
Systherm. Soutěž s mezinárod-
ní účastí,  ve které se velmi dobře 
umisťují učni místního odborného 
učiliště,  měla svůj slavnostní večer 
v kině. Tento večer moderoval Ja-
kub Kohák a vystupovala zde sku-
pina Ilustratosphere spolu s Da-
nem Bártou. Druhou akcí je pak 
konference o sportu a výživě Spor-
trend pořádaná Sportovišti města 
Sušice,  jejíž přednášková část se 
odehrála v kině. A nesmím zapo-
menout na propojení kina a galerie, 
 ve které v průběhu loňského roku 
proběhly unikátní výstavy mnoha 
známých a významných umělců 
a která se dostala do podvědomí 
široké veřejnosti,  o čemž svědčí 
rostoucí počet návštěvníků. 

Celkově byl rok 2019 pro kino 
Sušice úspěšný. Příjemné prostře-
dí s kinokavárnou, bohatá a roz-
manitá fi lmová skladba, mnoho 
zajímavých nefi lmových akcí od 
divadelních představení až po 
velké konference, nebo galave-
čery se zvučnými jmény, to vše 
láká do našeho kina rok od roku 
stále více spokojených diváků, 
kteří se rádi vracejí. V neposlední 
řadě vděčíme tomuto trendu i za-
městnancům a brigádníkům, kte-
ří se ochotně starají o to, abyste 
se jako diváci v našem kině cítili 
dobře. Proto bych chtěl co nej-
srdečněji poděkovat všem uva-
děčům, pokladním, promítačům 
a technikům, zvukaři, ale i ob-
sluze v kavárně za jejich práci 
a starost o diváka, kterou mu vě-
nují a těším se na další úspěšný 
rok s nimi a s vámi, vážení diváci.

Bc. Pavel Vinický, foto ED
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V případě, 
že bych měl 
provoz kina 
Sušice za rok 
2019 shrnout 
do jedné krát-
ké věty, vy-

padala by nejspíše takto: Během 
roku 2019 navštívilo kino Suši-
ce celkem 26 974 diváků na 518 
představeních, kteří zhlédli cel-
kově 198 fi lmových titulů. Tečka. 
To jsou ovšem jen suchá čísla, kte-
rá nevypovídají téměř nic o tom, 
jak si kino vedlo v loňském roce, 
jakou práci odvedli zaměstnanci 
a brigádníci, ale především, jak 
jste kino vnímali vy, diváci. Na-
víc v těchto číslech nejsou zahrnu-
ty nefi lmové akce, jako například 
přednášky, besedy, divadelní před-
stavení, nebo letní kino na Santo-
su. Ale pojďme si jednotlivá čísla 
rozebrat, aby se nám příběh sušic-
kého kina více přiblížil. 

26 974 diváků – tolik přišlo vás 
diváků pouze na fi lmová předsta-
vení. A to je o 2 542 diváků více, 
než v loňském roce. Když k tomu 
ještě připočteme návštěvnost z di-
vadelních představení, cestovatel-
ských přednášek, koncertů, be-
sed, talkshow a mnoha dalších 
akcí, činí fi nální návštěvnost kina 
bezmála 33 000 diváků. Obecně 
lze říci, že se návštěvnost 
v kině řídí dvěma hlav-
ními určujícími faktory. 
Počasím a typem fi lmu. 
Proto chodí nejvíce divá-
ků v zimě a na podzim. 
Ostatně během loňského 
roku přišlo nejvíce diváků v úno-
ru a březnu (více jak 8 000 diváků) 
a pak v listopadu a prosinci (cca
7 000 diváků). Oproti tomu nej-
menší návštěvnost se odehrála 
v červnu a červenci (celkem 2 577 
diváků). A i když bylo slunné a tep-
lé léto, chodilo přes prázdniny do 
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kina poměrně hodně diváků. Stan-
dardně je přes léto v kinech tzv. 
okurková sezona, kdy návštěvnost 
upadá, ale v Sušici tomu tak není. 
Díky zájmu turistů se těší Sušice 
velké letní návštěvnosti a stejně je 
tomu tak i v kině. Během léta vy-
střídají diváky z řad místních pře-
devším turisté z celé České repub-
liky, ale i ze zahraničí. Častokrát 

se stává, že na fi lm v původ-
ním znění s titulky přijedou 
turisté původem z Němec-

ka, Anglie, nebo i Francie. 
A dle získaných informací 
se turistům naše kino líbí. 
A to nejenom svým vzhle-
dem a interiérem, ale také 
pro svou „domáckou“ at-

mosféru a pohodu, která v kině pa-
nuje. Za zmínku také stojí fakt, že 
máme oproti vícesálovým kinům 
levnější vstupné. Pravda, nemáme 
ani slevy na vstupném, které jsou 
především v multiplexech běžné, 
jako například rodinné vstupné, 
nebo slevové akce na určité fi lmy 
a dny v týdnu, ale v konečném dů-
sledku je výše vstupného 
na naše projekce levněj-
ší, než vstupné po slevách 
v multiplexech. Minimální 
výši vstupného určuje dis-
tributor a záleží na kině sa-
motném, zda-li si jej upra-
ví směrem nahoru. Z toho důvodu 
je u nás cena za 3D projekce ma-
ximálně 150 Kč v době premiéry, 
ale v multiplexech je tato cena až 
230 Kč. Ostatně za rok 2019 byla 
průměrná výše vstupného v kině 
Sušice 132 Kč. Určujícím měřít-
kem pro úspěšnost kina jako cel-
ku je však průměrná návštěvnost 
na jedno představení. V roce 2013, 
kdy kino začínalo, byl tento prů-
měr 27 diváků na jedno předsta-
vení. Za loňský rok 2019 
jsme se díky vám dostali 
na průměr 52 diváků na 
jedno představení! Téměř 
o 100% více, než před šesti 
lety a to už se dá považovat 
za úspěch. A to nás řadí na 
114 místo z bezmála 300 kin v ČR. 

518 představení – tolikrát se 
v roce 2019 promítalo. Z toho byla 
většina ve standardním formátu 2D 
(466 projekcí). Filmových projekcí 

ve 3D bylo „jen“ 47 a to díky tomu, 
že nás na přelomu roku 2018/2019 
beze slova rozloučení opustil pů-
vodní 3D systém a k instalaci no-
vého došlo až počátkem 
června 2019. Starý 3D 
systém byl v době své-
ho vzniku poměrně re-
voluční, ale z dnešního 
pohledu bohužel zastaralý. Zmen-
šoval světelný tok na plátno, kladl 
důraz na barevnou polarizaci, která 
nebyla vůči divákovi vždy přívěti-
vá. Nový 3D systém je o několik 
generací výše, než původní a mož-
ná i proto se zvýšila návštěvnost na 
fi lmech promítaných ve 3D verzi. 
Navíc má jednu nespornou výhodu 
a to jsou brýle. Oproti původnímu 
systému, kdy se 3D brýle půjčova-
ly a pak následně složitě dezinfi -
kovaly a čistily pro další diváky, si 
nově divák brýle zakoupí, přičemž 
si může vybrat z několika různých 
typů a může je využívat na mnoha 
dalších projekcích. Tyto brýle mu 
zůstávají a může je využít i v ji-
ných kinech. Odpadla tím ekolo-

gická zátěž při každé dez-
infekci a mytí, protože již 
není potřeba silných deter-
gentů a aktivních mycích 
prostředků, včetně spotře-
by vody. Průměrně přišlo 
na jedno 2D představení 

48,66 diváka, ale průměr na jed-
nu 3D projekci byl 81,02 diváka! 
Je tedy zřejmé, že na 3D projekce 
chodilo v roce 2019 téměř dvakrát 
více diváků, než na 2D projekce. 

198 fi lmových titulů – tolik 
jednotlivých fi lmů jste měli mož-
nost vidět. Nejčastěji navštěvova-
ným žánrem byly komedie (29 ti-
tulů – 9 665 diváků), na druhém 
místě se umístily dětské animo-
vané komedie (32 titulů – 5 328 
diváků) a stupně vítězů uzavírají 

akční snímky (22 titulů –
3 951 diváků). Ze zemí, 
které produkují celosvě-
tově promítané fi lmy, se 
USA nacházejí na před-
ních příčkách. I u nás 

byly fi lmy z americké provenien-
ce suverénně nejčastější (302 ti-
tulů – 15 071 diváků). Potěšující 
zprávou však je, že další nejčastě-
ji promítanými fi lmy jsou ty české 

(135 titulů – 10 535 diváků). Ostat-
ně v první pětce nejnavštěvova-
nějších fi lmů loňského roku jsou 
dva české fi lmy. Tím divácky nej-

oblíbenějším, na prvním 
místě, byly Ženy v běhu 
(3 358 diváků). Druhou 
příčku obsadila animo-
vaná pohádka Ledové 

království II (1 509 diváků), která 
se navíc probojovala do čela během 
jednoho měsíce, poněvadž měla 
premiéru až na konci roku v pro-
sinci. Třetí místo obsadila opět čes-
ká komedie Poslední aristokratka 
(1 319 diváků) následovaná hudeb-
ním snímkem Bohemian Rhapsody 
(1 266 diváků). Top pětku uzavírá 
animovaná pohádka Jak vycvičit 
draka 3 (1085 diváků. Zajímavostí 
je umístění fi lmu Úhoři mají nabi-
to, který se v celkové návštěvnosti 
kina Sušice za rok 2019 umístil na 
místě šestém, ale který byl v rámci 
celé České republiky spíše propa-
dák. Na fi lmovém portálu CSFD.cz 
získal pouhých 34 %. 
Z toho je patrné, že ná-
vštěvnost ovlivňují kro-
mě počasí i další fakto-
ry, jako například to, že 
se fi lm natáčel v dané 
lokalitě a se zapojením 
místních herců i neher-
ců. Každý se rád přijde 
do kina podívat, jak vy-
padá na plátně. 

 Z nefi lmových akcí, 
 které měly lokální pře-
sah,  bych rád vyzdvi-
hl pořádání galaveče-
ra soutěže řemeslných 
dovedností O Pohár 

Vedoucí kina Bc. Pavel Vinický má v promítací kabině jako dekoraci i historickou promítačku. foto ED

NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ FILMY V ROCE 2019
 počet diváků

  1  Ženy v běhu 3 358

  2  Ledové království II 1 509

  3  Poslední aristokratka 1 319

  4  Bohemian Rhapsody 1 266

  5  Jak vycvičit draka 3 1 085

  6  Úhoři mají nabito 1 077

  7  Avengers: Endgame 1 037

  8  Lví král 721

  9  Tenkrát v Hollywoodu 553

10  Captain Marvel 552

Zájem o Ledové království II 
pokračuje i v tomto roce. foto ED 

Starosta města Bc. Petr 
Mottl se 30. ledna v Klatovech 
zúčastnil jednání s ředitelkou 
Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových praco-
viště Klatovy Ing. Jaroslavou 
Preslovou ohledně možného 
odkupu objektů bývalých ga-
ráží v kasárnách v Nádražní 
ulici. „Tuto záležitost bychom 
měli dořešit během letošního 
roku,“ dodal starosta. 

