
četníka Boudy v nově inscenované hře Balada pro banditu v sokolovně, dost dlouho jsem váhal.
Ale pak jsem si řekl: „Zkusit se má
všechno“ a asi to dopadlo dobře,
protože hned na to jsem dostal
nabídku od divadelního spolku
SUŠDIVOCH na roli vodníka Michala do Jiráskovy Lucerny. Mojí
poslední rolí je role démona v hře
Václava Diviše „Poslední noc mistra Jana“ . Tak nevím, možná je to
i moje poslední divadelní role, protože hrát divadlo je hlavně pamatovat si text a někdy hodně textu
a hlavně spousta hodin zkoušení
a práce. Takže bych se musel vzdát
na úkor divadla jiného z mých koníčků. Třeba cestování.“
A na to se chci právě zeptat.
Procestoval jsi kus světa. Co tě
kde zaujalo – překvapilo a jak
vnímáš naši domovinu, po tom
všem cos viděl a poznal?
„Ano procestoval, to je správný
výraz. Protože spousta lidí si přes
cestovku koupí zájezd do exotické
země, tam pak stráví dovolenou
v turistickém rezortu odděleně od
reality. Takže danou destinaci pouze navštívili, ne procestovali. Já se
jsem „baťůžkář“. Díky tomu jsem
měl štěstí poznat pár lidí s kterými jsem poznával a porovnával.
K otázce „co tě zaujalo“ bych asi
řekl, že mě překvapil obrovský turistický boom ve státech, kde před
pár lety ještě o turistice jenom slyšeli. Nebo když jsem po dvaceti
letech navštívil západní pobřeží
Ameriky, valil jsem oči jaká obrovská parkoviště vybudovali u všech
přírodních rezervací. Na výstup
na horu se stojí fronta u hlídané
brány…atd. A jak vnímám domovinu? Kdykoliv se vracím z cesty
a vidím Svatobor, řeknu si: „Mají
to tam někde hezčí, ale tady je to
stejně nejhezčí.“
Děkuji za odpovědi
-BS-
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Zasedání zastupitelstva města
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 20. dubna 2022
•
Zastupitelstvo města schválilo Koncepci poskytování zdravotní
péče v provozu společnosti Sušická nemocnice s. r. o., předloženou jednatelem společnosti 20. 4. 2022.
•
Zastupitelstvo města Sušice doporučilo radě města, aby další jednání vedená s Plzeňským krajem ohledně provozování sušické nemocnice, byla vedena podle schválené Koncepce poskytování zdravotní péče
v provozu společnosti Sušická nemocnice s. r. o.
Zastupitelstvo města schválilo zařazení obnovy kulturní památky
•
Kapucínský klášter č.p. 1/III s kostelem sv. Felixe – areál – oprava krovu a výměna střešní krytiny včetně laťování a klempířských prvků ve
východní části s věžičkou k financování z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022.
•
Zastupitelstvo města schválilo zařazení obnovy kulturní památky
Městský dům č.p. 11/III, ul. Mariánská v Sušici – obnova jižní fasády ve
všech svislých vrstvách a prvcích, obnova zdobných prvků jižní, severní
a východní fasády k financování z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022.
•
Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na podporu
pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací
na rok 2022 podle přílohy č. 2 a pověřilo starostu města podpisem smluv
o poskytnutí dotace na pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnočasových organizací. Částky budou vyplaceny z org. 190.
•
Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na podporu
pravidelné činnosti sportovních organizací na rok 2022 podle přílohy č. 4
a pověřilo starostu města podpisem smluv o poskytnutí dotace na pravidelnou činnost sportovních organizací. Částky budou vyplaceny z org. 183.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 5, kterým
se org. 250 – Sociální služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové
části o částku 286.985,84 Kč.
•
Zastupitelstvo města schválilo „Smlouvu o poskytnutí účelové
dotace“ o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou
dopravou. Částka 383 495 Kč bude hrazena z Org. 405, kap. 4, par. 2292,
pol. 5323 – „Neinvestiční transfery krajům“ schváleného rozpočtu města.
•
Zastupitelstvo města rozhodlo vydat na základě § 14 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Sušice, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
•
Zastupitelstvo města Sušice rozhodlo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě
ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Nálezy uložené na stálé službě Městské policie Sušice
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Sušické slavnosti 2022 – PROGRAM
čtvrtek 19. 5. SOKOLOVNA

19.30

Děkujeme partnerům Sušických slavností:

Taková normální rodinka
– divadelní hra ochotnického spolku SCHODY

pátek 20. 5. NÁMĚSTÍ – HLAVNÍ STAGE
14.55–15.00
15.00–15.15
15.15–16.00
16.05–16.15
16.20–16.30
17.00–18.00
18.30–19.30
20.00–21.00
21.30–22.30
23.00–00.00

Úvodní slovo
MŠ Tylova – Duhové děti
ZŠ T. G. Masaryka – Bavit se a hrát si
SOŠ a SOU Sušice – Účesová tvorba v rytmu tance
Dream dance – Aneta Škulinová
Pavel Horejš – MY4
Karavana Swingers Band
Lenka Filipová
Frankie & The Deadbeats
EKG Heart rock

pátek 20. 5. FUFERNA
15.00–17.00

zábavné odpoledne pro děti – pořádají sušičtí hasiči,
T. J. Sokol, Charita Sušice a SKC – SIRKUS p.o.

sobota 21. 5. – NÁMĚSTÍ – HLAVNÍ STAGE
10.00
10.05–10.20
10.20–10.40
10.45–11.10
11.15–11.30
11.35–12.20
12.25–12.40
12.45–13.00
13.05–13.10
13.15–13.25
13.50–14.50
15.00–15.05
15.35–16.05
16.15–16.20
16.40–17.10
17.20–17.50
18.15–19.15
20.15–21.15
22.00–23.00
23.30–00.30

Zahájení sobotního programu
Otavěnky – lidové tance
MŠ Sušice, Smetanova – Rebelové ze školky
Taneční klub Fialka Sušice – V klídku a pohodě
Základní umělecká škola Františka Stupky, Sušice
ZŠ Sušice, Lerchova ulice – tančíme pro radost
Taneční akademie, Sportoviště Sušice
ZŠ a MŠ Hrádek u Sušice – taneční pásmo
Školička modelek JM Models Klatovy – módní přehlídka
Tělocvičná jednota Sokol Sušice
Solovačka – koncert dechové hudby
Taneční skupina – Marty Dance Klatovy
Základní umělecká škola Horažďovice – orchestr
Taneční skupina – Marty Dance Klatovy
Matador Sušice
TS Power Kašperské Hory
Bossanoha
Mňága a Žďorp
Pokáč
Asmodeus

sobota 21. 5. ZŠ LERCHOVA SUŠICE
10.00–14.00

Hala – Tvůrčí dílny pro veřejnost,
Svět kolem nás – výstava prací žáků

sobota 21. 5. LUH

Městská policie Sušice oznamuje, že jí byly odevzdány následující věci, 13.30–16.30
Pohádkový les 2022 – Pirátské dobrodružství
které byly nalezeny na území města Sušice a jejichž vlastník není znám.
Dámská bunda – 1 ks, Přívěsek – 1 ks, náušnice – 2 ks, Pouzdro na brýsobota 21. 5. SANTOS
le – 1 ks, Taška nákup – 1 ks, Mobilní telefon – 4 ks, Taška na boty –
16.00
Pocta Jaroslavu Ježkovi, Pěvecký sbor Svatobor Sušice,
1 ks, Peněženka – 7 ks, Jízdní kolo – 6 ks, Řetízek – 1 ks, Prstýnek –
Železnorudský smíšený pěvecký sbor
1 ks, Karta MAESTRO – 1 ks, Hodinky – 1 ks.
Nález bude vydán jen žadateli, který věc přesně popíše.
neděle 22. 5. SVATOBOR
Popis a fotografie aktuálně nalezených psů naleznete na webových
Svatobor – hraje Štreka – viz str. 9
stránkách Městského úřadu Sušice pod odkazem Město » Městská poli- 13.00
cie » Aktuální informace. Martina Gregorová, Městská policie Sušice

EKOEKO s.r.o.
GPL – INVEST s.r.o.
Matypo s. r. o.
Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.
Průcha–motorové nářadí s. r. o.
Silnice Klatovy a.s.
Západočeské konzumní družstvo Sušice, člen skupiny COOP

EKOLOGICKÝ TÝDEN Spolupráce měst Douzelage pokračuje i v letošním roce
Déšť, rosa i pramen vody, vodopády, povodně... takto začíná tajenka,
básnička, na kterou jsme sbírali indicie u osmi stanovišt na soutěži, kterou
pro nás připravili lektoři z Environmentálního střediska Kašperské Hory
na Santosu. Den to byl dvakrát významný. Jednak, jak už tajenka napovídá, jsme oslavili Světový den vody a zároveň Den Země. Náramně jsme si
to užili. Družstva, složená z první až páté třídy, dokonale spolupracovala
a se zájmem jsme všichni plnili skvělé soutěžní úkoly, které jsou každý rok
nové. Kam na ty nápady v Kašperkách chodí? Na závěr klání si děti rozebraly
drobné dárky od národního parku a byly pochváleny za prima spolupráci.
A konec zábavy, jde se něco dělat. „Vyfasovali“ jsme rukavice
a pytle a v rámci akce Ukliďme si Česko se naše družstva vydala sbírat odpadky po Luhu. A že jich tam bylo! Ani jsme to všechno nestihli. Vraceli jsme se utrmácení, ale veselí do školy a tím zakončili náš
ekologický týden, v němž jsme za podpory rodičů i veřejnosti také nasbírali dva kontejnery papíru. Za utržené peníze pojedeme na výlet.
A kam jinam, než na Šumavu!
Za ZŠ T. G. Masaryka – Komenského ul. Parta Miwáci z 5.E

Mezi slovinským městem Škofja Loka a naším městem Sušice
byla počátkem roku 2020 podepsána smlouva o spolupráci v projektu Juniors for Seniors – active ageing. Projektu zaměřeného na
mezigenerační kooperaci mladých lidí a seniorů a aktivní stárnutí
se účastní dvanáct zemí z organizace Douzelage. Dosavadní setkání
proběhla ve městech Škofja Loka (Slovinsko), Judenburg (Rakousko)
a Közseg (Maďarsko).
Od čtvrtka 21. dubna do soboty 23. dubna se v německém městě
Bad Kötzting uskutečnilo páté projektové setkání. Tématem byla problematika bydlení juniorů a seniorů. Před realizací projektu proběhlo dotazníkové šetření, které odhalilo současné společné problémy
i možné budoucí strategie. Za město Sušice se akce zúčastnila Mgr.
Kristina Volná, Ing. Eva Beníšková (Douzelage Sušice) a studentka
gymnázia Eva Beníšková.
Čtvrteční setkání bylo zahájeno v pavilonu místního lázeňského Kurparku, v blízkosti prostoru
osazeného kameny dovezenými
z jednotlivých měst Douzelage.
Slavnostních projevů se ujali starosta města Marcus Hofmann,
prezidentka Douzelage Annigje
Kruytbosch a radní města Julian Preidl.
Páteční den se odehrával v Benedikt-Stattler-Gymnasium. Tato
střední škola poskytla klidné
a pohodlné zázemí pro prezentace jednotlivých měst a workshopy zaměřené na různé aspekty
bydlení. Účastníci se seznámili
s problémy bydlení v jednotlivých
městech i s úspěšně realizovanými projekty.