Na sušické radnici 31. ledna 
zasedala dozorčí rada Pošu-
mavské odpadové s. r. o. Kromě 
běžné agendy se řešila situace 
na evropském trhu v souvislos-
ti s poklesem cen tříděného od-
padu. „Občané České repub-
liky velmi dobře třídí, bohužel 
máme nedostačující kapacity 
na zpracování odpadu,“ vysvět-
lil starosta. 

Koordinační rada sdružení 
Mikroregion Šumava – západ 
se sešla 6. února za účasti rad-
ního Pavla Javorského. Na pro-
gramu byla i nově vzniklá turis-
tická destinace Šumava. 

Vyhlášení ankety Nej-
úspěšnější sportovec klatovské-
ho okresu za rok 2019 proběhlo 
6. února v klatovském divadle. 
Ocenění předával také starosta 
Petr Mottl. „Partnerem akce je 
Univerzita Karlova a slavnost-
ního vyhlášení byl přítomen i její 
rektor prof. Tomáš Zima,“ dopl-
nil sušický starosta. (výsledky 
přinášíme na str. 8) 

O přípravě dalšího ročníku 
instalatérské soutěže O pohár 
Systherm jednali 7. února ředitel 
SOŠ a SOU Sušice Jaromír Ko-
lář a starosta Petr Mottl.

Technické řešení příčiny 
občasného zhoršení kvality 
TUV bylo 12. února námětem 
schůzky vedení města, Bytser-
visu a společnosti Čevak. -red-
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gogicko-psycholo-
gická poradna. Paní 
Kramlová nám představila práci 
speciálního pedagoga. Vysvětlila 
nám, že poradenská služba je ur-
čena už i předškolákům, že se zde 
pracuje s žáky se speciálními potře-
bami, například s dysgrafi ky a dys-
lektiky, a že nám mohou pomoci na-
příklad i s výběrem povolání.

Odpoledne jsme pak navštívili 
kulturní centrum Sirkus. Jeho ře-
ditel, pan Sedlecký, mluvil o bu-
dovách a institucích, které centrum 
spravuje, například kino, galerie, 
sokolovna nebo Káčko a knihovna. 
Měli jsme možnost nahlédnout i do 
projekční kabiny kina a dozvěděli 
jsme se, že dříve se fi lmy na speci-
álních kotoučích dovážely vlakem, 
zatímco dnes se stahují online. 

Projektový den se nám velmi lí-
bil. Udělali jsme si představu o růz-
ných povoláních a můžeme začít 
přemýšlet, kde by se nám líbilo 
v budoucnu pracovat. Jak napsal 
Jan Amos Komenský, je třeba vy-
bírat srdcem.

Moc děkujeme paní učitelce 
Krouské a spoustě dalších lidí, kteří 
nám pomohli strávit den jinak než 
ve školních lavicích. Naše díky pa-
tří taktéž zaměstnancům MěÚ Su-
šice, Šumavaplánu, PPP a Sirkusu.

Za třídu sekunda A 
Tereza Tláskalová 

Kaleidoskop

Žáci se učili od mistra kuchaře

Projektový den, aneb Čím bych mohl být
Koncem ledna se na sušickém 

gymnáziu uskutečnil další projek-
tový den, tentokrát určený žákům 
sekundy. Týkal se seznámení s růz-
nými druhy povolání.

Den jsme začali citátem z kni-
hy Labyrint světa a ráj srdce, kte-
rou napsal Učitel národů, Jan Amos 
Komenský. Po přečtení kapitoly 
Osud rozděluje povolání jsme si 
trochu hráli a pak jsme se vydali 
do „světa“.

Naše první zastávka byla na su-
šické radnici. Pan tajemník Novák 
nás provedl všemi odbory městské-
ho úřadu, navštívili jsme i kancelář 
starosty. Nejvíce nás zaujalo místo, 
kde se vydávají cestovní pasy, pro-
tože jsme si mohli sami vyzkoušet, 
co všechno je potřeba; došlo i na fo-
tografi e a otisky prstů. Pan tajemník 
nás zavedl i do míst, kam se běžný 
člověk nedostane, například do věže 
nebo do obrovského archivu.

Dalším cílem byl projekční ate-
liér Šumavaplán. Majitel ateliéru, 
pan architekt Lejsek, nás seznámil 
s tím, jaké stavby projektují a co 
všechno je třeba změřit, spočítat, 
navrhnout a ohlídat. Prohlédli jsme 
si plány budov a dozvěděli jsme se, 
že například topení či světlo už se 
dnes může ovládat na dálku jedno-
duše přes telefon.

Třetím místem, které jsme 
měli možnost poznat, byla peda-

Světový den boje proti rako-
vině připadající na 4. 2. nám má 
připomenout, jak závažná a častá 
nemoc rakovina vůbec je. Existuje 
mnoho příčin, proč tato nemoc pro-
puká, ale také existuje spousta cest, 
jak onemocnění předcházet a jak se 
starat o své zdraví. 

MUDr. Kateřina Nová, prak-
tická lékařka v Sušici, se s rakovi-
nou setkává více, než by chtěla. Po-
ložili jsme jí tedy několik otázek 
k tomuto tématu.

Kdy jste se poprvé ve svém ži-
votě setkala s rakovinou?

„Úplně na začátek, slovo ‚ra-
kovina‘ nemám moc ráda, raději 
používám nádorové onemocnění. 
Teď k otázce. Úplně poprvé jsem 
se setkala s tímto typem nemoci 
na vysoké škole, kdy jsem chodila 
na praxi na jednotlivá oddělení do 
nemocnice, konkrétně na dětskou 
hematoonkologii FN Motol. Jinak 
ve své praxi praktického lékaře se 
s onkologickými pacienty setká-
vám často.“

Můžete to rozvést konkrétněji?
„V podstatě se dá říci, že v malé 

či větší míře pečuji o pacienty se 
všemi onkologickými diagnózami 
v různých stadiích nemoci. V rám-
ci preventivních programů je mým 
úkolem snaha o včasnou diagnos-
tiku nádorového onemocnění, či 
vyhledávání pacientů s vyšším rizi-
kem a jejich směřování na speciální 
diagnostická vyšetření. V případě 
pacientů onkologických, probíhá-li 
onkologická léčba, pomáhám hlav-
ně s administrativními záležitost-
mi, na které onkologům již nezbý-
vá čas. Další skupinu představují 
pacienti vyřazení z onkologického 
centra z důvodu vyléčení, v tomto 
případě dělám kontrolní vyšetře-
ní v časově určených intervalech. 
Poslední skupinou jsou pacienti, 
pro které již onkolog nic nemůže 
udělat, a mým úkolem, v ideálním 
případě, je pak pacienta, v co nej-
vyšší kvalitě, doprovodit do závěru 
jeho života.“

Kam a jak často bychom měli 
chodit na kontroly?

„Každá zdravotní pojišťov-
na hradí periodické preventivní 
prohlídky zaměřené kromě dia-
gnostiky nemocí civilizačních 
na včasné odhalení nádorového 
onemocnění. K praktickému lé-
kaři se chodí 1x za 2 roky, roz-
sah vyšetření je dán věkem, od 
45 let se doporučuje mamogra-
fi cký screening (dg. nádorů prsu), 
od 50 let test na okultní krváce-
ní (dg. nádorů tlustého střeva), 
u mužů nad 40 let nabírám marker 

nádorů prostaty. Do screeningu 
též patří pravidelné kontroly na 
gynekologii a v případě výsky-
tu kožních znamének vyšetření 
dermatologem.“

Mohla byste nás seznámit s ně-
kterými čísly, například kolik lidí 
ročně onemocní či jaká je úspěš-
nost léčby?

„V České republice je onkolo-
gické onemocnění druhou nejčas-
tější příčinou úmrtí, podle statistik 
za rok 2017 téměř 90 tisíc pacientů 
mělo nově diagnostikované nádoro-
vé onemocnění, celkově tomuto one-
mocnění podlehlo 27 tisíc pacientů 
– z toho žen 12 tisíc a mužů 15 tisíc, 
každý třetí člověk onemocní, každý 
čtvrtý zemře. Nejčastěji se vyskytují 
kožní nádory, za nimi nádory tlus-
tého střeva a konečníku (cca 8 tisíc 
za rok), na třetím místě jsou nádory 
prsou žen a prostaty mužů. 

Co se týče úspěšnosti léčby, hod-
ně závisí na typu nádoru a jeho po-
kročilosti. Jsou nádory, kdy šan-
ce na vyléčení se pohybuje mezi
5–10 % (například nádory plic), na 
druhé straně některé nádory krve 
mají úspěšnost vyléčení až 90 %.“ 

Jakým způsobem může-
me onkologickému onemocnění 
předcházet?

„Jsem přesvědčena, že hod-
ně záleží na našem životním sty-
lu. Učili nás, že každý máme v těle 
buňky, které jsou ‚zmutované‘ a po-
tencionálně rizikové pro vznik ná-
dorového onemocnění. Speciální 
část našeho imunitního systému 
má za cíl tyto buňky vyhledávat 
a ničit. Jestliže nějakým způsobem 
imunitní systém oslabujeme, napří-
klad kouřením, permanentním stre-
sem, nedostatkem spánku, špatným 
stravováním, přecházením nemocí, 
zvyšujeme tak riziko vzniku nádo-
ru. Bohužel jsou jedinci, kteří již 
vrozeně mají rizikové geny, zod-
povědné za vznik nádoru, zde pak 
platí právě důsledné chození na pre-
ventivní prohlídky.“

Chtěla byste na závěr čtená-
řům ještě něco sdělit?

„Ve své praxi vidím, že na pre-
venci má smysl chodit. O to více 
je mi líto, že se stále vyskytují 
jedinci, kteří preventivní prohlíd-
ky bojkotují a nabádají jiné na 
tato vyšetření nechodit (například 
na mamografi i). Mým sdělením 
je, že velkou část svého zdraví 
a následně délky života máme ve 
svých rukou a neměli bychom je 
zbytečně promrhat.“

Děkujeme za rozhovor.
Jakub Nový a Zdeněk 

Zezula, sexta A

Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště Sušice uspořádala 
13. 1. 2020 pro žáky 3. ročníku obo-
ru Kuchař-číšník vaření se šéfku-
chařem panem Oldřichem Pítrou, 
členem Asociace kuchařů a cukrá-
řů České republiky.

Na programu byla příprava 
čtyřchodového menu. 
Předkrm: Husí prsíčko sous-vide 
na asijském salátu
Polévka: Hráškový krém
Hlavní chod: Marinovaná vepřová 
pečínka, pastiňákovo-bramborové 
pyré, červená řepa, žampiony, ty-
miánová omáčka
Dezert: Čokoládový mousse 
s mangovou omáčkou a marino-
vaným melounem

Při vaření byly použity čerstvé 
suroviny, klasická česká zeleni-
na, která je na rozdíl od některých 
dovážených produktů výborná 
i v tomto zimním období, maso 
bylo připraveno moderní techno-
logií – metodou pomalého vaře-
ní ve vakuu (sous-vide). Pan Pítra 
učil žáky nejen pečlivosti v pra-
covních postupech, ale i důležitos-

ti dodržování čistoty a hygieny při 
vaření. Velký důraz kladl na správ-
né časové rozvrhnutí prací, které 
je nezbytné nejen v gastronomic-
kých provozech, ale i při domá-
cím vaření. Uvařené pokrmy byly 
servírovány moderním a lákavým 
způsobem, na závěr všichni zúčast-
nění jídlo jen se slovy chvály degus-
tovali. Naši žáci si takto perfekt-
ně provedenou ukázkou přípravy 
menu upevnili a prohloubili zís-
kané vědomosti a dovednosti, po 
celou dobu pokládali různé otáz-
ky přímo k jednotlivým činnostem 
a konzultovali s panem šéfkucha-
řem své názory.