Během odpoledne delegace navštívily domov pro seniory, který
v kombinaci s dětským centrem představuje zdařilý projekt mezigeneračního soužití. Prohlídka města s průvodcem rozšířila naše vědomosti o tomto příhraničním městě s bohatou historií.
Slavnostní páteční večerní setkání proběhlo v centru města v Haus des
Gastes. Všech dvanáct zúčastněných delegací se zapojilo do vědomostního kvízu. Sedmnáct otázek prověřilo znalosti členů delegací v oblasti
evropského práva, Evropské unie a též nově získaných vědomostí o historii a současnosti města Bad Kötzting. Delegace ze Sušice zaznamenala
velký úspěch, neboť se stala vítězem této soutěže.
Ukončení projektu je plánováno na konec srpna. Setkáme se v sídle
hlavního organizátora projektu, ve slovinském městě Škofja Loka.
Eva Beníšková, Douzelage Sušice
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Obrazy malíře Čelakovského doprovodil filmový medailonek
Významnou kulturní událostí
našeho města se 22. dubna stala
vernisáž výstavy sušického malíře Miloslava Čelakovského v Galerii Sirkus. Vždyť nejenže známý výtvarník výstavou oslavil
své 85. narozeniny, ale jeho dílo
se právem řadí ke klenotům zdejšího kraje a neodmyslitelně patří k Sušici. A byl to právě malíř
Čelakovský, kdo před deseti lety
svojí výstavou otevíral novou sušickou galerii. V rámci aktuální
vernisáže se v kinosále promítala
premiéra dokumentu Lomy ticha
– Vzpomínání malíře Miloslava
Čelakovského. Ve vestibulu bylo
připraveno košaté občerstvení.

Výstava zahájená touto vernisáží nese název Bilance, ovšem
nejde o nějaké statické ohlédnutí.
Miloslav Čelakovský stále tvoří,
k vidění jsou i jeho nové obrazy.
Ještě nedávno vedl výtvarné lekce pro veřejnost v rámci kurzů
Podvečery s kresbou a výstavu
připravil i ke svým osmdesátinám. K současné výstavě připravuje komentovanou prohlídku.
Plně a bohatě působí prázdná
galerie s Čelakovského obrazy. Zaplněná doslova pak byla při vernisáži návštěvníky. Akci uváděla organizátorka výstav Mirela Tůmová
a hudbou prostor oživila malířova vnučka zpěvačka Karolína za

JMÉNA SUŠICKÝCH ULIC

18 – Jeronýmova

doprovodu svého otce Aleše Kaňky. Mnoho zdaru a zdraví popřál
oslavenci starosta města Petr Mottl
a zejména jako tátu představila malíře jeho dcera Magda. Vzpomněla
také na jeho životní přátele, básníka

Zdeňka Barborku, malíře Jindřicha Krátkého, učitele Vladimíra
Modrého a Jiřího Pateru. Přítomné
slovem provedla malířovým dílem
a připomněla hlavní zdroje jeho inspirace – dopisy od přátel, kameny, zdi a lomy, zamilované české
a provensálské vsi a návsi, skladby
velkých skladatelů klasické hudby,
texty oblíbených spisovatelů a také
hračky, kolotoče a dřevěné koně.
Sám malíř poděkoval zejména své
ženě Slávce, Mirele Tůmové, Miroslavu Šislerovi a všem vlastníkům
jeho obrazů, kteří mu je pro tuto
výstavu zapůjčili.
K výstavě také patří malá expozice ve vestibulu galerie, kde
jsou představena díla výtvarných
souputníků a přátel Miloslava Čelakovského. Výstava potrvá do
26. 6. a o plánované komentované prohlídce vás budeme včas
informovat.
text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz

Kanoista L. Pollert s pádlem od V. Galušky vyhrál olympiádu
Jsem rád, že jste přišli na vodu!
Tak uvedl 19. dubna v sušickém kině
další díl své talk show Škrtněte si,
prosím Radek Nakládal. Oba dva
hosté totiž mají k vodě hodně blízko.
Osud je zásadně spojil s vodním slalomem, každého však trochu jinak.
Lukáš Pollert vyhrál na kanoi olympiádu v Barceloně a Vladislav Galuška přetavil své závodění na reprezentační úrovni do trenérství a světové
místní firmy na výrobu lodí a pádel.
Lukáš Pollert
Je pro vás víc Otava nebo Vltava?
zkusil hned znalce těchto řek moderátor. „Od dětství jsem jezdil s rodiči na
Horskou Kvildu – odtamtud teče Hamerský potok do Vydry a na Čeňkově
pile, kde Otava vzniká se rodiče seznámili. První závody jsem jel v Rejštejně
pak v Sušici. Vltava je lehčí, ale je to
pro mě vyrovnané,“ odpověděl host.
Vodácké začátky prožil malý
Lukáš na Kampě na Čertovce, kam
ho bral s sebou jeho otec. Ten se
svým bratrem vyhrál mistrovství
světa v deblkanoi. Stejně tak pak
i Lukáš se svým bratrancem. Chtěl
ale jezdit sám individuální závody.
Ještě jako dítě však chtěl být Leninem: „Když jsem začal chodit do
školy, říkali nám totiž, že je nesmrtelnej.“ Pak chtěl být popelářem nebo
kosmonautem, po čase mistrem světa. Konkrétní obrysy to nabylo na
sportovním gymnáziu ve Vimperku, kde měly besedu Charvátová
s Jeriovou a on jako tehdejší lyžař
chtěl být jako ony. Později ovšem
poznal, že sport má svá omezení vteřinami a centimetry a kvalita života
je úplně jinde.
Lukáš Pollert na kanoi vyhrál
světový pohár, několik medailí
na mistrovství světa a zvítězil na
olympiádě v roce 1992. Jaké to tehdy
bylo? „Závodník, který se tam kvalifikuje, jezdí už na takové úrovni, že
každý může uspět. Navíc tehdy byl
závod na olympiádě po dlouhé době
a všichni byli nervózní. Já byl mladík, co si chtěl jen zazávodit a jel jsem
naplno stejně jako vždycky. V posledních letech se ale na olympiádu vli-

vem rozšiřování druhů sportů nedostane celá elita, protože se zmenšuje
počet závodníků za stát Tím se bohužel snižuje kvalita: Dnes máme třeba
tři reprezentanty a každý z nich může
vyhrát.“ Lukáš Pollert tak výše hodnotí spíše MS, v tenise např. Wimbledon. Vítězství pro něj bylo sice splněním dětského snu, ale hned potom
zjistil, že to nic neznamená, že neudělal nic výjimečného, že jel stejně
jako každý jiný den.
Po skončení kariéry v roce 2000
se věnuje plně medicíně a svým šes-

ti dětem. Působí jako anesteziolog
na ARO. „Vždy mě bavily komplikace, už ve slalomu jsem rád řešil
průšvihy, proto jsem jezdil na záchrance a starám se o složité případy. Třešničkou je transplantace
plic. O tomto víkendu jsme zrovna
dělali tři takové osmihodinové výkony. Máme zkušenosti, těžké případy
řešíme často.“ Proto i v době covidu to pro něj byla normální práce,
i když měli pacienty s komplikacemi, např. s využitím mimotělního
oběhu, či ventilátorů.
Nakonec přišel tradiční dotaz:
Máte nesplněný sen? A odpověď
s úsměvem: „Chtěl bych letadlovou
loď s rychlou stíhačkou. Po ránu se
proletět nad mořem a přistát si na
krátké palubě… Ale spíš zůstanu na
své zahrádce,“ uzavřel Lukáš Pollert.
Vladislav Galuška
Bývalý reprezentant ve vodním
slalomu na divoké vodě je dnes tre-

nérem Klubu vodních sportů Sušice, šéftrenérem střediska juniorů
pro jižní a západní Čechy a zakladatelem firmy na výrobu pádel a lodí
v Tedražicích. Úspěchy na kolbištích divokých vod dnes sklízí jeho
tři dcery a Radek Nakládal hned
zavzpomínal, že už před lety bylo
Škrtněte si na vodě... To když hostil
jeho nejstarší dceru Karolínu a kytaristu Lubomíra Brabce, který je vášnivým extrémním vodákem.
Cestu mezi slalomové tyče, jak
řekl Vláďa Galuška, odstartoval

vlastně tehdejší ředitel Nejedlovky
(dnes ZŠ TGM), když ho nedoporučil ke studiu na střední škole, protože
prý jen pořád běhá po stadionu. Mladý atlet chtěl pak zkusit něco jiného
a tak se přihlásil do právě vznikajícího oddílu vodního slalomu. Volnost
pádlování na řece mu učarovala, proto šel do Plzně učit se automechanikem – byl tam totiž dobrý oddíl. Aby
nemusel na vojnu a mohl jezdit, vystudoval střední a pak vysokou školu stavební. V té době se už v Praze
sešel v oddíle s Lukášem Pollertem.
Jako reprezentant ČR sice nevyhrával, medaili mistra světa vybojoval
spolu s kolegy na raftu.
K výrobě pádel se dostal přes
vlastní zkušenosti, kdy se pokoušel
opravit praskliny na čerstvě zakoupeném vytouženém pádle ze západního Německa. Postupně obměňoval
materiál, až se dostal k výrobě vlastních pádel, které fungovaly. Byl o ně

zájem i mezi kolegy závodníky, a tak
se stále více zabýval výrobou a svojí konstrukci neustále vylepšoval, až
Lukáš Pollert s jeho pádlem vyhrál
olympiádu. „Na lodích i pádlech je
důležité, aby vás bezpečně dovezly
do cíle, tedy spolehlivost. I ostatní
parametry by vám měly vyhovovat,
ale nejdůležitější je hlava. Ta musí
být připravená na vítězství,“ dodal
znalec vodního slalomu.
Aktuální situaci ve výrobě lodí
zhodnotil těmito počty: Na poslední olympiádě mělo osm z deseti kajakářů naší loď, u kanoistů to byli
dva, ale za to se umístili na předních pozicích. Dominantní jsou mezi
závodním vybavením dvě značky.
Slovenská firma vede v kánoích,
my v kajacích. Většinu lodí dělají
v Tedražicích na zakázku pro vrcholové sportovce.
Česká republika má pro přípravu vrcholových vodních slalomářů
vynikající systém v žákovských a juniorských kategoriích, ke kterému
vzhlíží celý svět. Trenér Galuška
hlavně organizuje příhodná soustředění a dává dohromady závodníky.
Z nich se časem stávají reprezentanti
na světové úrovni. Při sportu je ale
také důležitá příprava na civilní povolání. Příkladem jsou jeho dcery:
Nejstarší Karolína už pracuje jako
psycholog, Tonička studuje ČVUT
obor dopravní pilot a nejmladší Bára
je na gymnáziu.
A sny? „Já jsem štastný člověk.
Mám zlatou manželku a fantastické
kolegy, z firmy mohu na měsíc zmizet
a vše šlape dál jako hodiny. A proletět se mohu teď s dcerou… Nominace na olympiádu mě ovšem kdysi
o fous unikla, tak bych chtěl, aby se
to podařilo dcerám.“
Příští Škrtněte si, prosím
24. května zavede účastníky do
hor. Hosty budou Karolína Kolouchová – 1. česká horolezkyně, která zdolala K2 a zakladatel firmy
Schwarzkopf (dnes High Point) na
outdoorové oblečení – Zigmund
Schwarzkopf.
text a foto ED
více foto na www.kulturasusice.cz

Jména tří ze čtyř ulic vedoucích
z Husova náměstí jsou úzce spojena
s mistrem Janem Husem. Dvě z nich
včetně této byly ale pojmenovány až
později – v roce 1948. Jeronýmova
ulice vede podél gymnázia a dříve se jmenovala R. Mosra. (Viktor
Roman Moser byl hudební skladatel a psali jsme o něm v č. 2/2022,
protože jeho jméno bylo v roce 1948
přeneseno na dnešní ulici Poštovní.)
Ulice nese název po Jeronýmu
Pražském (1377 nebo 1378 Praha –
30. květen 1416 Kostnice) českém
filozofovi a teologovi. Tento učenec se stal mistrem čtyř univerzit
(Pařížské, Kolínské, Heidelberské
a Pražské). Studoval i v Oxfordu
a byl propagátorem myšlenek Jana
Viklefa a chráněncem a přítelem
Jana Husa. Byl také nekonformním, výřečným rétorem a ve svém
projevu uměl zaujmout posluchače. Zastával realismus a kritizoval
modloslužebnictví.
Od roku 1407 působil Jeroným na pražské univerzitě. Spolu s Husem měl vliv na zvrácení
poměrů v městských radách ve
prospěch Čechů. Jeroným, díky
svým schopnostem a kontaktům
na královský dvůr, měl zásadní
vliv na vznik Kutnohorského dekretu. Aktivně vystupoval proti
prodeji odpustků. Přes varování se

v utajení vydal na Kostnický koncil, ale v květnu 1415 jej uvrhli do
žaláře a byl souzen. Proces trval
pět dní. Na závěr Jeroným pronesl rozsáhlou řeč, v níž shrnul svou
filozofii, odmítl odvolat údajné bludy a navíc se zastal i učení Husova a odsoudil jeho nespravedlivé
odsouzení. Byl upálen na stejném
místě jako Hus necelý rok po Husově popravě.
Kostnické události vyvolaly
v českých zemích hlubokou úctu
nejen k mistru Janu Husovi, ale
i k mistru Jeronýmovi Pražskému.
Oba byli považováni za mučedníky
a v husitských Čechách byli utrakvistickou církví uctíváni jako světci. Jejich jména byla zařazena do
kalendáře a od roku 1416 byla jejich památka slavena společně vždy
6. července, a to až do roku 1621.
V moderní době považuje mistra
Jeronýma Pražského za mučedníka
a svědka Páně Církev československá husitská. Jeho památku si připomíná každoročně 30. května, tj.
v den, kdy byl v roce 1416 upálen.
Za mučedníka je považován i v původnímu utrakvismu nejbližší české
Starokatolické církvi.
Zdroje: J. Lhoták, M. Pták,
R. Šimůnek – Historický atlas měst
ČR – Sušice a cs.wikipedia.org
text a foto Eduard Lískovec