Rádi bychom panu Pítrovi po-
děkovali za jeho čas a ochotu pře-
dat své zkušenosti budoucím ku-
chařům. Věříme, že jeho skvělý 
workshop bude našim kuchařům 
sloužit nejen jako přímá výuka, ale 
i inspirace, na jakou úroveň se lze 
v gastronomii dostat. Již nyní při-
pravujeme pokračování společného 
vaření, které bude tentokrát zamě-
řené na studenou kuchyni. Už se 
moc těšíme. SOŠ a SOU Sušice

Pololetní výjezdní pobytový tábor SVČ při ZŠ Sušice, Lerchova ul.: Ledová Praha
V pátek 31. 1. 2020 v 9.45 jsme 

zamávali rodičům z autobusu 
a vyjeli na Ledovou Prahu s naší 
kouzelnou Štěpánkou a Tomášem. 

Nejhlavnější bylo ubytovat 23 
dětí v jedné z pražských škol. Naše 

první zastávka bylo Filmové mu-
zeum, kde jsme odhalili, jak fi lm 
vznikl, vyzkoušeli si virtuální re-
alitu, ale nejlepší ze všeho bylo na-
táčení vlastního fi lmu a o zábavu 
bylo hned postaráno. 

Další následovalo Náprstkovo 
muzeum. Dozvěděli jsme se něco 
o neevropských kulturách a zahrá-
li klasickou egyptskou hru. Pátek 
byl zakončen fi lmem Jumanji 2 na 
Novém Smíchově. Ale to nebylo 

všechno a ještě po kině 
jsme se rychle vydali na 
Staroměstské náměstí, 
abychom stihli orloj.

Sobota začala v ga-
lerii ČT, kde jsme si 
prošli výstavou Krá-
lovství a kus pohád-
ky k tomu. Poté jsme 
zamíř ili do muzea 
Policie ČR. Muzeum 
nadchlo spíše kluky, 
ale i děvčata si našla 
to své. Po obědě jsme 
se přesunuli do Ná-
rodního zemědělského 
muzea. Střešní zahra-

Pionýři v Praze

 O pololetních prázdninách 
jsme se vydali do Prahy na celo-
republikovou akci Ledová Praha. 
V pátek ráno jsme se rozloučili 
se všemi rodiči a vlakem vyjeli 
do Prahy. Byli jsme ubytovaní 
na základní škole na Pankráci. 
Navštívili jsme zajímavá muzea 
a místa. Jako první jsme si pro-
hlédli miniatury,  na které jsme 
koukali pomocí mikroskopů. Nej-
zajímavější byli velbloudi umís-
tění v „očku“ jehly. Naše cesta 
pokračovala přes zubatku u Pe-
třína k dalšímu muzeu. Bylo to 
muzeum NaFilm,  ve kterém byly 
ukázány různé fi lmové triky. Den 
jsme zakončili v muzeu iluzí,  kde 
jsme se mohli stát liliputem na 
židli nebo zažít defenestraci. 

V sobotu jsme dopoledne na-
vštívili muzeum voskových fi -
gurín. Mohli jsme se vyfoto-
grafovat s Tomášem Garriguem 
Masarykem, Karlem IV. nebo 

s Michaelem Jacksonem či To-
mem Cruisem. Oběd jsme měli 
v Národním divadle od našeho 
táborového kuchaře Šáby. Od-
poledne jsme naše instruktory 
poslali na Neviditelnou výsta-
vu, aby si na hodinku vyzkoušeli 
život nevidomých. S dětmi jsme 
šli na Pražský hrad, na Žofín, 
na Petřín a na různá hřiště. Nej-
starší děti vyšly na Petřín pěšky 
a dokonce se podívaly na Prahu 
i z rozhledny.

Vyvrcholením akce byl kon-
cert DĚTI DĚTEM. Děti tanco-
valy nebo zpívaly. Jelikož Pio-
nýr slaví letos 30 let samostatné 
nezávislé existence, tak jsme se 
také dozvěděli, jak tato léta pro-
bíhala. Na konci koncertu se za-
pálil 30patrový oheň. Ledová 
Praha byla zase skvělá a už se 
těšíme na příští rok!

Kudrlina – Karol Kremlíková, 
PS Otava Sušice

da s výhledem byla skvělá, ale 
trenažer traktoru možná o něco 
lepší. Následoval koncert „Děti 
dětem“. Koncert měl jako vždy 
úžasnou atmosféru, jen zatan-
covat na pódiu jsme nestihli. co 
by to ale bylo za návštěvu Prahy 
bez procházky na Karlův most? 
A tak po koncertě jsme se vydali 
probádat noční Prahu.

Nedělní vstávání nebylo nic 
lehkého, protože jsme museli ba-
lit, ale vynahradila nám to návště-
va muzea fantastických iluzí a ve 
14 hodin už jsme, ačkoliv neradi, 
vyjeli z Prahy. 

Myslím, že mluvím za všech-
ny, když řeknu, že jsme si to moc 
užili a doufám, že Štěpánka s To-
mášem z nás nezešedivěli. A zase 
příští rok Na shledanou!

Za SVČ při ZŠ Sušice, 
Lerchova ul., Bára a Jan

3. 2. Svět. den modliteb, 14. 2. Svátek zamilovaných, 14. 2. Svět. den léčby zvukem,

20. 2. Svět. den sociální spravedlnosti, 21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka,

4. 2. Světový den boje proti rakovině
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Zasedání zastupitelstva města 
se koná 19. února od 16 hod. v kinosále

Důležitá telefonní čísla – Sušice
Nemocnice 376 530 111   Městská policie 376 523 250
Městský úřad 376 540 111   Úřad práce 950 128 201
Sběrný dvůr 376 520 519   ČSAD 376 524 639
(provoz. doba sb. dvora: út, čt 13–18 hod., so 8–12 a 13–15 hod.)

Byt č. 1, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Nerudova, 
č. p. 1106, Sušice. Byt se nachází v prvním nadzemním podlaží domu. 
V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň
9,50 m2, 1. pokoj 19,50 m2, 2. pokoj 13,20 m2, 3. pokoj 15 m2, předsíň 
5,70 m2, koupelna 2,51 m2, WC 1,35 m2, balkon 3,10 m2, sklep 7,73 m2. 
Celková rozloha bytu 77,59 m2.
 Datum prohlídky bytu: 20. 2. 2020 od 9.00 do 9.10 hod.
Žadatel musí splnit tyto podmínky:
– musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
–  nesmí být dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti 

němu vedeno exekuční řízení
– nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
–  během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, 

který mu byl městem nabídnut k nájmu
–  uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena 

(týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena)
– musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
–  musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální výše 

nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)
Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdíleli s žada-
telem společnou domácnost.
Nabídka musí být podána nejpozději: 29. 2. 2020 v zalepené obálce 
s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení po-
žadovaného bytu + adresa odesílatele.
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky: Rada města při výběru nej-
vhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žada-
tele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou pěti let. Zadavatel si vyhrazuje právo na 
zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání 
žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.
Bližší info bude podáno všem zájemcům na MÚ v Sušici, odbor majetku 
a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, nebo na tel. 376 540 141. -lk-

Výzva k podání nabídky na pronájem

městského bytu velikosti 3+1 
Zasedání rady města

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 27. ledna 2020 
• Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt „Mezi-

národní hudební soutěž Young musicians competition 2020 v Sušici“ v rám-
ci dotačního programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020“.
• Rada města rozhodla, že město Sušice jako jediný společník obchod-

ní společnosti Sušické lesy a služby s. r. o., se sídlem Na Hrázi 270, 342 01 
Sušice, IČO: 263 58 450, poskytne uvedené společnosti po obdržení sou-
hlasu jejích jednatelů ve smyslu ust. § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 
v platném znění, peněžitý příplatek ve výši 2.000.000,- Kč. Za tím účelem 
rada města schválila dohodu o poskytnutí peněžitého příplatku a pověřila 
starostu města jejím podpisem.
• Rada města schválila výběr zhotovitele na vybudování stavby: „Su-

šice – denní stacionář Klíček“ fi rmu RYNOSTAV s. r. o., Pod Kalichem 
385/III, 342 01 Sušice, IČ: 26334615, s nabídkovou cenou 13 573 377 Kč 
bez DPH (tj. 16 423 786 Kč včetně 21% DPH), a pověřila starostu města 
podpisem smlouvy o dílo.
• Rada města schválila zadání zakázky malého rozsahu II. kategorie 

na stavební práce podle Směrnice č. 01/2017 města Sušice pro zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu s názvem „Teplovodní rozvody v oblasti 
Lerchova – Nerudova – připojení objektu č. p. 709, 710, 711 v ul. Lercho-
va“, podle přílohy a fi rmy, které budou vyzvány k podání nabídky: STA-
VOPLAST KL, spol. s r. o. Stachy 266, 384 73, IČ: 40740056, AZS 98,
s. r. o. U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4, IČ: 25227254, Jindřich Lachout, 
Višňová 130, 391 37, Chotoviny – Červené Záhoří, IČ: 10327991, SUPTel, 
a. s., Hřbitovní 1322/15, 312 00, Plzeň, IČ: 25229397, INSTALLTOP,
spol. s r. o., U Cihelny 2128, 390 02, Tábor, IČ: 48204676.
• Rada města rozhodla, že město Sušice jako jediný společník obchodní 

společnosti Sušická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Su-
šice, IČO: 081 76 302, poskytne uvedené společnosti po obdržení souhlasu 
jejích jednatelů ve smyslu ust. § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném 
znění, peněžitý příplatek ve výši 10 000 000 Kč, a to z důvodu zajištění fi -
nanční konsolidace obchodní společnosti za účelem poskytování zdravotních 
služeb. Rada města souhlasila s tím, aby město Sušice za účelem naplnění 
tohoto usnesení učinilo vůči společnosti Sušická nemocnice s. r. o. potřebná 
právní jednání zejména v podobě uzavření smlouvy o poskytnutí příplatku.
• Rada města pověřila starostu, místostarostu a jednatele Sušické ne-

mocnice, s. r. o. dalším jednáním o podmínkách možné spolupráce s Pl-
zeňským krajem při provozování Sušické nemocnice s. r. o.
• Rada města souhlasila s připojením se k mezinárodní kampani 

„Vlajka pro Tibet“. Akce bude podpořena dne 10. března 2020 vyvěše-
ním tibetské vlajky.
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Obec Čímice – Nadmořská výška: 480 m n. m. Počet částí: 1
Katastrální výměra: 667 ha Počet obyvatel: 163
Z toho v produkt. věku: 74 Průměrný věk: 48,4
Pošta: Ne Škola: Ne  Zdravotnické zařízení: Ne Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ano  Vodovod: Ano Plynofi kace: Ne

Historie: První písemná zpráva o obci pochází z roku 1543.
Obec se dělila na dva dvory, patřící panství Žichovickému a Strakonic-

kému. V roce 1879 žilo v obci 763 obyvatel.
Vystavěny byly tři cihelny. Od dávných časů zde byli dvě hospody. Ho-

řejší „Na Kovárně“, kde se prodávalo strakonické pivo a dolejší „U Krč-
máře“ s žichovickým pivem.