Střípky z kroniky města – 6. díl – 1948–1952
Toto období zaznamenal Rud. Kůs po 8. červenci 1948.
1948 – Schůze rady MNV
(Městský národní výbor) 12.
dubna. Předseda sdělil, že
bude na náměstí vysazen vánoční strom a to stříbrná jedle.
Dne 17. dubna bude tento
strom převzat MNV za účasti
školních dětí.
1948 – V radě MNV v Sušici, konané dne 31. května komentoval předseda výsledek
voleb (30. května 1948) a připomněl, že velký počet odevzdaných bílých lístků bude
obci škodit u ústředních úřadů v Praze. (Dodatek z dalšího
zápisu: Voličům byla dána jen
jedna kandidátní listina Národní fronty a kandidátka bílá.)
MRO a ORO v Sušici
uspořádaly v sokolovně dne
22. června koncert České
filharmonie. 70členný symfonický orchestr řídil Rafael Kubelík. Na programu byl cyklus
symfonických básní (Má vlast
Bedřicha Smetany).
1950 – V Sušici byla rovněž mohutná oslava 7. května – dne našeho osvobození.
Na slavnostní tribuně vyzdobené velkými obrazy presid.
Kl. Gottwalda a generalissima J. V. Stalina zasedli nejen
představitelé NF, ale také

ED

přední pracující, nejlepší dělníci. Přesně v 9 hod. vykonal
velící důstojník v doprovodu
předsedy MNV Korce přehlídku jednotek armády a lidové milice. Za zvuků fanfár
pak byly vztyčeny vlajky čsl.
a Sovětského svazu. Vojenská
hudba zahrála hymny a pak
následoval proslov poslance
Lindauera z Plzně. Zdůraznil
historický význam dne i obrovské osvobozovací dílo sovětské armády a naproti tomu
poukázal na snahy západních
kapitalistů strhnout svět do
další války...
1951 – Členové lidového
rybářského spolku v Sušici splnili 17. června závazek,
že budou celou jednu neděli
chytat ryby a svůj úlovek věnují státní oblastní nemocnici
v Sušici. Nemocnice dostala
zásluhou tohoto závazku od
rybářů 14 kg pstruhů, lipanů
a jiných ryb a mohla jimi zpestřit stravu pacientů.
1952 – ONV v Sušici žádal
o přešetření vesnických boháčů v obci. Konstatováno, že
v našem městě nelze žádného
výkonného zemědělce označiti jako vesnického zbohatlíka
nebo vykořisťovatele.

Sušické noviny 9/2022
6. května 2022

Sušice
6. května od 12.45 hod. – náměstí Sušice
Oslavy osvobození – viz str. 1

Přehled akcí
16.–20. května od 14 hod. – ZUŠ Františka Stupky
Dny otevřených dveří

21. května od 9 hod. – Páteček
Čištění Otavy 2022

17. května od 15 hod. – koncerní sál v Káčku
Výchovné koncerty pro MŠ – Tylovka

21. května od 21 hod. – PDA Sušice
Kabát revival – celovečerní bigbít

6. května od 19.02 hod. – před domem U Šífu v Sušici 17. května od 19 hod. – Kino Sušice

24. května od 19 hod. – Kino Sušice
Škrtněte si, prosím – viz str. 4
31. května od 19 hod. – KD Sokolovna
MIROSLAV DONUTIL – Na kus řeči
Předprodej na www.kulturasusice.cz
4. června od 14 hod. – koupaliště Sušice
Dětský den na koupališti
08. 06. 2022 od 19 hod – KD Sokolovna
Skupina Screamers uvádí
travesti – divadelní show: Obludárium
nová show a komediální revue
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Region
Mouřenec
každou sobotu od 11 hod. – Mouřenec
Prohlídky Mouřence
21. května od 14 hod. – Kostel sv. Mořice
Zahájení Mouřeneckého léta 2022:
Česko-německá bohoslužba

Mokrosuky
7. května od 16 hod. – Zámek Mokrosuky
Vernisáž muzea historického šermu a chladných
zbraní – šermířské vystoupení, křest nové turistické
známky či test zámeckého děla

Dlouhá Ves

14. května od 20 hod. – Kino Dlouhá Ves
13. června od 17 a 19 hod. – Kino Sušice
Betlémské světlo
TANEC PRAHA – Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla přináší Virtual reality
představení – Springback Ringside – Emese Cuhorka
& Csaba Molnár (HU): Masterwork
20. května od 18 hod. – Kulturní dům
18. května od 15 hod. – koncertní sál Káčka
Historie židovské rodiny Pollakových z Velhartic
Výchovný koncert pro MŠ – Smetanova
osudy velhartické továrnické rodiny ve světle nejnovějSIRKUS, Příkopy 178, Sušice
ších historických poznatků – přednáší Mgr. Pavel Koura
19. 5. (a 3. 6.) od 19.30 – KD Sokolovna | Kino Sušice Ředitel
724 047 325
Kinopokladna 376 521 680, předprodej 376 523 360
Otevírací doba:
29. května – kostel Narození Panny Marie
pondělí, středa 7.30 – 11.30
12.30 – 15.30
Evropský festival duchovní hudby Šumava – Bayeúterý, čtvrtek 7.30 – 11.30
12.30 – 16.30
rischer Wald
pátek
7.30 – 11.30
12.30 – 13.30
Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním filmu

Velhartice

7. května od 8 hod. – náměstí Sušice

Strašín

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: od 22. dubna
Bilance | Miloslav Čelakovský – viz str. 4 a 6

9. května od 18 hod. – koncertní sál v Káčku
Absolventský koncert žáků ZUŠ
9. května od 19 hod. – KD Sokolovna
19.–22. května – Sušice – viz str. 3

14. května – Ostrov Santos – viz str. 6

Mlázovy
duben–květen: úterý–sobota 14–18 hod.
ZÁMEK MLÁZOVY
Stálá expozice historie panství, obnovená barokní
černá kuchyně
160 Babiček na jednom místě! – výstava 160 různých
vydání knihy Babička od Boženy Němcové, zapůjčené
ze soukromé sbírky paní Ing. Z. Tomsové

Žihobce

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

13. května od 16 hod. – Muzeum Šumavy Sušice
Křest Katalogu zápalkových nálepek a.s. „Solo“ 20. května od 21 hod. – PDA Sušice
Vídeň 1904 –1918 – autorů Jiřího Kučery a Jana Megaparty – Sušické slavnosti
Homolky a proběhne komentovaná prohlídka expozice věnovaná výrobě sirek s historikem muzea 20. května od 22 hod. – Sokolovna a Tradiční KlOUb!
PhDr. Janem Lhotákem, Ph.D.

15. května od 16 hod. – Kino Kašperské Hory
Malá muzika Nauše Pepíka

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
Akce, kurzy, výlety, předprodej
376 528 686 Obří společenské hry v zámeckém parku– kuželky,
Redakce SN 376 555 070, správce budov 376 521 682 šachy, dáma a člověče, nezlob se
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 MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE
Otevírací doba duben až červen: po–so 9.30–15.30
Klostermannova 1330, Sušice
Výstava:
Otevírací doba: Oddělení pro dospělé
Tak to vidím já...
pondělí, středa
8.00–12.00 13.00–17.00
výstava fotografií Tomáše Cihláře
pátek
8.00–13.30 –
Na návštěvě v babiččině pokoji – výstava paní
úterý, čtvrtek
8.00–13.00 –
(pouze studovna, čítárna a internet) Jarmily Strakové – textil, který nosily naše babičky
Oddělení pro děti a mládež
pondělí, středa
–
13.00–17.00
pátek
8.00–13.30 –

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

Kašperské Hory

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
Výstava: (do 30. října)

7. května od 14 hod. – Muzeum Lamberská stezka
Lamberkové v čase
zahájení výstavy k 10. výročí Lamberské stezky

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu
KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz
Otevírací doba: út 13.00–17.00, st–ne 10.00–17.00
7.–8. května od 10 hod. – Hrad Kašperk
Kašperk za Karla IV. – Historické aktivity na nádvoří
14. května od 10 hod. – Hrad Kašperk
Provazochodci mezi věžemi – v průběhu dne možnost vyzkoušet provazochodectví na tzv. slackline
v nízké (bezpečné) výšce při zemi, a to pod dohledem zkušených chodců
19.–21. května od 19 hod. – Hrad Kašperk
Spolek Kašpar: Kytice
VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz
Pokladna a areál hradu otevřen: 9.30–17.00 hod.
Výstava:
Krajina míru, pole války
Výstava z období třicetileté války v západních Čechách

15. května od 14 hod. – Ostrov Santos
Den pro rodinu – Diakonie Západ
vystoupení dětí z MŠ a dětského domova

14.–15. května od 10 hod. – Hrad Velhartice
Golem na Velharticích – mušketýři, šerm, koně, hudba, tanec, hry pro děti. www.GolemNaVelharticich.cz
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Vzpomínky
Dne 7. května tomu bude rok, co nás opustila
manželka, maminka, babička, paní

Zdena Mazancová.
Stále vzpomínají manžel Zdeněk, syn David
a ostatní příbuzní.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.
Dne 11. května tomu bude již pět let, co nás navždy
opustil pan

Václav Uhlíř
z Janovic u Sušice. S láskou vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.
Modlitbu kratinkou dejte mi vzpomínkou …

Marie Vrhelová
(21. 10. 1929 – 25. 4. 2022)

Naše milá babi Máňo z chaloupky u topolu, chybíš
nám. Tvá usměvavá tvář, Tvá otevřená náruč, Tvé
srdce na dlani, Tvé: „Líbezníčci moji!“.
R.I.P. Marjánko.
Tvé pokolení

Opustili nás...
Antonín Sechter r. 1928, Oldřich Nový 1953, Petr Fialek r. 1978, Marie
Niebauerová r. 1929, Vlasta Křivancová r. 1936, Marie Vrhelová r. 1929.

Svatá Anna Samotřetí se vrátila
Reliéf Sv. Anny je od soboty 23. 4. 2022, na svátek sv. Vojtěcha, znovu
vystaven v kapli na Roku. Na místě, odkud kdysi zmizel originál. V současné době jej vlastní muzeum v Kašperských Horách. Věrnou kopii vyrobil David Fiala, šikovný žák Karla Tittla, pod jehož patronací plastika
vznikla. Dřevořezbu odhalil starosta Sušice Petr Mottl. Slavnostní chvíle
se neobešla bez faráře Adolfa Pintíře, který připomněl životopis sv. Anny,
která byla matkou Marie a babičkou Ježíše Krista. Nechyběl ani ředitel
muzea Šumavy v Kašperských Horách, historik Vladimír Horpeniak. Ten
si nejprve zazvonil na místní zvon a pak vyprávěl celou anabázi hledání,
nalezení a opravení původní dřevořezby.
Návštěvníci, kterých se hodně sešlo, si také se zájmem vyslechli několik písní písničkáře Toníka (Yettiho) Jelínka Ve
své tvorbě se inspiruje Šumavou, odkud
pochází. Úvodní píseň věnoval památce
zesnulého Emila Kintzla. Na závěr si místní
a hosté společně zazpívali „Na krásné Šumavě“ a „Naše drahá boží Máti“.
Celý program uváděl Václav Blažek,
který se o kapli spolu s manželkou stará. Poděkoval návštěvníkům za účast
a sponzorům, včetně města Sušice, za
podporu oprav kaple. Připomněl mimo
jiné, i výstavu fotografií, která v kapli
byla poprvé v roce 2019. Své fotoobrazy zde představilo víc jak 55 fotografů
Šumavy z celé republiky.
Výstava letos bude opět putovní.
.Na své pouti Šumavou, bude po Volarech a Modravě také od 9. července do
21. srpna v kapli na Roku. Jsou zváni
všichni milovníci fotografií a Šumavy.
Text a foto Marie Bubeníková

Benefiční běh pro dětský domov
Letní tábory jsou čím dál dražší a stávají se nezanedbatelnou položkou
v rozpočtu našeho dětského domova. Zároveň jsou pro „naše“ děti nezbytnou součástí léta. Chceme, aby si děti užily prázdniny, navázaly nová kamarádství, dostaly se do jiného prostředí, než které znají z každodenního života a hlavně, aby zažily spoustu dobrodružství. Také potřebujeme,
aby tety a strejdové, které se o děti celoročně starají jako o vlastní, nabrali
nový dech, energii a elán, mohli trochu vydechnout a čerpat dovolenou.
Proto jsme se rozhodli sehnat prostředky na letní činnost (alespoň zčásti) netradičním způsobem: v sobotu 14. května 2022 zveme dobrosrdečné sportovce (ale i nesportovce), zkrátka příznivce našeho domova z řad
veřejnosti na benefiční běh pro náš dětský domov. Poplatkem za startovné tak přispějete na dobrou věc a zároveň prověříte svou fyzičku. Trasa
závodu bude startovat před kašperskohorským dětským domovem, povede přes Kašperk, Sedlo, Záluží, Žižkův vrch až do sušického dětského
domova. Je rozdělena na celkem osm různě dlouhých a různě náročných
úseků, kdyby se někdo rozhodl absolvovat jen část trasy.
Do běhu se zapojí i děti, tety a strejdové a ředitelka dětského domova.
Tak pojďte s námi vyrazit na třináctikilometrovou trasu – moc se těšíme
na setkání a na společný zážitek. Hlavně tedy na setkání v cíli, kde bude
připraveno občerstvení, originální medaile a drobné odměny pro děti.
Bc. Petra Divišová ředitelka Dětského domova Kašperské Hory

Svaz zdravotně postižených Šumava – Klub Sušice
Vás zve na

ČLENSKOU SCHŮZI
Kdy: v pátek 6. května 2022, od 14 hodin
Kde: v jídelně DPS (naproti letišti)

Program: Zahájení – přivítání hostů | Zpráva o činnosti klubu | Zpráva o hospodaření
Informace o zájezdech | Diskuze | Občerstvení | Volná zábava – hudba, tanec

Výbor klubu SZP

MAJÁLES SUŠICE 2022

Pojeďte s námi...
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. Plavba 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 hořce z alpských luk a vyrábí z nich jedinečné destiláty a likéry. Poté výjezd
pod vrchol hory Kehlstein, kde dodnes stojí Hitlerova čajovna, nazývaná později americkými vojáky Orlí hnízdo. Závěr programu bude patřit
prohlídce podzemního solného dolu v Berchtesgadenu.
24. září 2022
HOHENWERFEN A JEZERO KÖNIGSSEE – 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 Popelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů.

Majáles sušického gymnázia se po vynucené pauze opět uskuteční
na ostrově Santos. V sobotu 14. května 2022 se pod taktovkou Sexty
A a Druhé A odehraje již 26. ročník této tradiční akce.
Vše v 15.00 odstartují studenti. Jednotlivé třídy v rámci svých vystoupení vyšlou zástupce do souboje o titul krále majálesu. Letos bude hlavním
tématem film – studenti vám pomocí tance i divadla připomenou slavné
filmové hvězdy či snímky kinematografie. O tom, kdo se stane králem
majálesu, pak rozhodnete vy, diváci.
Ve druhé části akce vystoupí hudební skupiny. Na letošním Majálesu
naposledy zahrají SIRKY, které se tímto koncertem definitivně rozloučí
se svými fanoušky – na akci, na které kapela vystupovala poprvé. Kromě
nich zahraje též další majálesová stálice, Strýčkova Zahrádka, která zde
sušickému publiku poprvé předvede svou novou tvorbu z alba Antičlověk.
Tradiční kapely pak doplní domažlická pop-rocková skupina Zastodeset,
která na Majálesu nevystupuje poprvé. Naopak svou premiéru si odbude
sušická skupina No Way, která rockový program zahájí v 17.00.
Mezi jednotlivými kapelami vždy proběhne tzv. Flash mob – společný
tanec, do kterého se zapojí všichni gymnazisté a doufáme, že i diváci.
Nedílnou součástí budou samozřejmě i majálesové svatby a další aktivity v areálu ostrova Santos.
Bližší informace k uvedeným výletům v kanceláři Sušického
Těšíme se na vaši návštěvu!
-DNkulturního centra v KD Sokolovna nebo na tel. 376 528 686

Odběry dárců krve v roce 2022
Sušice DPS: 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, dostavte se do 15.30 (nutné vstupní vyšetření).

KREVNÍ BAROMETR – klatovy.nemocnicepk.cz/krev

START: před Infocentrem v Modravě – 9.00–10.30 hodin
TRASY: 11, 17, 19,5, 20 a 21 km
CYKLOTRASY: totožné, ale vhodné jen pro horská kola
CÍL: chata KČT Prášily – 13.00–16.30 hodin
STARTOVNÉ: přihlášení na webu KČT nebo e-mailu do 20. 5. 2022
– členové KČT 15 Kč | nečlenové 20 Kč
přihlášení až na startu – členové KČT 20 Kč | nečlenové 25 Kč
přihlašování od 3. 4. 2022 na www.kct.cz/stezka-ceske m
nebo na e-mailu stezkaceskem.p.k.@seznam.cz
ODMĚNA: pamětní list, samolepka, buton, pamětní razítko
– možnost zakoupení absolventské turistické vizitky úseku, případně dalších úseků
UBYTOVÁNÍ: nezajišťujeme
INFORMACE: garant oblasti KČT
Miroslav Dřízhal, mobil 737 042 595, e-mail miradrizhal@seznam.cz
garanti úseku
Alena Švarcová, mobil 728 088 146, e-mail alesva@seznam.cz
Petr Čonka, mobil 603 282 749, e-mail pconka@centrum.cz
Série etapových krajských pochodů Kolem České republiky, pořádaná v osmdesátých a devadesátých letech minulého století, byla motivací a námětem pro novodobou akci Stezka Českem. Původní novodobá „Stezka Českem“ je nekomerční projekt party nadšenců a Klubu
českých turistů, kteří vytvořili jednotlivé etapy pro obejití celé České
republiky. Po hranicích Česka — Stezka Českem je projekt, který využívá existující a Klubem českých turistů pečlivě udržovanou síť turistických značených cest. Stezka Českem má severní a jižní část a je
možné ji absolvovat od západu na východ nebo opačně.
Na základě výše uvedených námětů vznikl nápad v jeden den, v sobotu 11. června 2022, obejít celou Českou republiku po již vytyčených
a na webových stránkách klubu zveřejněných trasách, tzn. převážně
po značených turistických trasách. Tento den, 11. červen, je Památným
dnem KČT, roku 1888 byl KČT v Praze založen. Každý z dotčených
krajů bude organizovat jednotlivé etapy pochodů po území svého kraje. Plzeňský kraj bude mít celkem 11 úseků, kdy první úsek zajišťuje
Klub českých turistů, odbor Sušice a vede z Modravy do Prášil. Celé
pořádané akce se může zúčastnit kdokoliv a může se zúčastnit kteréhokoliv úseku. Pro jistotu obdržení diplomu a upomínkových předmětů je
nutné se přihlásit na www.swtezka.
kct.cz do 20. 5. 2022. Přihlásit se je
možné samozřejmě i na startu, ale
již není jistota, že účastník obdrží
diplom a upomínkové předměty.

Viktorin Zeithammer alias Ursus Šumavský
Dne 7. května si připomínáme 150. výročí narození Viktorina
Františka Leopolda Zeithammera, českého spisovatele, středoškolského pedagoga a znalce Šumavy. Narodil se roku 1872 na českokrumlovském zámku do rodiny schwarzenberského úředníka. Po absolvování gymnázia vystudoval v Praze filozofickou fakultu se zaměřením na
moderní filologii ( nauku o jazyce a v něm psané literatuře v souvislosti
s historií a kulturou) a literaturu.
Působil jako vyučující na různých reálných gymnáziích v Čechách,
až v roce 1907 se stal profesorem jazyka českého na sušickém reálném
gymnáziu. Ihned po přestěhování do Sušice se zapojil do tamějšího spolkového života. Byl členem a posléze i jednatelem Klubu českých turistů
a členem Národní jednoty pošumavské (celozemské organizace pro posílení kulturního a politického vlivu českého etnika v jazykově smíšených
oblastech Pošumaví, založena 1884).
Zeithammer byl nadšeným vlastencem, humanistou a organizátorem
sušického veřejného života. Angažoval se pro stavbu nového reálného
gymnázia, byl členem kuratoria (něco jako dozorčí rada) pro založení
muzea, pořádal přednášky, přispíval do různých českých periodik povídkami, reportážemi z akcí Klubu českých turistů. Pro svou literární činnost používal pseudonym
Ursus (latinsky medvěd)
Šumavský.
Osobně se účastnil a finančně podporoval značení prvních turistických
tras na střední Šumavě
a v Povydří.
Viktorin Zeithammer zemřel v roce 1925
ve svých 52 letech a je
pohřben na sušickém
hřbitově.
(Zdroj wikipedie)
Yvona Kieslingerová
foto: Za město Sušice
vzpomenuli na výročí významného občana u jeho
hrobu také zástupci Sušického kulturního centra
SIRKUS p. o.
ED

Druhé setkání filumenistů v Sušici
Ve dnech 13. 5. 2022 od 12.00 do 22.00 hod a 14. 5. 2022
od 8.00 do 12.00 hod se bude konat další setkání sběratelů
zápalkových nálepek v salonku restaurace U Švelchů
(Bouchalka). Toto setkání je pořádáno pod záštitou Českého
filumenistického svazu (ČFS).
Při této příležitosti bude v pátek 13. 5. 2022 v 16.00 hod v Muzeu
Šumavy v Sušici slavnostně
pokřtěn nový katalog Austrií,
tedy Katalog zápalkových
nálepek „SOLO“ Vídeň a.s.
1904–1918 autorů Jiřího
Kučery a Jana Homolky.
Srdečně zveme
všechny zájemce.

-JR-
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KNIHOVNA
Pošumavské pivovary
Ve středu 20. dubna 2022 proběhla
v Městské knihovně přednáška Mgr.
Tomáše Cihláře o historii pivovarnictví v Pošumaví.
Autor knihy Pošumavské pivovary nám nejdříve prozradil, jak se ke
svému koníčku dostal a postupně nám
přiblížil historii sladovnictví a pivovarnictví v našem kraji. Připomenul
i slavného sušického sládka Theodora
Dollanského, jehož pivní láhve přivezl
na ukázku. Milovníci zlatavého moku
si při zajímavém povídání přišli na své.
Pokud se chcete dozvědět více, nezapomeňte navštívit naši knihovnu, kde
si knihu Pošumavské pivovary můžete zapůjčit.