Pamětihodnosti: Na návsi se nachází pomník obětem obou svě-
tových válek a kaple sv. Cyrila a Metoděje, vystavěná roku 1862 
ve stylu selského baroka, Na nedalekém návrší Lomec jsou sporé 
pozůstatky středověké tvrze a v opačném směru leží známé lomo-
vé Čímické jezírko.

Významní rodáci: MUDr. Josef Kalný (1933–2018)
Spolky: sbor dobrovolných hasičů a myslivecké sdružení 
Kontakt: tel. 376 596 477 oucimice@seznam.cz, www.cimice.eu 
Úřední hodiny: pátek od 18 do 20 hodin 
Starosta: Mgr. Josef Jeřábek
Akce během roku: Každým rokem se pořádá dětský den na 

místním hřišti. (Je zde také tenisové hřiště, vhodné na tenis, nohej-
bal, volejbal nebo badminton.) Společně se obyvatelé obce scházejí 
při oslavách Mikuláše a na Masopust. V předvečer prvního máje 
se zde staví májka s večerním posezením, v červenci se koná tra-
diční pouť. ED, zdroj: info portál územní samosprávy

 města.obce.cz, wikipedia, www.cimice.eu, 

Město dbá nejen na památky

Město Sušice každoročně přispívá ze svého rozpočtu na obnovu ob-
jektů v Městské památkové zóně Sušice. V roce 2019 rozdělilo v rámci 
dvou programů celkem 1 131 000 Kč. Jedná se především o příspěvky 
na obnovu fasád, střech a výplní otvorů. 

V programu města Obnova objektů v městské památkové zóně Su-
šice (na obnovu kulturních památek i „nepamátkových“ objektů) bylo 
na příspěvky rozděleno 900 000 Kč. Při určování fi nančních prostředků 
je kladen důraz na zachování památkové hodnoty stavby a kromě výše 
celkové dotace a fi nanční náročnosti akce je též zohledňován přínos pro 
zlepšení vzhledu památkové zóny města. Příspěvek se poskytuje až po 
dokončení všech prací.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón (pouze na obnovu kulturních památek) vyhlašuje Mi-
nisterstvo kultury ČR. Vlastníkům je poskytována dotace ze státního 
rozpočtu maximálně ve výši 50 % z celkových nákladů a město Sušice 
přispívá částkou ve výši minimálně 10 % celkových nákladů. V roce 2019 
bylo z městského rozpočtu vyčleněno 231 000 Kč. ED

Zpracováno na podkladech z Odboru památkové péče a cestovního ruchu.

MUDr. Pavel Fiala – anesteziolog
 Na začátek se zeptám, odkud pocházíte? „Původem jsem z Čes-

ké Lípy, ale již 23 let bydlím zhruba o 40 km dále v Litoměřicích, kam 
jsem se přiženil.“

Jakým způsobem jste se k práci v Sušické nemocnici dostal? „K prá-
ci v Sušické nemocnici jsem se dostal přes pana primáře Krajníka, kterého 
znám po celou dobu mého skoro 22letého působení v Roudnické nemoc-
nici. Po jeho odchodu a jeho nabídce k práci zde jsem byl postaven v pod-
statě před jednoduchou volbu o mém dalším působení ve zdravotnictví, 
neboť jeho morální i odborné kvality jsou pro mě dostatečnou zárukou, 
že i zde v Sušici se budu věnovat své profesi na 100%.“

Máte nějaký vztah k městu nebo regionu, jak se vám tady líbí? 
„V Sušici jsem byl asi před 15 lety v rámci jedné ze šumavských dovole-
ných. Hory, obzvláště české, mám velmi rád, Šumavu navštěvuji opako-
vaně, hlavně v létě, takže místní podhorské prostředí mi vysloveně sedí.“

Co říkáte na Sušickou nemocnici? Je něco, co vás zde překvapilo? 
„Musím říci, že jsem byl velmi mile překvapen. Pěkně zrekonstruované 
oddělení, moderně vybavené, jako anesteziologa mě samozřejmě zajímají 
hlavně operační sály, které jsou rovněž super a místní multioborová JIP, 
jakožto jedno z našich dalších působišť, mě svým uspořádáním a vyba-
vením doslova nadchla.“

Jste anesteziolog, lidé anesteziologa berou jako toho, kdo uspává 
při operaci, předpokládám, že pole působnosti anesteziologa je mno-
hem širší? „Hlavní náplní naší práce je samozřejmě podávání anestézií při 
operačních a diagnostických zákrocích, ale bez anesteziologa ‚za zády‘ se 
v podstatě neobejde žádné oddělení. V místních podmínkách to je hlavně 
konziliární činnost a především péče o pacienty se selháváním základních 
životních funkcí s nutností umělé plicní ventilace na multioborové JIP.“

Je nějaký předmět, který vás na lékařské fakultě vyloženě nebavil? 
„Mnoho jich nebylo, ale noční můrou pro mě asi navždy zůstane biochemie.“

Jaké máte koníčky, budete k nim mít prostor i tady? „Na prvním 
místě je pro mě samozřejmě rodina. Ve volných chvilkách si jdu rád za-
běhat či si vyjedu na kole, a jak jsem již naznačil, tak mám velmi oblíbe-
nou turistiku, pro kterou jsou zde ideální podmínky, takže doufám, že si 
pro tyto aktivity najdu prostor i zde.“

Nemáte na konec nějakou zkušenost nebo zajímavost, se kterou 
byste se podělil se čtenáři? „Raději než zkušenost či zajímavost bych 
spíše rád vyjádřil naději, že budu přínosem pro chod této nemocnice i ke 
spokojenosti místních obyvatel, kteří jak doufám, budou našich služeb 
muset využívat, pokud možno, co nejméně.“  

Děkuji za rozhovor    Václav Rada

• Obce ORP Sušice •

Čímice

Přípravné kurzy na sušickém gymnáziu
Sušické gymnázium bude pro školní rok 2020/2021

opět otevírat jednu třídu osmiletého a jednu třídu čtyř-
letého cyklu. 

Gymnázium i v letošním roce organizuje pro zájemce z řad žáků 
5. a 9. tříd vzhledem k centrálně zadávaným testům při přijímacím 
řízení přípravné kurzy. Přípravné kurzy jednotlivých předmětů mají 
pět lekcí a probíhají každý týden od 18. února do 19. března 2020. 
Z českého jazyka v úterý (18. 2., 25. 2., 3. 3., 10. 3., 17. 3.) a z ma-
tematiky ve čtvrtek (20. 2., 27. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3.) vždy od 15.00 
do 16.00 hod. pro všechny přihlášené.

Zájemci si nezapomenou s sebou přinést sešit nebo blok, modře 
či černě píšící propisovací tužku a rýsovací potřeby (tyto pomůcky 
jsou povoleny u přijímacích zkoušek).

Výhodou přípravných kurzů je poznání prostředí školy, seznáme-
ní se s obsahem a formou testů a možnost včasného odhalení případ-
ných nedostatků ve znalostech.

Bližší informace o kurzech a přijímacích zkouškách najdete na 
http://www.gymsusice.cz nebo na tel.: 376 523 313, 376 526 407.

Těšíme se na vás.  Mgr. Ivan Kratochvíl, Gymnázium Sušice

Zprávy z gymnázia
Sušické gymnázium bude pro školní rok 2020/2021 otevírat jednu 

třídu osmiletého a jednu třídu čtyřletého studia. V současné době pro-
bíhají na půdě školy přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Vedení 
školy kvituje značný zájem budoucích žáků gymnázia. Jejich účast na 
těchto kurzech je jistě ku prospěchu věci.

V brzké době se budou všichni žáci 9. tříd a někteří žáci 5. tříd základ-
ních škol rozhodovat, jak a kde ve studiu pokračovat. Nejzazší termín 
odevzdání přihlášek je pondělí 2. března. Proč by to mohlo být právě su-
šické gymnázium?
Protože přináší kvalitní středoškolské vzdělání se všeobecným rozhledem.
Protože velmi dobře připravuje žáky pro vysokoškolské studium. Každým 
rokem jich totiž více než 90% na vysokých školách ve studiu pokračuje.
Protože umožňuje žákům v posledních dvou letech studia profi lovat se 
výběrem z volitelných předmětů.
Protože přináší možnost studovat alespoň 1 rok na gymnáziu ve Spolko-
vé republice Německo a nabízí účast i v dalších zahraničních projektech, 
jako je např. Erasmus.
Protože pořádá celou řadu poznávacích exkurzí, zájezdů do divadel 
a výletů.
Protože nabízí žákům podílet se na řadě školních i mimoškolních akcí, 
tím žáci získávají další cenné zkušenosti (Pohádky, Čarodějnice, Majá-
les, Charita….).
Protože poskytuje žákům v průběhu studia osvojení základních sportov-
ních dovedností na lyžařském, cyklistickém a vodáckém kurzu.
Protože je škola moderně vybavena.
Protože v příjemném prostředí panuje i příjemná atmosféra.
Protože gymnázium umožňuje studovat žákům ze Sušice a blízkého okolí 
v podstatě v místě bydliště, žáci nemusejí nikam daleko dojíždět a ztrácet 
čas a peníze.     Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel školy

Anesteziologové Sušické nemocnice: Zleva – MUDr. Narovcová, MUDr. 
Fiala, MUDr. Fictum, MUDr. Vyhnalová.

Sušická nemocnice 

představuje

Objekt v památkové zóně podpořený městskou dotací – před a po opravě
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V pravý čas vylepšená galerie
Expozice Václava Němce dokonale využila nabídku nového prostoru
Galerie Sušického kulturního 

centra SIRKUS připravila do nové-
ho roku pro návštěvníky ještě přívě-
tivější prostor, navíc s možností va-
riabilního uspořádání. Hned první 
výstava toho naplno využila. Foto-
graf Václav Němec zde může před-
stavit ve třech zákoutích tři různé 
náměty. Na čistých bílých stěnách 
jedinečně vynikají jeho černobílé 
čtvercové fotoobrazy. 

Vernisáž s puncem novoty pro-
běhla 31. ledna. Hned v úvodu po-
řadatelka výstav Mirela Tůmová 
shrnula činnost a zmínila realizo-
vanou úpravu: „Galerie Sirkus se 
otevřela na podzim roku 2012, kdy 
během rekonstrukce budovy sušic-
kého kina vznikl nový prostor, za-

mýšlený pro galerii. Od té 
doby do dnešního dne zde 
proběhlo už 50 výstav. Již 
delší dobu jsme přemýšle-
li, jak dát tomuto poměr-
ně velkému prostoru nové 
výstavní možnosti, aby 
bylo možné prostor varia-
bilně členit a proměňovat 
v souvislosti s vystavova-
ným dílem. Nabídnout ko-
mornější prostředí, nebo 
naopak prostornější vel-
korysejší, podle toho kdo 
a co tu bude vystavová-
no. Záměrem bylo vytvo-
řit mobilní výstavní panely, které by 
takové řešení výstav umožňovaly. 
A podařilo se. Dnes při zahájení 51. 

výstavy vidíte jako 
první galerii v no-
vém ‚kabátě“‘.