Městská knihovna Sušice vás zve na

KIDDŮV ČTENÁŘSKÝ KLUBÍK
pro děti od 2 do 3 let s doprovodem dospělé osoby
6. 5. 2022 | 10.00 | Městská knihovna Sušice
Cíle programu:
– podpora kulturního a kreativního rozvoje dítěte
– získat vztah ke knize a čtení
– nabídka prostoru pro sdílení zkušeností s ostatními rodiči
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Horský běh opět na scéně!
Po více, jak dvou letech mohl být
uskutečněn další ročník Sušického
horského běhu. V posloupnosti dění
této sportovní akce bychom pořádali 11. ročník, ale ve skutečnosti jsme
se dopracovali k 9. ročníku. Tento
skluz byl způsoben covidovou prodlevou, jak v kulturních, tak sportovních programech.
Všechna hygienická omezení se
postupně uvolňovala a my se pustili
do přípravy. Datum běhu jsme vybrali trochu netradičně, tedy o Velikonocích 16. 4. 2022. Počasí bylo
velkým otazníkem, v tomto ročním
období. V den „D“, ranní teplota
nebyla příliš nakloněna ke sportování. Ve skrytu duše jsme doufali,
že ten nahoře trochu přitopí, a rtuť
na teploměru začne stoupat. Přání se stalo skutečností. Než zazněl
startovní výstřel sluníčko začalo
vykukovat a tím stoupala pocitová teplota.
Do prostoru startu se shromáždilo na čtyřicet odvážlivců, kteří
byli odhodláni poměřit své síly se
záludnostmi závodu. Prvního v cíli
jsme přivítali Davida Kellnera z TJ
Baník Stříbro, u něj se stopky zastavily na 1:42:38,0 hod. Mezi ženami

byla nejlepší Adéla Šeflová, jež hájila barvy týmu Horalka a Tatranka
PstCovid, vzdálenost 22Km urazila
za 2:02:29,0 hod. Letošního ročníku
se zúčastnilo pět štafet. Nejrychlejší
dvojicí byli Pavla a Martin Fričkovi,
Olymp Praha. Jejich čas 1:54:46,0
hod. Kompletní výsledky najdete
na www.horskybeh.cz.
V závěru mého povídání bych
chtěl poděkovat všem pořadatelům, kteří oželeli velikonoční volno a pomohli ke zdárnosti běhu.
O bezproblémový přeběh Dlouhoveské silnice se zasloužili příslušníci městské policie. Abychom mohli
odměnit nejlepší tři v každé kategorii, tak s tím pomohli tito sponzoři: město Sušice, Sportoviště Sušice, Pekařství Rendl, ZKD Sušice,
Radiotechnik Jana Bauerová, Fincentrum p. Psohlavec, JIKO Čácha, MATYPO, DOPLA PAP, Lékárna Galenos, SPAK, High Point,
ČSOB pojišťovna p. Michal Poučík, Tradiční Kloub, Hotel Fuferna, CK Tempo-Tours, BDP Plus
s.r.o., Podlahářství Mazura. Tato
sportovní akce je za námi, ale je
stále co zlepšovat.
Jaroslav Uher

Hattrick pro legendu! Sušický obránce zářil proti Mýtu
Fotbalisté sušického áčka mají
za sebou další úspěšné vystoupení
na domácí půdě. Poprvé v jarní části nastoupili na hlavním travnatém
hřišti a Slavoj Mýto porazili 5:3. Tři
branky vstřelil obránce Tomáš Marek, který se dočkal prvního hattricku kariéry. Téměř v 41 letech!
„Gratuluji mu,“ chválil po utkání
sušický trenér Pavel Hrubec.
Sušickým hráčům se na jaře
daří a potvrdili to i v dosud posledním vystoupení. Změřit síly
přijelo béčko Mýta, které se pohybuje na hranici středu a dolní
poloviny tabulky. Už v první minutě zápasu byl ve vápně sražený
Tomáš Sedláček a rozhodčí ukázal
na penaltu. Míč si vzal Tomáš Marek a suverénně proměnil.
Ve 22. minutě zvýšil Ondřej
„Oja“ Míčka, chvíli poté ještě Marek Budil trefil spojnici. Utkání vypadalo jako snadná záležitost pro
domácí barvy, jenže Mýtu se podařilo snížit a zápas dostal nový
náboj. Chvíli po startu druhé půle
hosté vyrovnali na 2:2, až poté se
probudili domácí hráči. Po Budilově krásném centru se hlavou prosadil stoper Petr Pechek. Po faulu
na Jaromíra Králíka zapískal sudí
druhou penaltu, kterou znovu proměnil Tomáš Marek. V dramatické
přestřelce Mýto ještě znovu snížilo
na rozdíl jedné branky, následně se
střelou zpoza vápna potřetí v utkání prosadil Tomáš Marek a završil
skóre na konečných 5:3.
„Musím prozradit, že náš netradiční střelec vstřelil první hattrick
ve své kariéře, a to ve svých necelých 41 letech! Doufáme, že to nebude oslavovat moc dlouho. „Krysovi“
gratuluji!“ ocenil hlavní postavu
úspěšného zápasu. „Byl to dramatický zápas od začátku až do konce
a všechny nás velice bavil. Chtěl

Fotbalová soutěž OP Klatovska
Fotbalová soutěž OP Klatovska
na základě získaných bodů se výkonostně rozdělila na dvě poloviny, TJ
Tatran Dlouhá Ves se nachází v dolní polovině na 11. místě s dvěmi
odloženými utkáními v důsledku
nepříznivého počasí. V podzimní části získalo mužstvo 11 bodů
s umístěním na 11. místě. Mužstva
umístěná od 7. místa budou závislá na boji o cestu, který pravděpodobně ovlivní výsledky a působení
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mužstev z klatovského okresu ve
vyšších krajských soutěží. Kopaná
ve vesnických TJ je ovlivněná nedostatkem potřebné hráčské základny, funkcionářů, finančních prostředků, včetně údržby travnatých
ploch a provozních objektů. Nepomůže ani přestupní řád týkající se
nákupu starších zkušených hráčů
hrající dříve vyšší soutěže, jedná
se o peněžní částky, které jsou pro
oddíl vysoké. Chybí dostatečná zá-

kladna mládeže, jak žactva tak dorostu. Prodloužené pracovní směny
hráčů neumožňují možnost tréninků, zranění při kopané je nežádoucí.
Výbor Tj Tatran přesto děkuje obětavým členům, kteří zajišťují dosavadní činnost oddílu, příznivcům,
sponzorům, včetně vzorné přípravy
hrací plochy k utkáním. Hráčům je
přáno, že svým přístupem, udělají
vše pro záchranu v soutěži OP 2021
– 2022.
Miloslav Kopa

bych poděkovat soupeři za předvedený výkon a popřát mu hodně štěstí
do dalších zápasů. V takovém utkání, kde převládá fotbalovost a fér
hra, je radost pro všechny zúčastněné,“ vyzdvihl Hrubec.
„Májkový“ víkend měli hráči
áčka volno, někteří členové kádru
si v pátek zahráli modelové utkání
proti béčku, někteří nastoupili za
dorost (Pivetz, Míčka), někteří doháněli zápasovou minutáž v béčku
(Krůs). Osmého května (17 hodin)
nastoupí Sušice doma proti Křimicím, aktuálně osmém týmu tabulky. Další týden hraje Sušice opět
doma, tentokrát proti Kaznějovu (neděle 15. května, 17.00).
V uplynulých týdnech se dařilo dospělým v „béčku“ i „céčku“.
Sušické béčko zvítězilo v Kašperských Horách (4:2), o týden později
doma rozdrtilo v tradičním derby
Nezamyslice 6:0. Céčko zvítězilo
v Milčicích (6:0) a v Křenicích (7:3).
Poslední dubnové dopoledne
také proběhl na sušickém stadio-

Zkušený obránce TJ Sušice Tomáš Marek vstřelil v necelých
41 letech první hattrick kariéry. Foto: facebook/tjsusicefotbal
nu turnaj nejmenších členů oddílů,
minipřípravky. Zahrálo si celkem
devatenáct týmů, což je nový rekord. „Týmy byly rozděleny do dvou
skupin – starší (10 týmů) a mladší
(9 týmů). Hrálo se celkem na devíti
hřištích, 1x10 minut, každý s každým,“ popsal systém turnaje trenér
sušické minipřípravky Martin Šlais.

„Starší kluci dokázali z devíti zápasů šestkrát zvítězit a třikrát těsně
podlehli svým soupeřům při celkovém skóre 65:34. Mladší kluci z osmi
zápasů zapsali sedm výher a jednu
prohru při skóre 77:20. Chtěl bych
poděkovat klukům za předvedené
výkony, nasazení a radost ze hry,“
chválil Šlais.
-jon-

Sušice má vítězku Světového poháru
O Velikonočních svátcích proběhl další závod Světového poháru
v terénním triatlonu XTERRA.
Dějištěm tentokrát byly řecké Atény.
V krásném prostředí okrajové čtvrti
Vouliagmeni pořadatelé vykouzlili
nádherné tratě.
V klidné zátoce s písečnou pláží
se závod odstartoval plaveckou částí. Teplota vody byla sice ještě hodně
jarní (16°C), ale cyklistická trať, plná
ostrých zatáček i technických úseků
a běžecká část místy připomínající
horolezecké výstupy, daly za slunečného počasí při teplotách vzduchu
okolo 25°C závodníkům hodně zabrat. Triatlonu v olympijské distanci
(1,5 km plavání, 30 km horské kolo,
10 km běh) se zúčastnila sušická závodnice Lucie Hrabová (High Point
Team). Vzhledem k dosavadnímu

chladnému počasí v ČR, které neumožňovalo kvalitní tréninky na
kole a letošní absenci soustředění
v teplých krajích, se Lucie necítila
úplně stoprocentně připravená a nastupovala do závodu s velkými rozpaky a nejistotou.
Úvodní plavecká část ve studené vodě a následný přechod na kolo
byly ve znamení křečí a nevěstily nic
dobrého. Pak si ale chytila své strojové tempo a začala stahovat úvodní
manko. Postupně předjela fantasticky plavající řeckou závodnici Maudovou, která vylézala z vody s velmi luxusním náskokem, při běhu
pak ukázala záda i následně vedoucí
Francouzce Locatelliové a doběhla
si pro své premiérové první místo
ve Světovém poháru ve své věkové
kategorii mezi neprofesionálními
závodnicemi, kde ji v absolutním
pořadí patřilo 7. místo.
text a foto K. Klafunda

Judo – Turnaj mladšího a staršího žactva
V sobotu 9. dubna uspořádal Judoclub Sušice za finanční podpory města Sušice Turnaj mladšího
a staršího žactva. Pozvání na soutěž
přijalo 132 judistů z 21 klubů Plzeňského, Jihočeského a Středočeského kraje a Hlavního města Prahy,
kteří přijeli do Sušice změřit své
síly a své bojové dovednosti. Mezi
soutěžícími nechyběla ani početná
skupina judistů, která se v minulých

letech účastnila mistrovství České
republiky, což současně přidalo i na
kvalitě soutěže, kterou pozitivně
ocenili zejména zástupci jednotlivých klubů.
Po osmi hodinách zápasů bylo
rozhodnuto o vítězích. Mezi celkově nejúspěšnějšími kluby napříč oběma věkovými kategoriemi se staly kluby: Judoclub Plzeň,
SK Judo Poběžovice a Judo DDM

Blovice. Sušice skončila celkově
na desátém místě. Nejúspěšnější
byla v kategorii starších žáků, kde
se umístila na čtvrtém místě.
V kategorii mladších žáků se na
7. místě umístil Petr Pfeiffer ve váze
do 32 kg, v kategorii starších žáků
vybojoval 1. místo Antonín Štrobl
ve váze do 50 kg, 2. místo Jakub
Citrin Vanek ve váze do 32 kg, 3.
místo Vítek Svoboda ve váze do
46 kg, na 4. místě skončil Vojtěch
Pojar ve váze do 66 kg, v kategorii
starších žákyň vybojovala 2. místo
Kateřina Dušková a 3. místo Karolína Tittlová obě ve váze do 48 kg.
Chtěl bych tímto poděkovat
městu Sušice za finanční podporu, Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Sušice za
možnost uspořádat soutěž v jejich
sportovní hale, spolku Obklopeno
za ozvučení, zdravotníkům a všem
dalším, kteří s přípravou a řízením
soutěže pomáhali a přispěli tak k jejímu hladkému průběhu.
Petr Kämpf

Medaile z mistrovství ČR
Eliška Hostková vybojova- 10 000 m juniorek bronzovou me- 39:05,03 min. Mistrovský závod
la na Mistrovství ČR v běhu na daili za výborné třetí místo časem proběhl 21. 4. 2022 na dráze stadionu v Otrokovicích. Nutno podotknout, že soupeřky si nechaly
od Elišky prakticky celý náročný závod trochu nesportovně odtáhnout a teprve v závěru naší závodnici odběhly. Je to další velký
úspěch sušické běžkyně, členky
atletického oddílu TJ Sušice. Eliška začínala se závodními běháním v Sušici pod vedením Martina Jirouška. Nyní studuje v Praze
a trénuje se zkušeným Vladimírem Kučerou v pražské Slávii.
K mimořádnému úspěchu Elišce
gratulujeme a děkujeme za vzorBronzová Eliška Hostková v čele mistrovského závodu v Otroko- nou reprezentaci oddílu i města.
vicích, před později v cíli stříbrnou Brtníčkovou z Přerova a víZa oddíl atletiky TJ Sušice
těznou Furchovou z Olympu Brno.
Zdeněk Nešpor
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GALERIE SIRKUS SUŠICE
Galerie Sirkus Sušice vás zve

BILANCE
malíře Miloslava Čelakovského.

na výstavu

Článek o malíři přineseme v některém z dalších vydání.
Miloslav Čelakovský (*1937), plzeňský rodák, který si zamiloval Pošumaví a zakotvil v Sušici, dlouholetý pedagog a především malíř jehož životní
cestu určoval vztah k umění.
Sušická výstava je retrospektivním ohlédnutím, průřezem práce, od děl
starších až po ty současné. Je nahlédnutím malířovy životní cesty a připomínkou blízkých přátel, výtvarných souputníků, kteří ho na ní doprovázeli.

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:
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.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor Sušice, město Sušice a Sušické kulturní centrum
si vás dovolují pozvat na:

TRADIČNÍ RODINNÝ NEDĚLNÍ VÝLET

VÝSTUP NA VRCH SVATOBOR

Milí přátelé sušické Galerie Sirkus, blíží se Létající ateliér, který letos
přistane na neobyčejně krásném, mezi lesy skrytém místě s výhledem
na Kašperský hrad. K malé osadě vede dobrodružná cesta, je třeba
vzít si vlastní spacák a baterku, topit se bude v kamnech. I přesto
jsme pro vás domluvili jedno teplé jídlo denně a možná něco navíc,
aby jste se plně mohli věnovat výtvarnému činění v tomto krásném
a inspirativním prostředí.
Vaším průvodcem bude opět malíř Miroslav Šisler.
Informace bližší naleznete níže. Nejpozději do 15. května sdělte svůj zájem paní Janě Jirátové, naší milé koordinátorce.
Děkujeme a těšíme se na vás!
Galerie Sirkus Sušice

konaný v rámci Sušických slavností
a pod záštitou starosty města Sušice Bc. Petra Mottla.

Plavecké závody
Po dvouleté covidové pauze se letos opět můžeme těšit na plavecké závody.

Uskuteční se dne 28. 5. 2022 v bazénu v Sušici.
Závody jsou určené všem, kteří holdují plavání, mají rádi vodu a chtějí poměřit svoje síly se soupeři.
Přihlásit se mohou všichni od věku čtyř let. Premiérově máme vypsanou kategorii i pro dospělé plavce. Věříme v hojnou účast závodníků a v jejich skvělé výsledky. První tři úspěšní plavci obdrží medaile, ostatní věcnou cenu. Závodním dnem nás provede oblíbený a zkušený moderátor Jiří Hlaváček.
Moc se na všechny těšíme a věříme, že si plaveckou sobotu společně užijeme.
Zapsat dítě na plavecké závody můžete, napsat na e-mail: info@sportoviste-susice.cz,
osobně na recepci bazénu nebo SMS zprávou na čísle 777 358 658.
Pište prosím ve tvaru JMÉNO ROK NAROZENÍ DÍTĚTE (příklad JOSEF NOVÁK 2004)
Poplatek za účast na závodech 50 Kč je potřeba zaplatit na recepci do středy 26. 5. 2022.

Termín konání: neděle 22. května 2022 Místo konání: Sušice – Svatobor
Program: 11.00 hodin – tradiční rodinný výlet na vrch Svatobor se
startem na náměstí v Sušici
13.00 hodin – pravidelné vystoupení skupiny Štreka u rozhledny na Svatoboru
Občerstvení bude možné v chatě Svatobor, rozhledna bude přístupná.
Informace o výstupu:
• Alena Švarcová, e-mail: Alesva@seznam.cz, tel. 728 088 146
• Ing. Petr Čonka, e-mail: pconka@centrum.cz, tel. 603 282 749
• Dagmar Radová, e-mail: djradova@seznam.cz, tel. 725 748 875
Doporučené trasy: Výstup na Svatobor
• Ze Sušice-náměstí po červené TZ přes Scheinostovo zátiší na Svatobor alternativně se zkratkou „Hadí stezkou“ – 3,7 km.
• Ze Sušice-náměstí po modrá TZ přes Úbočí Svatoboru a dále po žluté
TZ (Cestou nejkrásnějších vyhlídek) na Svatobor – 4,1 km.
Zpět po stejné trase popř. „Hadí stezkou“ v rámci Sušické pavučiny.
Pozn.: Pro méně pohyblivé osoby bude připraven malý autobus s odjezdem ve 12.00 hodin z nábřeží (stanoviště odjezdu před stanovištěm místní dopravy), odjezd zpět z vrchu Svatoboru v 15.00 hodin.

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

Obsluha kiosku

SOŠ a SOU Sušice vás zve na prohlídku školy
v Poštovní ulici o Sušických slavnostech

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zve obyvatele města, záPoznáte někdo kdy (1945), kdo (U. S. ARMY) a kde to bylo foceno? -TR- jemce o studium a jejich rodiče či příležitostné návštěvníky Sušických slavností k návštěvě školy, která se nachází v těsné blízkosti sušického náměstí.
V pátek 20. 5. 2022 od 14.00 do 18.00 a v sobotu 21. 5. 2022 od 9.00 do 12.00
SOŠ a SOU Sušice pořádá mezinárodní soutěž
si můžete prohlédnout prostory školy a zhlédnout prezentaci jednotTermín 11. 5. – 13. 5. 2022 bude ve Střední odborné škole a Středním od- livých oborů. Jste srdečně zváni!
borném učilišti ve znamení unikátní události, konkrétně 4. ročníku mezinárodní soutěže odborných dovedností žáků O KŘIŠŤÁLOVOU KOULI
SYSTHERM a 12. ročníku mezinárodní soutěže odborných dovedností
žáků O PUTOVNÍ POHÁR SYSTHERM. Soutěž se naposledy konala
Obsluha pokladna
Pracovní doba – v závislosti na otevírací době letního koupaliště cca od 10.00–19.00 hod. v roce 2019, přičemž se k ní vracíme opět po dvouleté odmlce způsobené
Hodinová sazba – 110 Kč na hod. | Požadujeme: 18 let a více, spolehlivost, samostatnost, koronavirovou pandemií a s ní souvisejícími restrikcemi. V současnosti je
přihlášeno 12 družstev na soutěž o putovní pohár a 14 družstev na soutěž
zodpovědnost, slušné a vstřícné chování k zákazníkovi, týmového hráče
o křišťálovou kouli. Zastoupeny budou školy z celé České republiky a dvě
Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu:
školy ze Slovenska. Soutěžit budou instalatéři a elektrikáři, maximálně
safranek@sportoviste-susice.cz nebo na telefonním čísle 777 358 717
čtyři žáci z jedné školy. Zatímco v minulých letech probíhala soutěž ve
Výpomoc na ubytování Roušarka
stanech na sušickém náměstí, letos proběhne soutěž v opravárenské
Náplní práce je zejména: pomocná síla do kuchyně, úklidový pracovník, žehlení, praní hale školy v ulici U Kapličky. Školu navštíví v těchto dnech základní
Požadujeme: věk 16 a více let, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, slušné a vstříc- školy ze Sušice a širokého okolí. SOŠ a SOU Sušice zve k účasti na akci
i veřejnost, kterou daná tématika zajímá. Přijďte se podívat na výkony
né chování k zákazníkovi, týmového hráče, potravinářský průkaz
učňů ve čtvrtek 12. 5. 2022, a to během celého dne, či v dopoledních
Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu:
hodinách 13. 5. 2022. Těšíme se na vaši účast!
ferencikova@sportoviste-susice.cz nebo na telefonním čísle 777 358 722
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, samostatnost, 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
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Inzerce

Řádková inzerce
PRODEJ
Prodám horkovzdušná kamna jako
nová, cena 10.000 Kč, slunečník Samos 300 – nový oranžový potah,
cena 4.000 (původ. cena 8.300 Kč),
dřevěné lyže – 40. léta 20. st. – cena
dohodou. Tel. 607 866 783
Prodám zachovalou rekreační maringotku částečně nové pneu. Vhodná pro stavební a lesní dělníky. Rok
výroby 2000. Tech. prohlídka do
června 2022 v NJ. Cena 90.000 Kč.
Tel. 721 216 369
Prodám sbírku 34 DVD o zvířatech
z celého světa, cena za 1 DVD 100 Kč.
V obalu DVD je ještě takovej malej
sešítek, kde je rodokmen a taky co to
zvíře žere. Tel. 605 579 683
Prodám částečně ojeté letní pneumatiky (4 ks) na hliníkových
sportovních diskách, rozměr
165R 13 jsou čtyřděrové, cena
1.500 Kč + nová rezerva zdarma. Tel. 723 987 551
Prodám po 4 ks letních pneu na
Peugeot 307 alu disky, 4 ks letních pneu na plech. discích, 4 ks
letních pneu na Fiata punto na
plech. discích. Vše levně. Tel.
776 664 135 Sušice
Prodám traktorový naviják do lesa,
domácí výroby, cena 8.000 Kč.
Tel. 775 078 775
Prodám zbytky stavebního materiálu – ytong univerzal tvárnice
300, ytong start tvárnice 300, ytong
U profil 300. Cena dohodou. Tel.
736 288 810
Prodám polykarbonát a plastové
nebo plechové střešní krytiny. Dále
nabízím přístřešky nad vchody a zahradní skleníky. Tel. 775 601 680
Prodám staré zápalkové nálepky, LP
desky různé, krabici časopisů o pletení, háčkování, vyšívání – návody,
vzorníky apod. Tel. 607 866 783
Prodám různé staré obrazy – krajiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel.
792 229 217

KOUPĚ
Koupím zbytky stavebního materiálu: ztracené bednění, cihly, venkovní dlažba, cement, písek, kamenivo, překlady, atd. Tel: 721 866 006
Koupím lešenářské trubky, jednotlivé kusy nebo celé lešení. Tel.:
721 866 006
Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, staré zápalkové nálepky a krabičky, reklamní plechové
a smaltové cedule, papírové dopisní zálepky, staré pohlednice Sušice
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starší známky, mince, bankovky, odznaky, pohledy, obrazy,
hodiny, hodinky, porcelán, sklo, vojenské předměty – šavli, helmu, uniformu a podobně. Můžete 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 lištovou 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
Oceňování nemovitostí – pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví, apod.
– kvalitně a rychle. I. Drábková, Sušice, tel. 608 117 789
Výměna garáže v osobním vlastnictví. Vyměním garáž v osobním vlastnictví v garážové lokalitě
u Technoplynu za garáž v lokalitě
na sídlišti u ulice Sirkařská. Garáž má zavedenou elektřinu. Termín realizace může být i koncem
roku. Garáž samostatně neprodávám. Kontakt: 721 803 679
Hledám pronájem bytu dlouhodobě, ihned. Nebo větší RD v dosahu
Sušice od 7/2022. Slušnost, spolehlivost. Tel. 731 186 929
Koupím garáž samostatně uzamykatelnou v Sušici. Tel. 604 246 982