Poté promlu-
vil sám autor fo-
tografií Václav 
Němec, absolvent 
magisterského stu-
dia Institutu tvůr-
čí fotografie při 
Slezské univerzi-
tě v Opavě, drama-

Oslavný 80. rok sušické ZUŠky zahájen

TOMÁŠ HAUSER

Svatí na odstřel
Práce umělecká 

linorytecká i spiso-
vatelská, badatelská 
i sběratelská, jakož-
to i zeměpisně a dě-
jepisně naučná, to 
všechno v sobě ukrý-
vá kniha Tomáše Hau-
sera Svatí na odstřel. 
Všechny její listy jsou 
vlastnoručně vytiště-
ny. Vznikla tak jedi-
nečná bibliofi lie, kde 
každý z 25 existují-
cích vázaných výtisků 
je originálem. Jednot-
livé listy byly vysta-
veny v rámci loňské 
prosincové výstavy 
v sušické Galerii Sir-
kus a některé z nich 
přiblížíme přepsaným 
textem a ofoceným 
linorytem i čtená-
řům Sušických novin 
v následujícím seriálu. 
Začínáme na Valentý-
na kaplí sv. Valenýna
v Palvínově (viz též 
str. 6). Pro přehled-
nost jsme jednotlivá 
místa zbořených kos-
telů zvýraznili na při-
ložené mapě. -ED-

Tomáš Hauser 
Svatí na odstřel

Laskavému čtená-
ři jest zde předložena 
plejáda svatých, kteří 
v letech 1945–89 přišli na odstřel 
skrze kostely šumavské, jenž jim 
zasvěceny byly. Jejich rehabilitaci, 
slávě boží a rozklíčování některých 
okultních, religionistických & poli-
tických otázek je věnována tato iko-
nografi cká mapa Šumavy. 

Michal na Starém Špičáku, On-
dřej v Ondřejově, Roch a Štěpán 
na Kvildě, Martin na Novém Svě-
tě, Kateřina v Chudeníně, Prokop 
v Prášilech, Anna v Českých Žle-
bech, Václav v Rychnůvku, Valen-
týn v Palvínově, Linhart v Dolní Vl-

turg a kurátor výstav v kině Kotva 
v Českých Budějovicích. Podsta-
tu své tvorby vyjádřil i na přilože-
ném textu: „Ve svém nekonečném 
fotografi ckém ‚on the road‘ cyklu 
Zápisník se nesnažím dokumento-
vat místo svého dočasného poby-
tu, spíše zaznamenávám vizuální 
a výtvarné, pocitové a symbolic-
ké aspekty reality. Zachycuji moti-
vy, které rezonují s mým vnitřním 
světem. Své fotografi e nearanžuji, 
pracuji s útržky žitého světa. Fotím 
bez ladu a skladu to, co mě zajímá 
a skládám z toho svůj cestovní zá-
pisník.“ Hudební doprovod k zahá-
jení výstavy obstarali společným ja-
mem Miroslav Šisler (bicí nástroje) 
a Ivan Vala (baskytara).

Kromě neskončeného cyklu Zá-
pisník, jehož nejčastějším moti-
vem je život ve městě, mohou ná-

vštěvníci výstavy zhlédnout soubor 
Summertime z pobřeží Baltského 
moře a cyklus Můj americký de-
ník z putování po několika státech 
USA. Ač jsou fotoobrazy nezaran-
žované, často vyprávějí i několik 
příběhů najednou. Autor pronikl 
do tajemství světla a stínu, které 
fotoaparát dokáže zvýraznit a za-
chovat. Do kompletního sdělení 
mnohokrát přispívá i odhalením 
prchavého okamžiku zachyceným 
v odrazu na skle. 

Václav Němec (*1965) se účast-
ní i tématických projektů sdružení 
různých fotografů. Vystavuje po 
celé republice a jako účastník sku-
pinových výstav i v zahraničí. Jeho 
sušickou výstavu můžete zhléd-
nout do 15. března. 

text a foto z vernisáže ED Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz

Před instalací výstavy se fi nišovalo s modernizací vnitřního uspořádání.

Již jsem několikrát avizovala, že 
rok 2020 se ponese v duchu oslav 
80. výročí založení umělecké školy 
v Sušici. V sobotu 11. ledna proběhl 
v Káčku první z celé řady koncertů, 
které letos chystáme. H. Stýblová, J. 
Karausová a K. Prančlová (s klavír-
ním doprovodem J. D. Smešného) si 
už svoje posluchače našly a na jejich 
Koncertu tříkrálovnovém se jich se-
šlo vskutku požehnaně. A koncert 
to byl vydařený!

Stejně úspěšný byl i lednový Žá-
kovský koncert, na kterém se před-
stavili i nadějní mladí houslisté Jan 
Švehla a shodou okolností dvě Eliš-
ky – Smetanová a Matoušová, kteří 
se letos utkají s dalšími houslisty Pl-
zeňského kraje v soutěži základních 
uměleckých škol. Budeme jim držet 
palce – mohli by se probojovat až 
do „republiky“!

Navazují na výborné houslisty, 
kteří pod rukama kolegyně Hanky 
Prančlové u nás už roky vyrůstají. 
Dokladem toho je i Lucie Houško-
vá, žákyně 4. ročníku II. stupně. 
Po loňské úspěšné zkušenosti ve 
společném projektu České fi lhar-
monie a Asociace ZUŠ, kdy se na 
společných zkouškách a koncer-
tech potkávají nadaní žáci ZUŠek 
s fi lharmoniky, se Lucka letos za-
pojila do obdobného projektu se 

členy Plzeňské fi lharmonie. Prv-
ní společný koncert proběhl v ne-
děli 26. ledna v plzeňském Domě 
hudby. Mladí muzikanti ukáza-
li na dobře zvoleném programu
(A. Dvořák, A. Vivaldi, B. Bartók, 
G. Holst) jak technickou zdatnost, 
tak přirozenou muzikálnost. Or-
chestr vedl mladý japonský diri-
gent Chuhei Iwasaki. Před koncer-
tem proběhlo několik víkendových 
zkoušek, na které Lucinku její uči-
telka doprovázela. A samozřej-
mě nácviku skladeb obě věnovaly 
spoustu času navíc. Patří jim vel-
ké díky za jejich práci a vzornou 
reprezentaci školy i města. V tuto 
chvíli jednáme o možnosti „přivést“ 
v březnu celý orchestr do Sušice. 
Byli bychom rádi. Pokud se podaří, 
budeme vás včas informovat.

A co nás v rámci oslav letos čeká 
a doufáme, že nemine? To už na-
jdete v přiloženém plakátu. Není 
to ovšem výčet všech akcí, které 
letos uspořádáme – jsou to „pouze“ 
akce oslavné. O všech dalších vás 
budeme informovat jak v SN, tak 
na našem webu. A budeme se těšit 
na viděnou – třeba hned 24. února 
v 18.00 v Káčku na dalším Žákov-
ském koncertu.

Milena Naglmüllerová
ZUŠ Fr. Stupky Sušice

Svatý Valentýn byl římský biskup ze 3. století. Proslul ilegálním od-

dáváním, které bylo toho času zapovězeno z důvodu potřeby státu mít 

dostatek svobodných mládenců k naverbování do války. Provozování 

těchto sňatků odnesl žalářem. Dnes komerčně zneužito. Sťat byl nako-

nec za zázračné uzdravení nevidomé dívky, kterým ztrapnil pohany.

Je patronem lásky, zamilovaných a proti infekčním chorobám. 

Dále např. výrobců pohledů a blahopřání, turistů, včelařů, proti 

moru a mdlobám.

Kostelík sv. Valentýna v Palvínově byl postaven roku 1689. Po druhé 

světové válce zpustl a začátkem sedmdesátých let byl zbořen. 

Ilustrace je výjevem ze svatby dětí květin, které podobně jako Valen-

týn daly přednost lásce před válkou a cestě srdce před intrikami a drilem.

tavici a Pohorské Vsi, Jan Křtitel na 
Knížecích Pláních, Vincenc na Nové 
Hůrce, Vavřinec v Klení, Jan a Pa-
vel v Kapličkách, Hubert v Pohorské 
Vsi, Jan Nepomucký ve Vitěšovicích, 
14 Pomocníků v Nýrsku, Nejsvětěj-
ší Srdce Ježíšovo ve Městské Ladě, 
Panna Maria bolestná v Hořicích 
a pomocná v Rožmitále, Korunová-
ní Panny Marie v Cudrovicích, Spa-
sitel Nesoucí kříž na Trojasu, Svatý 
kříž v Hamrech, Nalezení sv. kříže 
v boletickém Jablonci a nepostavená 
Lenora.  (www.znicenekostely.cz)
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31. března – 3. dubna – Kino Sušice, Komunitní centrum

5. dubna od 19 hod. – KD Sokolovna

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
ředitel  724 047 325
kino – pokladna 376 521 680
předprodej vstupenek 376 523 360
pondělí, středa  7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek 7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek 7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
POKLADNA kina otevřena denně, 
vždy 1 hodinu před promítáním fi lmu

GALERIE SIRKUS 
po–čt 8–15.30 a 17–20 hod., 
pá 8–13.30 a 17–20 hod., so–ne 17–20 hod.

Výstava: do 15. března 
Václav Němec – Zápisník / fotografi e – viz str. 4

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–pátek     17–20 hod.
sobota     16–20 hod.
neděle     13–20 hod.

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov   376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety, 
předprodej vstupenek  376 528 686
redakce SN    376 555 070
pondělí, středa  7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý  7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
čtvrtek 7.30–11.30, 12.30–13.00 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330 
tel. 376 526 531, www.knihovnasusice.cz 
knihovna@kulturasusice.cz, provoz oddělení pro 
dospělé a čítárna po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
veřejný internet  út, čt 8–12 hod.
oddělení pro mládež  po, st, pá 13–17 hod.

Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: icsusice@mususice.cz
Otevírací doba v IC od 1. října do 30. dubna:
po–pá 9.00–12.30 a 13.00–16.00 hod.

do 28. února 2020
Radosti kolem nás 
ZŠ T. G. Masaryka, Komenského ulice

Přehled akcí 
14.–15. března od 8 hod. – KD Sokolovna

14. března od 16 a 20 hod. – Kino Sušice – viz str. 6

20. března od 19.30 hod. – KD Sokolovna
TŘI SESTRY 
– VINYL TOUR 2020 

26. března od 20 hod. – Kino Sušice

27. března – KD Sokolovna

14. února od 17 hod. – Husův sál
Zakletý princ
loutkové představení

18. února od 19 hod. – Kino Sušice

21. února od 17 hod. – Husův sál
Kašpárek s Honzou v zakletém zámku
loutkové představení

21. února od 21.30 hod. – Tradiční KlOUb!
Repešín a Urban Robot – koncert, viz str. 1

22. února od 20 hod. – KD Sokolovna
Hasičský bál – k tanci a poslechu hraje Compact

24. února od 18 hod. – Sál „Káčka“
Koncert žáků ZUŠ

25. února od 19 hod. – KD Sokolovna – vstupné 280 Kč

27. února – Smetanův sál
Janáčkovo kvarteto, Brno 
J. Haydn, P. I. Čajkovskij, 
D. Šostakovič – pořádá KPH

28. února od 17 hod. – Husův sál
Kašpárek u vodníka – premiéra
loutkové představení

29. února od 20 hod. – KD Sokolovna

3. března od 17 hod. – Kino Sušice – viz str. 12
Volání Mato Tipila – cestovatelská přednáška
Wyoming, kaňon Sand Creek, bizoni v Badlands, 
Wounded Knee v Jižní Dakotě, pobřeží Kalifornie

7. března od 20 hod. – KD Sokolovna 
8. Sportovní ples – hraje Compact
Vstupenky je možné zamluvit a zakoupit od 24. 2. 
v kanceláři v KD Sokolovna nebo na tel 376 528 686.

13. března od 20 hod. – Kino Sušice
Lázeň perlivá – komedie P. Haudecoeura, v po-
dání spolku SušDivOch, režie Věra Holá Tůmová

Sušice

Region

Žihobce
Muzeum Lamberská stezka – pá–so 9.30–15.30 hod.

Šumava více než 50 objektivy – výstava fotoobrazů

 PEKLO! aneb Jak to vypadá v čertovském doupěti
výstava Jarmily Strakové z Andělic, pro děti fotokoutek

18. února od 17.30 hod. – Muzeum Lamberská stezka
Slavnostní odhalení originálu obrazu kněžny Ka-
teřiny z Lambergu včetně dalších dvou obrazů: Ka-
teřina se synem a Knížecí pár s dětmi

Horažďovice
do 20. února – Galerie Horažďovice
Portrét a akt technikou Van Dyke – výstava Jana Devery

14. února od 20 hod. – Kulturní dům Horažďovice
Odyssea – bigbít

22. února od 20 hod. – Kulturní dům Horažďovice
Fotbalový ples

23. února od 15 hod. – Kulturní dům Horažďovice
Posezení s písničkou – Horalka

29. února od 20 hod. – Kulturní dům Horažďovice
Skautský ples 

1. března od 19 hod. – Kulturní dům Horažďovice
Dva nahatý chlapi – divadelní komedie

Kašperské Hory
20. února od 15 hod. – Horský klub 
Senior IN – Trek okolo Mt. Everestu 
přednáška cestovatele a dobrodruha Jana Melichara

25. února od 13.30 hod. – sraz u kašny na náměstí 
Masopustní průvod
průvod městem doprovodí harmoniky a vozembouch

Hartmanice
pá–ne 9.00–12.00, 12.30–16.00 hod.
Prohlídky kostela sv. Vintíře na Dobré Vodě

do 29. února – Městské informační středisko
Když barvy tančí – výstava Miluše Schmalzové

Radešov
15. února od 19 hod. – Country klub YUKON
Malečtí Sobolci – Tramp & Western Music

Dlouhá Ves
14. února od 18 hod. – Kino Dlouhá Ves
Emil Kintzl a pokrač. povídání o Zmizelé Šumavě

15. února od 20 hod. – hasičská zbrojnice Dlouhá Ves
Babský bál v režii Annínských žen

21. března – kostel Dlouhá Ves
Paddy's Bangers – viz str. 6

Mouřenec a okolí
každou sobotu od 11 hod. – Mouřenec
Komentované prohlídky kostela a kostnice

16. února od 14 hod. – Palvínov
Posvěcení nového kříže na místě zbořené kaple
sv. Valentýna – viz str. 6

22. února od 13 hod. – sraz u „zámečku“
Masopustní průvod v Anníně

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850 
Otevírací doba: od 6. prosince 
út–so 10.00–12.00 a 14.00–16.30, 
ne 10.00–12.00
betlém se pouští v: 10, 11, 14, 15 a 16 hodin
e-mail: muzeum.susice@tiscali.cz 
www.muzeum.sumava.net

do 31. března 2020
Dětský svět – výstava (nejen) kočárků ze soukro-
mé sbírky paní Barbory Rutkayové
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Pojeďte s námi... Vzpomínky

Božena Tomanová r. 1921, Anna Hanusová r. 1933, Bedřich Trnka 
r. 1939, Jindřich Ducháček r. 1936, Milan Hammerbauer r. 1932, 
Květa Culková r. 1960.

sobota 14. března 2020
ČARODĚJKA – GOJA MUSIC HALL – PRAHA

Velkovýpravná muzikálová show doprovázená živým orchestrem, plná 
nádherných melodií, čar a kouzel, protkaná svižným humorem.

Obsazeno! 

sobota 18. dubna 2020
WACHAU – ÚDOLÍ DUNAJE PLNÉ MERUNĚK A VÍNA – Rakousko

Obsazeno!

sobota 25. dubna 2020
TARZAN – DIVADLO HYBERNIA – PRAHA

Nový muzikál, který vás vezme na nezapomenutelnou cestu džunglí. Slav-
ný příběh mladého muže, který hledá své kořeny a najde lásku svého života. 
Obsazeno! Objednané vstupenky vyzvedávejte v kanceláři KD Sokolovna. 

sobota 30. května 2020
JEZERA SOLNÉ KOMORY A LÁZNĚ BAD ISCHL – Rakousko 
Návštěva rakouské Solné komory (Salzkammergut), která je úžasnou 
kombinací strmých skalních štítů a čistých ledovcových jezer. Plavba po 
jezerech Grundlsee a Toplitzsee. Výlet je spojený s návštěvou lázeňské-

ho města Bad Ischl. 

sobota 13. června 2020
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO A SOLNÝ DŮL – Německo
Vyjížďka autobusem a výtahem na horu Kehlstein – Orlí hnízdo. Návštěva 
hořcové likérky GRASSL spojená s ochutnávkou a možností zakoupení 

likérů. Odpolední návštěva solného dolu v Berchtesgadenu. 

pátek 19. června 2020
DA VINCI – OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ – ČESKÝ KRUMLOV

Komedie o cestě do časů Leonarda da Vinciho. 
Obsazeno! Objednané vstupenky vyzvedávejte v kanceláři KD Sokolovna.

sobota 26. září 2020
HOHENWERFEN A JEZERO KÖNNIGSSEE – Rakousko/Německo 
Návštěva jednoho z nejstarších hradů Salzburska uprostřed alpských hor. 
Plavba po ledovcovém jezeře Königssee pod horou Watzmann. Možnost 

ochutnávky uzených ryb z jezera.

sobota 19. prosince 2020
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Po-

pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů. 

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

Opustili nás...

Rodinné centrum Sušice – Medvídek, z.s

Nuželická 26, 342 01 Sušice
Program únor 2020

Pátek 14. 2. od 9.00 do 11.00 – Valentýnský program pro celou rodinu 

Skřítci Šumavy – jaké tajemství skrývá les, rašeliniště, louka nebo řeka se dozvíte ve výukovém programu 

střediska Národního parku v Kašperských Horách. Vstup 20 Kč/ 1 dítě, rodiče zdarma. Společný odjezd 

autobusem z nábřeží Sušice v 8.40, nebo vlastní dopravou. Petra Haisová Marková 724 324 757.

Pondělí 24. 2. od 12.30 do 13.30 – Předporodní příprava se cvičením

Gravidjógy – Kurz je určen pro ženy, které se chtějí aktivně připravovat na porod a období po porodu. 

Jóga v těhotenství je bezpečná pro celé období těhotenství. Zahrnuje ukázky cvičení, které udrží tělo 

v kondici, vyrovnanou psychiku a prohloubí vědomé spojení s děťátkem. Program kurzu se bude 

opakovat každý druhý měsíc a bude koncipován na praktickou a teoretickou část. Lektorka Dagmar 

Krejčová – 778 407 210. Vstup 50 Kč / 1 hodina.

Čtvrtek 27. 2. od 14.30 do 16.00 – Beseda na téma „Důležitost komunikace mezi 

manželi/partnery a v rodině“

Partnerství, manželství, rodičovství, konfl ikty v rodině a možnosti jejich řešení. Lektorka Mgr. Svatava Vítková, 

vedoucí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Klatovech. Vstupné dobrovolné. Místo 

konání: Přednášková místnost SOU a SOŠ, Poštovní 9, Sušice. Hlídání dětí je zajištěno Vlastou Faustovou.

Pondělí 8.00–12.00 – Miniškolka pro děti 

Polodenní hlídání v rodinném prostředí s programem pro vaše dítě. Vhodné pro děti 1– 6 let. Rezervační 

SMS nejpozději 24 hodin předem. Lektorka Vlasta Faustová – 777 782 742, max. kapacita 6 dětí, vstup 

60 Kč/1 dítě/ 1 hodin. Začátek lekcí bude upřesněn na facebookových stránkách kvůli nemoci lektorky. 

Úterý 16.00–17.00 – Kreativní dílny pro děti

Kreslení, malování, navlékání korálků, modelování a vše pro malé šikulky. Vhodné pro děti 4–6 let, lekce 

probíhá bez přítomnosti rodičů. Rezervační SMS nejpozději 24 hodin předem. Lektorka Vlasta Faustová 

– 777 782 742, max. kapacita 6 dětí, vstup 60 Kč/1 dítě. Začátek lekcí bude upřesněn na facebookových 

stránkách kvůli nemoci lektorky.

Středa 10.00–11.00 – Brumíci – Taneční hrátky pro rodiče s dětmi

Setkání rodičů s dětmi (1,5–4 roky). Důraz je kladen na podporu správného držení těla, rozvíjení 

řečových dovedností, týmové spolupráce a interakce s ostatními dětmi, cit pro hudbu. Lektorka 

Petra Haisová Marková – 724 324 757. Permanentka 10 lekcí za 350 Kč/ 1 dítě, 450 Kč/ sourozenci. 

Jednotlivé vstupné 50 Kč/1 dítě, 70 Kč/sourozenci.

Čtvrtek 9.00–11.30 – Herna pro malé objevitele

Možnost společného setkávání rodičů s dětmi a navazování nových přátelství mezi sebou. V rámci 

herny budou pro zájemce probíhat i „minidílničky“ – jednoduché vyrábění a jiné kreativní činnosti na 

podporu jemné i hrubé motoriky a vzájemné spolupráce. Učení novým dovednostem jako je poznávání 

barev a tvarů. Lektorka Michaela Ducháčková – 721 285 190. Vstup 50 Kč/1 dítě, 60 Kč/sourozenci. 

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

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.

Dne 6. února jsme vzpomněli třetí výročí, kdy nás
navždy opustila naše maminka, babička, sestra,
kamarádka, manželka, paní

Eva Nekvasilová
ze Sušice. S láskou vzpomínáme.

Žáci a pedagogové odloučeného pracoviště v Sušici
v zahradě nemocnice vás srdečně zvou

na den otevřených dveří 
ve středu 19. února 
od 9 do 14 hodin.
V tento den proběhne i pro sponzory 
a přátele školy.