RŮZNÉ
Nabízím zemní práce s traktorbagrem – základy staveb, přípojky
inž. sítí, cesty, terénní úpravy, jímky,
čističky odp. vod, bazény, apod. Sušice a okolí. Tel. 777 022 977
Hledám paní kolem 75 let ze Sušice k občasným vycházkám po okolí.
Tel. 721 345 265
52letá modrooká blondýna hledá romantického muže na trvalý
a vážný vztah plný pohody a lásky. Zn. Doteky něhy. SMS a Tel.
604 848 189
Stavební a rekonstrukční firma
„Otec a syn“ Vám nabízejí své
služby rekonstrukcí a oprav od
podlahy po střechu. Volejte na tel.
732 808 608 od 8–19 hod.
Nabízím jazykové a stylistické úpravy textu, korektury bakalářských
a magisterských prací, přípravu na
maturitní a přijímací zkoušky z českého jazyka, doučování. Více informací na www.hezkycesky.top, tel.
606 49 49 96
Nabízím strojní čištění koberců, sedacích souprav, křesel, židlí a čalounění, Zdeněk Kubeš, telefon:
607 630 244
Nabízíme: stříhání ovocných stromů, stříhání živých plotů, sečení
a údržba zahrad. Tel. 792 411 333
Spravím staré knihy, svážu diplomové práce. Tel. 739 744 687
Provedu opravy střech, komínů,
natěračské a drobné zednické práce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172
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Příspěvky dopisovatelů / Rubriky

Očima Martina Mejstříka

Královna Barbora

Dobrý den, přátelé. „Albrecht
Habsburský stvořil v srdci Evropy
přijetím uherské, římské a české
koruny impozantní nadnárodní
říši, od které si papežská kurie
slibovala konečné zastavení pronikání Osmanské říše do nitra evropského kontinentu. Velká říše
byla však křehkým útvarem spojeným pouze osobou panovníka.
A právě
proti historicky prvnímu
panovníkovi
podunajské
říše vystoupila v květnu 1438 na
svém sjezdu
v Mělník u
k a l i š n ic k á
strana, v jejímž čele stál
talentovaný
politik Hynce Ptáček
z Pirkštejna. Ptáčkovu stranu
podporovali také Táborští, neboť úmluvy ujednané mezi Táborem a Zikmundem, jež přiznávaly městu zcela výsadní politické,
majetkové a náboženské postavení v zemi, měly ráz jednostranné a účelové dohody mezi oběma
stranami, a tak se jimi Albrecht nemusel, a ani nehodlal, řídit. Účastníci vstoupili na velmi tenký led.
V jejich představách se měl totiž
stát novým českým králem teprve
dvanáctiletý princ Kazimír, jenž
byl mladším bratrem polského
krále Vladislava III. Jagellonského (1434 – 1444). Ptáčkova strana
však nedokázala zabránit Albrechtově české korunovaci (došlo k ní
v červnu 1438). Ihned proto vzplála válka, do které se osobně zapojil i Albrecht, jenž se v srpnu pokoušel marně dobýt pevný Tábor.
Neúspěch si kompenzoval o pouhý
měsíc později, když jeho spojenci rozdrtili v bitvě u Želenic severočeskou kališnickou hotovost
a následně se vypořádal i s Poláky. (Již jsme psali, že se v době Albrechtovy korunovace šikovalo na
severních hranicích Koruny České Vladislavovo vojsko. Na podzim 1438 pak vpadlo do Slezska.
Albrecht jim ale dokázal zabránit v dalším postupu – a následně
s polskou stranou uzavřel příměří.) Hynce Ptáček odhadl mocenské rozložení sil ve střední Evropě
i českém státě, a on osobně, i jeho
strana, se nakonec polské kandidatury vzdali.“ (Marek Zelenka,
husitstvi.cz, upraveno.)

V létě 1439 se Albrecht vydal
v čele uherského vojska do války proti Osmanské říši. A – již se
nevrátil. Koncem října zemřel ve
svém vojenském táboře u Ostřihomi nedaleko Komárna na úplavici.
Bylo mu čtyřicet dva let.
Než se v historii posuneme dál
směrem k druhým husitským válkám, zastavíme se ještě u osudu
žen z poslední Lucemburské dynastie:
Královny Ba rbo r y Celjské
– Lucemburské a její dcery Alžběty
Habsburské.
Barbora byla ve
své době asi
nejkrásnější a nejbohatší ženou
v Uhersku. Četnými majetky ji
od počátku manželství bohatě
obdarovával její choť Zikmund.
Když se ale dozvěděl, že Barbora
vyjednává o sňatku své vnučky
Anny s polským králem Vladislavem III. Jagellonským, který
se pak měl stát místo Albrechta českým a uherským králem,
nechal ji těsně před svou smrtí
uvěznit. Na svobodu byla propuštěna až po půl roce a musela
se vzdát většiny ze svého majetku. Nějakou dobu strávila v polském exilu, posléze našla útočiště ve věnném městě českých
královen, Mělníce. Po celou dobu
se za její věc bral Hynek Ptáček
z Pirkštejna. Poslední léta svého
života se Barbora politice přestala věnovat, zabývala se astrologií
a alchymií a podle svědectví na
vysoké úrovni.
Barbora Celjská přežila svou
dceru Alžbětu téměř o deset let.
Dožila se kolem šedesátky, což byl
na tehdejší dobu vysoký věk. Její
život vyhasl 11. července 1451 –
zemřela v Mělníku během morové
epidemie. Pohřbena byla v Martinické kapli v katedrále sv. Víta,
na poslední cestě ji doprovázeli
i husitští kněží. Její důstojný pohřeb byl poslední poctou královně a křesťance – vyvracel tak její
údajnou nemravnost a kacířství.
Do dnešních časů se však královnin hrob bohužel nedochoval.
Příště příběh Alžběty. Krásné
jaro přeji, přátelé.
28. dubna 2022
Martin Mejstřík
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I Sušice připomněla Den holocaustu a hrdinství
Od lípy svobody zněla náměstím
28. dubna jména 132 obětí holocaustu ze Sušice a okolních obcí v rámci
Jom ha-Šoa 2022. Akci uspořádalo
Sušické kulturní centrum. Také zde
zatančil skupina žen Mai mai kruhový tanec a zájemci se pak vydali
vyčistit tzv. Stolpersteiny – mosazné
destičky na chodnících před tehdejšími domy obětí holocaustu. To se
odehrálo za asistence a odborného
výkladu Michala Chmelenského ze
Západočeského muzea Plzeň. Historický kontext, dnešní souvislosti
a význam akce ozřejmil Václav Diviš, který akci uváděl. Podstatnou
část jeho slov přinášíme v následujícím textu:
(ED)
Den holocaustu a hrdinství,
hebrejsky Jom ha-Šoa ve Hagvura, je dnem vzpomínání na 6 milionů zavražděných židů během druhé
světové i na židovské hrdiny bojující
proti nacistům na frontách, ve varšavském ghettu a dokonce i v koncentračních táborech např.v Treblince, Sobiboru a na dalších místech.
V Izraeli je tento den státní svátek.
Základní a podstatnou ideou tohoto dne v ČR je od roku 2006 čtení
jmen obětí ve veřejném prostoru. Letos
se do této pietní akce
zapojilo 24 měst.
Letos si připomínáme též 80 let
od spuštění děsivého a démonického
programu vyhlazení evropských židů
(celkem 11 milionů) – v cynické terminologii nacistů
„die Endlösung der
Judenfrage“ neboli
„konečné řešení židovské otázky“. Poprvé v dějinách mělo
být židovské etnikum
programově vyhubeno jako celek a to všude tam, kde Třetí říše uplatní svou
moc. Po vyvražďování jednotlivců
i celých skupin během východního
tažení v r. 1941 bylo zavražděno na
750 tisíc osob (jen v září 1941 bylo
v rokli Babi jar u Kyjeva zastřeleno
přes 33 tisíc lidí – mužů, žen dětí !).
Od těchto masakrů přešli nacisté
k budování skutečných „továren na
smrt“, na jejichž moderním technickém vybavení se podíleli přední němečtí vědci a technici a svým způsobem i celá německá společnost,
v podstatě celá mašinérie Třetí říše.
Postupně se začaly na okupovaném

polském území budovat vyhlazovací tábory
s plynovými komorami a krematorii. Byly
to tábory smrti Chelmn, Belžec, Sobibor,
Treblinka, Majdank
– a největší a nejrozsáhlejší Auschwitz II
– Birkenau. Zde pracovalo dnem i nocí osm
plynových komor a čtyři krematoria, v nichž
našlo smrt na 1,5 mil.
evropských židů, mezi
nimi i naši spoluobčané,
jejichž jména jsou veřejně čtena.
Letos si také připomeneme 80 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha a následující pomstu nacistů „Heydrichiádu“,
při níž bylo zastřeleno na 5 tisíc našich vlastenců na střelnici v Kobylisích, v Lubech u Klatov a srovnání
se zemí Lidic a Ležáků a povraždění
jejich obyvatel či zavlečení do koncentračních táborů.
Letos si také připomeneme 80 let

přizvat nejširší veřejnost k uctění
památky rasového pronásledování a bezpráví během druhé světové
války. Dále šířit povědomí o historii holocaustu zvl. u mladé generace.
A konečně propojovat historický témata se současnými. A tady je třeba
dnes společně pozvednout hlas proti agresivní válce Ruska na Ukrajině. V této souvislosti cituji z dopisu
400 statečných duchovních v Rusku:
„To, co se odehrává nyní na
Ukrajině je těžký hřích bratrovraždy – hřích Kainův, který vztáhl ruku na svého bratra Abela.
Žádný politický zájem nemůže
ospravedlnit smrt nevinných lidí:
umírají staří lidé, ženy, děti. Ukrajina je ničena, města jsou bombardována. Ruské střely dopadají i na
nemocnice, školy, obytné domy!
Množství lidí (přes 5 mil.) se stalo
uprchlíky a oblasti, kde probíhají
těžké boje, prožívají lidé humanitární katastrofu. Kromě samotného hrůzného krveprolévání představuje ruská invaze na suverénní
zemi – Ukrajinu porušení práva
na svobodné sebeurčení jejich
občanů. Válka, kterou vede nyní
Ruská federace na Ukrajině ničí
nejen Ukrajinu, ale i Rusko, jeho
od transportů židovských obyvatel obyvatele, ekonomiku, mravnost
našeho kraje – Sušicka, Horažďo- i budoucnost! Tato agresivní nevicka, Blatenska a to z Klatov 26. mravná válka ohrožuje celou Evlistopadu 1942. Byl to transport Cd,
který čítal celkem 650 osob. Židé
z Klatovska a tedy i ze Sušice byli
shromážděni v budově nynější střední průmyslové školy v Klatovech. To Brit je asi 10letý pes NO, který
připomíná i pamětní deska na bu- byl nalezen a nikdo se k němu
dově školy. (Přežilo pouze 37 lidí.) nepřihlásil.Nyní pobývá v kotci
Další hromadný transport Ce orga- v Nýrsku, kde čeká, že se na něj
nizovaný klatovským gestapem měl ještě usměje štěstí a ten svůj domov
619 osob a dojel do Terezína a to o 4 najde.Je očkovaný, čipovaný, není
dny později. (Přežilo jen 32 osob.)
Cílem projektu Jom ha-Šoa je

Hledáme nový domov

ZAHRÁDKÁŘSKÁ
PORADNA

Květen na zahradě – 1

Ve druhé polovině dubna až začátkem května je vhodná doba k výsevu okurek nakládaček a polních
salátovek. Osivo vzejde asi po čtrnácti dnech, tedy většinou již po ledových mužích a mladým otužilým
rostlinkám již nehrozí namrznutí.
Osivo vyséváme nejčastěji po dvou
až třech semenech na vzdálenost 30
až 40 centimetrů od sebe. Vzdálenost řádků by měla být minimálně
100 cm s ohledem na mohutný růst
rostlin do šířky, pokud okurky nepěstujeme na opěrné síti.
V ovocné zahradě ve fenofázi
kvetení nebo po odkvětu je ještě
vhodná doba řezu broskvoní, popří-

padě i jiných peckovin. Tento zásah
připadá v úvahu především v oblastech s vyšší nadmořskou výškou.
Můžeme rovněž prosvětlit nadměrně rostoucí a zahuštěné koruny
jabloní a hrušní a to těch stromů,
u nichž jsme neuskutečnili zimní
průklest. Zmírníme tím nežádoucí bujný růst. U mladých nebo přeroubovaných stromů vylamujeme
koncem května až červnu takzvané
vlky, letorosty prorůstající obvykle
pod místem řezu starší větve.