Vošouchová besídka od 10 do 12 hodin 
s vystoupením v 11 hodin.
Přijďte, těšíme se na vás!

St. Patrick’s Night IV
 Tenkrát na západě!

Už počtvrté budeme v sobotu 14. března 2020 v Sušici slavit svátek sv. 
Patrika s kapelou Paddy’s Bangers a jejich St. Patrick’s Night. Tentokrát se 
ovšem přesuneme ze Smetanova sálu do sušického kina a místo tradiční-
ho představení vám nabídneme dokumentární roadmovie Tenkrát na zá-
padě o naší cestě po USA. O irské písně samozřejmě nepřijdete – součástí 
večera bude i koncert a navíc křest nového CD Paddy’s Bangers. Samo-
zřejmostí bude irská whiskey od hostesek z Tradičního Kloubu a k tomu 
přidáme i pár dalších překvapení. Nenechte si ujít jedinečnou oslavu nej-
většího irského svátku v našem městě. Předprodej vstupenek bude probíhat 
od neděle 16. února od 20.00 hod. přes rezervační portál SIRKUSu. Po-
kud se vám sobota 14. března nehodí, můžete se na nás přijet podívat o tý-
den později v pátek 20. března do kašperskohorského kina nebo v sobotu
21. března do kina v Dlouhé Vsi. -pb-

Zveme vás do Palvínova
V neděli 16. února 2020 ve 14 hodin, na svátek sv. Valentýna, 

bude zde posvěcen p. J. Kulhánkem nově instalovaný křížek 
na místě, kde stávala do roku 1972 kaple. Ta byla zbořena teh-
dejším rudým režimem a plánuje se její obnova.

Srdečně zve Spolek Přátelé Mouřence a E. Kintzl

Výboři – děkujeme!

V loňském roce jsme oslavili 50. výročí založení Sušického dětského 
sboru. Se sborem se ale o několik málo let později narodilo i rodičovské 
sdružení, dnes výbor Spolku přátel SDS. Jedním slovem nadšenci! Ti 
první s námi jezdili na zájezdy, na tábory, čistili ucpané záchody, kopali 
latríny, konali spanilé jízdy po okrese, aby sehnali peníze na naše první 
kroje. Vím, že to dělali rádi, protože věděli, že jejich děti jsou v „pěváku“ 
šťastné. A my jsme skutečně šťastní byli. Dodnes pamětníci vzpomína-
jí na zpěváky lezoucí po římse, na tisíckrát odzpívaný Modřínů háj, na 
schůzi, při které pomalovali zdi restaurace...

Rodičů, kteří ve výboru pracovali, jezdili na zájezdy, na tábory, or-
ganizovali koncerty, sháněli peníze na další kroje a aktivity sboru, bylo 
za těch 50 let několik desítek. Všichni pracovali pro „svoje“ děti nezišt-
ně, obětavě, sboru věnovali desítky, ba stovky hodin svého volného času. 
A postupně si předávali štafetový kolík tak, jak jejich vlastní děti sbor 
opouštěly a nové přicházely.

Letos ale nastal velký zlom – stávající výbor se rozhodl ukončit svou 
činnost najednou. Chvilku se k tomu chystali – většina z nich už ve sboru 
žádné dítě ani vnouče nemá. Přesto s námi byli a nezištně a obětavě pra-
covali. Všechny je musím – a ráda – vyjmenovat. Páni a paní: Jana Dob-
šovičová, Lída Jandová, Tomáš Kotal, Čenda Kříž, Josef Míčka, Anežka 
Nová, Vendula Pekhartová, Lenka Petříková, Helena Pojarová – Tesařo-
vá, Lída Schlumpergerová, Lenka Tomášková, Jarka Zdeňková. Vzala 
jsem to abecedně – neuměla bych stanovit pořadí podle zásluh – každý 
jich má spoustu! A každý by si zasloužil zvláštní odstavec!

U jedné se ale zastavit musím. Anežka Nová, která se (jak s úsmě-
vem říká) „vypracovala“ z pomocné táborové kuchařky na předsedky-
ni spolku. Co o ní napsali ostatní: „Neuvěřitelně systematický tahoun.“ 
„Všichni víme, jak měla akce připravené, o to jednodušší bylo se o po-
třebné úkoly podělit.“ „Spravedlivá, rozumná, chytrá a při tom normální 
ženská – s takovou šéfovou jsem se ještě nesetkala.“ A to je jen zlomek 
toho, co o Anežce víme a co bychom mohli napsat. Ještě přidám spoleh-
livá, přátelská, nekonfl iktní, se smyslem pro humor – prostě šéfová snů. 
A takový byl i celý tým!

Milí výboři! Neměli jste to s námi vždy lehké. Přesto jste vytrvali a my 
jsme díky vaší práci mohli s dětmi zpívat, blbnout na táborech, užívat si 
zájezdů, letět do Ameriky. Starat se o to, aby děti byly ve sboru šťastné. 
Víme, že byly a jsou a velký podíl na tom máte právě vy. DĚKUJEME! 
A věříme, že se nový výbor zapíše do našich srdcí stejně nesmazatelně.

Za všechny sboristy, sbormistry a korepetitory Milena Naglmüllerová

Chci zas v tobě spát, Amerika nebo Gypsy Love akusticky
 David Koller v Sušici zahraje svoje hity v unplugged aranžích

Jeden z nejúspěšnějších českých hudebníků David Koller se po 
letní festivalové sezoně a podzimním turné se svojí domovskou Lucií 
vrátí k akustickým koncertům. V rámci turné David Koller Acous-
tic Tour 2020 dorazí 27. března i do Sušice. Zdejšímu publiku na-
bídne jiný koncertní zážitek, než skýtají festivaly nebo velké haly. 
V Sokolovně přehraje svoje největší hity i průřez kariérou v akus-
tických aranžích. Vstupenky jsou v předprodeji v síti ticketware.cz.

Během večera zazní například Chci zas v tobě spát, Troubit na trum-
pety by se nám líbilo, Gypsy Love, Amerika, Recidiva nebo Lovec stře-
lec doktor&vědec. „Unplugged turné jedem sice už počtvrté, ale vždy 
k písničkám přistupujeme jinak a cizelujeme aranžmá. A podle ohlasu to 
baví i fanoušky, kteří mluví o prostoru, barvě a zvuku, který nebývá vždy 
v našich luzích a hájích ke slyšení,“ popisuje David Koller.

Na pódiu budou muzikanti střídat dvoje bicí nástroje, perkuse, 
čtyři kytary a klavír. „Ve stejné sestavě hrajeme dlouho, jsme sehra-
ní, rádi zkoušíme nové věci a akustické turné pro nás bylo výzvou. 
V kapele je to samý jazzman se srdcem rockera, tak konečně dostanou 
prostor,“ dodává s úsměvem David Koller, kterého doplní kytarista 
Michal Pelant, baskytarista Marek Minárik, bubeník Adam Koller, 
perkusionista Viťa Halška a hráč na kytaru a piano Matěj Belko.

Další netradiční aktivity chystá David Koller i v průběhu roku. 
V květnu uspořádá na Vranovské přehradě první KollerFest, na kte-
rém vystoupí jeho oblíbené kapely a na podzim připravuje velký 
koncert v listopadu ve Foru Karlín. -tz-

Členka Klubu sběratelů kuriozit paní Miloslava 
Friesseová a sběratel pan Eman Procházka, 

vás zvou na burzu papírových předmětů 
(kartičkové kalendáříky, obaly od čajů, čokolád a žvýkaček, známky) 

v sobotu dne 29. února 2020 od 9.00 do 12.00 hodin
v Komunitním centru, Klostermannova ul. 1330, Sušice.

Rezervace stolu je možná na č. tel. 728 021 172.

Dne 20. února tomu bude jeden rok, co nás opustil pan

Karel Šafařík.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a synové 
s rodinami.

Prázdný je domov, smutno je v něm, 
cestička k hřbitovu zůstala jen...

Dne 12. února uplynulo sedm let, co od nás navždy 
odešel pan

Vlastimil Sazama
a 

dne 19. února uplyne první smutný rok, 
co nás opustila paní

Marie Sazamová
z Hrádku. S láskou a velkou bolestí v srdci stále 
vzpomíná dcera Vlasta s rodinou.
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Do přípravy fotbalistů se zapojují další hráči. 
Pomáhají i individuální tréninky

Sport

Sušická hokejová liga
Výsledky posledních 2 týdnů 

Sušické hokejové ligy: Stavební – 
Hrádek 6:8, Týnec – Hrádek 5:4, 
Stavební – Old Stars 5:8, Petrovice 
– Otavstroj 2:3, Petrovice – Týnec 
3:3, Otavstroj – Stavební 12:4, Old 
Stars – Hrádek 8:3.

V tabulce stále Old Stars udržuje 
výrazný náskok a tak bude největší 
boj o další příčky.

Na prvních příčkách kanadské-
ho bodování nedošlo k žádným 
změnám.

Petr Lemberger (Otavstroj) 63 
(33+30), Radek Hnětkovský (Old 
Stars) 48 (33+15), Jáchym Ptašnik 
(Hrádek) 43 (26+17), Jarek Murcko 
(Otavstroj) 33 (14+19), Vladislav Ptaš-
nik (Hrádek) 32 (18+14), Tomáš Mar-
ný (Otavstroj) 32 (17+15), Richard 
Pitel (Old Stars) 29 (15+14), Martin 
Ludvík (Old Stars) 28 (15+13), Mi-
loslav Svatoš (Stavební) 23 (11+12).

Více informací na www.susicka-
ligahokeje.wbs.cz -jč-

Stav k: 7. 2. 2020

Nový atletický podnik ve sportovní hale
V sobotu 8. února se v su-

šické sportovní hale uskuteč-
nil první ročník atletických zá-
vodů mládeže. Pořadatel AKM 
Viktoria Plzeň a atletický oddíl 
TJ Sušice připravili závody ve 
skoku o tyči, skoku vysokém, 
vrhu koulí a hodu medicinbalem
1 a 2 kg, jako přípravu na Krajské 
halové závody v Praze-Stromovce 
(16. 2. pro mladší a starší žactvo) 
a v Praze na Strahově (v březnu 
pro přípravky). V neděli 9. února 
odjela ještě mini přípravka našich 
atletů ke krajskému měření sil do 
tunelu v plzeňské Škodovce. 

 V sušické hale za účasti 18 
závodníků zahájily soutěže tyč-
kařky: 1. místo – Anna Matouš-
ková (TJ Sušice) 231 cm, 2. Hele-
na Janáková (AKMVIP) 211 cm,
3. Magdaléna Rybová (TJ Su-
šice) 211 cm. Dorostenka Míša 
Šantrůčková (TJ Sušice) skočila
231 cm, když se ještě 3 x neúspěš-
ně pokoušela o 251 cm.