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

ropu a celou naši civilizaci! Musíme odmítnout zabíjení a násilí!
Musíme odmítnout lež a nenávist!
Proto vyzýváme mocné a odpovědné: Zastavte toto nesmyslné
krveprolévání!“ – Tolik z dopisu.
K tomuto statečnému hlasu – hlasu proti válce se připojujeme dnes
i my zde tímto shromážděním. Na
závěr mi dovolte připojit slova pana
prezidenta Václava Havla.
„Kdykoli se seznamuji s dokumenty o holocaustu, o koncentračních táborech, o Hitlerově masovém
vyhlazování židů, o rasových zákonech a nekonečném utrpení židovského národa za druhé světové války, cítím se být zvláštním způsobem
ochromen .. Ten stav ochromení pramení především z hlubokého – a řekl
bych metafyzického studu. Stydím
se, lze-li to tak říci, za člověka, za
lidstvo, za lidský rod. Cítím, že je
to jeho zločin a jeho hanba, a tudíž
i zločin a hanba má.
Toto ochromení jako by mne vrhalo až na samé dno prožitku lidské
viny a spoluzodpovědnosti za lidské
počínání a za stav světa, v němž žijeme a který tvoříme. Je třeba si trvale
připomínat hrůzy, které potkaly židovský národ, vyvolený k tomu, aby
svým utrpením burcoval svědomí
lidstva.“
Mgr. Václav Diviš
více foto na www.kulturasusice.cz

Réz i nk a je ročn í kočička, milá, mazlivá, vhodná
do bytu, je již kastrovaná
i očkovaná.
Info na tel. 608 484 414.
Děkujeme za pomoc..
Helena M.
Informace o dalších zvířatech
(nalezených i hledaných) najdete na stránkách spolku nalezenci-sumavaci.estranky.cz a jejich
facebooku.

kastrovaný. Lidi má rád, ale ostatní psí kluky si vybírá.Větší domácí zvířata by naháněl...Je vhodný
na zahradu, kterou si ohlídá a bude
i dobrým společníkem.
Info na tel.: 604 555 924
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15 sborů z celé republiky na „Je kraj, kde voní tráva“
Tento poetický název nese festival
dětských pěveckých sborů věnovaný odkazu Miroslava Raichla, který
se v Sušici koná jednou za dva roky
již od roku 1996. Třináctka přinesla
bohužel smůlu a v roce 2020 musel
být festival na poslední chvíli zrušen
kvůli pandemii. Letošní 14. ročník,
který proběhl v Sušici ve dnech 23.
a 24. dubna, byl výjimečný navíc tím,
že součástí festivalu bylo setkání vítězů krajských postupových kol 30. celostátní přehlídky školních dětských
pěveckých sborů 2021, jejíž ústřední
kolo muselo být z epidemických důvodů také zrušeno.
Celkem proběhlo šest festivalových koncertů, na kterých vystoupilo patnáct sborů. Vedle sušických
sborů (Broučci, Sluníčka, Včelky,
Hlavní sbor, Svatobor) účinkovaly

V sobotu 30. dubna slétlo se na ostrov Santos hojné množství ježibab
ze Sušice i okolí. Akci pořádalo sušické gymnázium, konkrétně studenti kvarty a jejich pedagogové
– Bohumila Skrbková a Dan Nakládal. Podle atmosféry, ohlasů diváků a dětského veselení, dalo by se
říci, že to byla akce vydařená. O nejzasvěcenější komentář jsem požádal
pedagogy – organizátory.
(ED)
V roce 2022 to byl už 22. ročník,
který gymnázium připravuje. Je
to číslo kouzelné, magické?
„Asi je – vědma nejsem, ale našla
jsem si, že číslo 2222 je andělské,
vzkazuje nám: „jen tak dál“ a slibuje
štěstí a pohodu. Tak to by mohla být

sbory Jiřičky Plzeň, Sedmikrásky
Klatovy, Javořičky Plzeň, Rolnička
Praha – doplňovací sbor, Písnička
Praha, Canzonetta Č. Budějovice,
Mariella Plzeň, NaLaděno Říčany,
Červánek Červený Kostelec a Carmína Č. Budějovice. Na pódiu Smetanova sálu se za dva dny vystřídalo přes pět set dětských zpěváčků,
jejichž úžasné výkony po oba dny
hodnotila odborná porota složená
z předních českých sbormistrů.
Od sobotního rána bylo ve Smetanově sále živo. Srdce diváků těšily
veselé písničky a ti za ně účinkující
odměňovali vřelým potleskem. Den
vyvrcholil večerním koncertem, na
který si sušické sbory připravily překvapení. V letošním roce totiž oslavil
80. narozeniny zakladatel Sušického dětského sboru pan Josef Baierl.

A jakou by sbor měl lepší příležitost
popřát písničkou než festival, který
tradičně probíhá právě díky Pepčovi. A tak, když se postavil před Hlavní sbor SDS, aby dirigoval poslední skladbu, ozvala se místo prvního
taktu známá narozeninová písnička.
K obrovskému překvapení sbormistra
se vzápětí objevilo na pódiu pěvecké
kvarteto se Serenádou čtyř kavalírů, a následně smíšený sbor Svatobor
(viz. foto vpravo dole).
Krom koncertů ve Smetanově
sále dělaly děti radost i sušickým
seniorům, a to na koncertech v Domově důchodců (kde vystoupily plzeňské sbory Javořičky a Mariella)
a v Domě s pečovatelskou službou
v ulici Pod Svatoborem, kde zazpívaly děti z podkrkonošského Červeného Kostelce (sbor Červánek).
Krásnou tečkou za dvoudenním
maratonem byl společný pěvecký
workshop sborů, který vedl Lukáš
Holec z Českého Krumlova.
Další ročník je tedy úspěšně za
námi a můžeme se těšit na jubilejní
15. ročník, který proběhne v roce
2024. Velké díky patří městu Sušice a Plzeňskému kraji za finanční podporu, NIPOS – ARTAMA
(Národní informační a poradenské
středisko pro kulturu, útvar ARTAMA) za odbornou garanci festiva-

Ježibaby na Santosu
pro budoucnost sletu dobrá zpráva.
Dvojka hrála v sobotu roli vícekrát
– nejen 22. ročník, ale i 2 roky covidové pauzy, 2 předtančení, 2 skupiny tanečníků – Morany a Vesny
a duo pedagogů, kteří se studenty
akci připravovali. Chvalitebně je ve
škole dvojka, ale tahle dvojka k akci
nepatří, protože studenti byli výborní, prostě na jedničku.“
Dvě skupiny tanečníků – můžeš
nám, Bohunko, to předtančení blíže popsat?
„Studenti kvarty se rozdělili na dvě
družiny – ti v černobílém kostýmu

patřili k Moraně, která symbolizuje
zimu a smrt a družina Vesny, jež přináší jaro a nový život, tančila v černočervených kostýmech. Vesna své
skupině v závěru vyslala na pomoc
víly a jaro se definitivně ujalo vlády
a slavilo svůj triumf.“

Dane, kostým vrchního čaroděje
ti sedl – tento slet byl tvojí premiérou, jak ses sžil s novou úlohou?
„Úloha organizátora akcí pro mě
nová není – podávání grantů, domluva s hosty, kapelami či technická stránka, to vše už mám trochu
zažité např. z Majálesu (který letos
chystáme na 14. května). Specifikem akcí gymnázia je pak práce se
studenty – v tomto
ohledu pro mě byla
nová především
práce na choreografii. Se studenty
už jsme tančili, ale
novou, řekněme autorskou choreografii jsem v takovém
rozsahu ještě nedělal. Podle ohlasů
jsme ale s Bohun-

lu a ZUŠ Sušice
za dlouhodobou
podporu sušického sborového
zpívání. Ráda
bych také poděkovala všem
našim sbormistrům, korepetitorům a členům
výboru Spolku
přátel Sušického
dětského sboru
(SPSDS), kteří akci organizačně zaštítili.
Díky také těm,
kteří pomáhali
s realizací jednotlivých koncertů, provázeli sbory Sušicí a starali se o to, aby se hosté v našem krásném městě cítili jako
doma (aby měli plná bříška a příjemné nocování). DÍKY!
Dáša Jíchová, předsedkyně SPSDS
Zakladatel festivalu sbormistr Josef
Baierl letos poprvé akci neorganizoval ani nepřipravoval sbor. Vystoupení poslouchal jako porotce, ovšem při
sobotním večerním představení hlavního sboru, byl neočekávaně přizván na
pódium. Na první pohled bylo zřetelné
jeho překvapení. Zeptal jsem se ho proto, zda tušil, co se
chystá:
(ED)
„Ani v nejmenším! Své
kulatiny jsem
považoval za
odbyté. Vždyť
už jsem je slavil
několikrát. Podezření ve mně
nevzbudila ani
poznámka mé
známé, že je tu
nějak hodně členů Svatoboru.
Jen jsem se po-

divil, neboť jsem neviděl žádného.
Když pak celý Svatobor nastoupil na
pódium, bylo to dokonalé překvapení. Přede mnou se totiž do té doby
úspěšně ukrývali… To ale bylo už
asi třetí ze série velkých překvapení.
Nejprve mě udivilo, když mě Honza
Pelech pozval na scénu, abych dirigoval svůj oblíbený Chodský den
s hlavním sborem SDS. Bránil jsem
se, že jsme to nenacvičovali… Když
mi ale podali taktovku ve tvaru velké ukazující ruky, začal jsem tušit
čertovinu a oni nakonec spustili takovou milou gratulaci! Pak nastoupili ti čtyři kavalíři a zazpívali mi
Borodinovu serenádu se speciálním
textem: Místo Kak ja ljubljů vás –
Pepčo, buď dlouho zdráv, to mě moc

potěšilo. A do třetice mě překvapilo, co Svatobor zanotoval, protože
školní scénu z Jakobína na výročích
zpíval jen dětský sbor. Chtěl bych
všem moc poděkovat. Jsem také potěšen, že se to novým sbormistrům
i rodičovskému sdružení podařilo
perfektně zvládnout. Měl jsem v životě dva sny. První se mi splnil 28.
října 2018 – dirigovat Dvořákovo Te
Deum s velkým orchestrem a sborem. A splnění druhého snu jsem naplno viděl právě tento večer – tedy
po 50 letech předat dětský sbor do
správných rukou: Teď funguje ještě
lépe než dříve. “

kou a s kvartou v této zkoušce obstáli a předtančení se podařilo.“
Co dalšího mají vlastně studenti
na starost a jaké hosty jste si letos pozvali?
„Kromě tance se studenti při samotné
akci starají hlavně o soutěže pro děti,
stánky s lektvary a odměnami pro
soutěžící, pořádají soutěž o titul Miss
Ježibaba, moderují či vybírají vstupné. V rámci přípravy na akci dělají ve
skupinkách plakát, řidičáky (kartičky
na soutěže) a další grafické práce, vytvářejí ježibaby ke spálení, kostýmy,
občerstvení, navrhují téma, soutěže či
hosty, vše samozřejmě ve vzájemné
spolupráci s námi, pedagogy. No a jací
hosté nakonec přijali naše pozvání?
Děti z 1. třídy MŠ Smetanova pod
vedením Hany Kubalové a Radky
Vlkové zatančily na samém úvodu,
Kejklíř Půpa rozesmál děti i dospělé, Petr Procházka povozil zájemce
v kočáru a předvedl svou Norik Show,
rytíři ze Žichovic rozpálili diváky při
ohňové show a během celé akce hrála
skupina Orchidea. Zkrátka naplněné odpoledne – programem, kouzly
a dobrou náladou. Děkuji Bohunce,
kvartě, všem hostům, návštěvníkům
a těm, kteří se na hladkém průběhu
akce jakkoliv podíleli.“
foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz.
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