Ve stejnou dobu probíhala dis-
ciplina hod plným míčem – pří-
pravka 1 kg : 1. Alena Matoušková 
(TJ Sušice) 8,40 m, 2. Tereza Vota-
vová (TJ Sušice) 7,20 m, 3. Kate-
řina Krbcová (AKMVP) 6,00 m ,
4. Petra Kotalová (TJ Sušice)
5,90 m, plný míč 2 kg – ml. žákyně: 
1. Nikola Chmelíková (AKMVP) 
6,80 m, 2. Justýna Štruncová 
(Sokol SG Plzeň-Petřín) 6,00 m,
3. Anna Mar ie Senf tová 
(AKMVP) 5,90 m, mladší žáci – 
plný míč 2 kg: 1. Václav Mužík 
6,50 m, 2. Štěpán Švelch 4,90 m, 
3, Tadeáš Kopelent 4,50 m všich-
ni TJ Sušice.

Ve 12 hod. začala soutěž 
ve vrhu koulí: 2 kg přípravka:
1. A Matoušková 7,22 m, 2 P. 
Kotalová 5–55 m (obě TJ Suši-
ce), mladší žačky 2 kg: 1 Niko-
la Chmelíková 8,08 m, 2. Justý-
na Štruncová (Sokol SGP) 7,22 m,
3. Anna Marie Senftová (AKMVP) 
5,42 m, ml. žáci 3 kg: 1. V. Mužík 
8,46 – osobní rekord, 2.T. Kope-
lent 5,88, 3 , Š. Švelch 3,35 m, žá-
kyně st, 3 kg: M. Rybová 8,55 m,
2. H. Janáková 7,08 m, dorost: Pav-
la Svejkovská (TJ Sušice) 7,51 m. 
Poslední disciplinou byl skok vyso-
ký – žákyně: 1. Anna Matoušková
135 cm, 2. Justýna Štruncová 128 cm,
3. Helena Janáková 128 cm,

4. Magdaléna Rybová 122 cm,
5. Anna Marie Senftová 109 cm,
6. Nikola Chmelíková 109 cm.

První ročník této sportovní akce 
pro naše atletické naděje proběhl 
úspěšně i díky rodičům, kteří nám 

Sušičtí fotbalisté pokračují 
v náročných týdnech zaměřených 
na poctivou fyzickou přípravu. 
Trenér Pavel Hrubec nově zavedl 
i individuální tréninky, aby hrá-
če kondičně co nejlépe vyladil 
na start jarní části sezony. Vedle 
toho mužstvo ladí formu i v pří-
pravných duelech. Proti silným 
soupeřům zatím výsledky nejsou 
optimální, nicméně tým se teprve 
skládá dohromady a šanci dostá-
vají i mladí odchovanci.

První únorovou sobotu hrála 
Sušice přípravu proti Oseku. Po-
dobně jako v prvním testovacím 
utkání proti Sedlčanům (2:8, in-
formovali jsme v minulém vydání 
SN), odehrála velmi dobrou první 
půli, po které domácí vedli 2:1. 
Po přestávce, také vinou střídání 
i ztráty sil, ale hosté strhli zápas 
na svou stranu a vyhráli koneč-
ným skóre 6:4.

Za Sušici se dvakrát prosadil 
Martin Kramár, další branky za-
řídili Catalin Faraon a Lukáš Ko-
lařík. Jednoznačným pozitivem 
jsou výkony šestnáctiletých od-
chovanců, kteří v přípravě pod 

trenérem Hrubcem dostávají 
prostor pro otrkání v dospělém 
fotbale. 

O týden později (sobota
8. února) Sušice na svém hřišti 
vyzvala Klatovy. Divizní celek 
u Otavy v rámci zimního sou-
středění odehrál celkem tři zá-
pasy. Současný tým spoléhá na 
své odchovance, kteří na sušické 
umělce ukázali svou extratřídu. Je 
zde vidět, jak užitečná a efektivní 
může být kvalitní práce s mláde-
ží, o což se snaží i všichni zainte-
resovaní v Sušici.

Sušice nakonec prohrála dvoj-
ciferným rozdílem, domácím 
chybělo z různých důvodů sedm 
členů základní sestavy, což se 
logicky podepsalo i na výkonu. 
Čestný zásah za domácí si při-
psal Martin Kramár, který snesl 
měřítko a obráncům Klatov dá-
val zabrat.

Do sušické přípravy se postup-
ně připojují další členové kád-
ru, trenér Hrubec nakládá svým 
svěřencům velké dávky. Zavedl 
jednu zajímavou novinku. Všich-
ni hráči mají v telefonu speciální 

Opět po roce se v klatovském 
divadle uskutečnil slavnostní gala-
večer, na kterém byli oceněni nej-
úspěšnější sportovci okresu. Akci, 
která proběhla 6. února, uspořá-
dalo okresní sdružení České unie 
sportu zastoupené Pošumavským 
sportovním sdružením okresu Kla-
tovy, z.s., pod záštitou starosty měs-
ta Klatovy Mgr. Rudolfa Salvetra 
a ve spolupráci s agenturou SPORT 
ACTION s. r. o. a Stálou divadelní 
scénou Klatovy. Ceny mj. předá-
val zástupce spolupracující Univer-
zity Karlovy – rektor prof. Tomáš 
Zima i starosta Sušice Petr Mottl. 
Program moderoval Radek Šilhan.

Vítězem v kategorii dospě-
lých se stal kickboxer Lukáš Vanka 
(Hammers Gym – kickbox – vítěz 
Univerzitního mistrovství Evropy 
v Chorvatsku, Slovak Open v Bra-
tislavě, a také ve svém prvním profi  
zápase K-1 XFN LEGENDS v Pra-
ze). V kategorii mládeže prvenství 
obhájila Antonie Galušková (Klub 
vodních sportů Sušice – kanoisti-
ka – juniorská mistryně České re-
publiky a vítězka Českého poháru 
2019, mistryně světa juniorů na ka-
jaku v individuálním závodě a také 
2. místo v kategorii C2 mix do 23 
let. Na mistrovství Evropy junio-
rů v Liptovském Mikuláši obsadi-
la v individuální soutěži na kajaku 
2. místo a stala se mistryní Evropy 
v týmové soutěži) a nejúspěšněj-
ším trenérem byl vyhlášen její otec 
Vladislav Galuška (Klub vodních 
sportů Sušice – kanoistika – bý-
valý reprezentant České republi-
ky ve vodním slalomu na divoké 
vodě, dnes trenér mládeže sušické-
ho oddílu a hlavní trenér střediska 
juniorů pro jižní a západní Čechy, 
trenér aktuální juniorské mistryně 
světa.) Ze sušických sportovců byl 
ještě v kategorii trenérů na 4. místě 
oceněn Pavel Hubáček (TJ Sušice – 
fotbal – trenér úspěšného družstva 
mladších žáků, asistent trenéra „A“ 
družstva mužů hrajících I. A tří-
du, a také trenér výběru Okresního 
fotbalového svazu žáků, se kterým 
v loňském roce postoupil do národ-
ního fi nále).

Sportovní osobností okresu 
Klatovy roku 2019 uvedenou toho 
večera do Síně slávy se stal Emil 
Kintzl. Za své celoživotní zásluhy 
a postoje ho zaplněné hlediště oce-
nilo potleskem vestoje. (V roce 2019 
oslavil své 85. narozeniny. Narodil 
se sice v Praze, ale na počátku vál-
ky se s rodinou přestěhoval do Su-
šice, kde absolvoval gymnázium. 
Na Šumavě pak zůstal jako učitel, 
který se aktivně zapojoval do spor-
tovní činnosti. Učil v Hartmanicích, 
na Srní a v roce 1958 nastoupil jako 
tělocvikář do Kašperských Hor, kde 
žije dodnes. Zde vstoupil jako dob-
rovolník do řad právě vzniklé sta-
nice Horské služby. Od roku 1959 
působí jako aktivní značkař turistic-
kých cest a v rámci místní TJ Tatran 
začal organizovat četné sportovní 

soutěže. Patří mezi iniciátory vzni-
ku Lyžařského areálu Lišák. V roce 
1975 byl pro své politické názory 
vyhozen ze školy a až do roku 1990 
pracoval jako topič v Okule. Nadále 
se ale věnoval organizování sportu 
ve městě, především pak lyžová-
ní a turistice. V roce 1980 založil 
v Kašperkách Veřejnou lyžařskou 
školu a pracoval zde jako instruk-
tor. Byl zakladatelem a organizáto-
rem řady zajímavých závodů. Např. 
přespolního běhu „Okolo Kašper-
ku“, cyklistického závodu „Kra-
jem Karla Klostermanna“ a dal-
ších. Emil je též autorem několika 
knih: „Počátky lyžování na Šumavě 
slovem i obrazem“, „Učitel na Šu-
mavě“, „Zmizelý kousek Šumavy 
aneb Komu za to dík“ a dva díly 
knihy „Zmizelá Šumava“, kterou 
známe i jako TV seriál. V roce 2010 
založil lyžařské muzeum v Železné 
Rudě. Je znalcem Šumavy a o jeho 
přednášky na toto téma je vždy vel-
ký zájem.)

Vladislava Galušku jsem letos 
vyzpovídal i jako oceněného tre-
néra: Gratuluji a zajímalo by mě, 
zda jste čekal takové ocenění? „Že 
by se Tonička mohla umístit v an-
ketě ‚Nejúspěšnější sportovec roku‘ 
na vyšších příčkách jsem čekal. Její 
výsledky tomu napovídaly (viz pře-
hled výše). Ale že bych byl vyhlášen 
jako trenér roku, to mne překvapi-
lo. Jako každý rok mně volali, zda-
li na vyhlášení přijedu a zdali tam 
přivezu Toničku anebo někoho, kdo 
převezme její cenu. To, že si mě ale 
sama od stolu nominovala výběrová 
komise této akce, zjistila si, co vše 
dělám a koho trénuji, mě opravdu 
moc mile překvapilo. Takže když 
tam zaznělo mé jméno, byl jsem 
překvapen a frčel jsem na pódium.“ 

Jaké jsou vaše letošní spor-
tovní cíle? „Rok 2020 je olympij-
ský rokem, a tak asi každý sporto-
vec z české sportovní špičky by se 
rád podíval do Tokia. I Karolína 
a Antonie Galuškovy budou ve hře 
o účast na Olympijských hrách To-
kio 2020. Podle jejich slov ale olym-
piáda není jediný cíl jejich života.“

Jak vypadá příprava v olym-
pijském roce? „Již na podzim se 
rozjela pro všechny členy oddílu 
KVS Sušice tvrdá příprava na se-
zonu 2020. Všichni absolvovali ná-

Nejúspěšnější sportovec roku 2019 okresu Klatovy
Za mezinárodní úspěchy byla oceněna sušická kanoistka i otec trenér

ročné soustředění ve Francii, část 
členů KVS Sušice i dlouhé soustře-
dění ve Spojených arabských emi-
rátech a momentálně probíhá zimní 
příprava celého týmu v Sušickém 
bazénu s protiproudem. Karolína 
a Tonička jsou ale v současnosti na 
šestinedělním reprezentačním sou-
středění v Austrálii, kde se v týmu 
s Amálkou Hilgertovou pod vede-
ním reprezentačního trenéra senio-
rů Michala Buchtela připravují na 
nominační závody 2020.“ 

Co konkrétně čeká oceněnou 
Antonii? „Ta bude mít složitý rok: 
Maturita, přijímací zkoušky na VŠ 
(ČVUT Fakultu dopravní – obor 
pilot), nominace do reprezentace. 
V seniorské kategorii a v kategorii 
do 23 let bude ale nejmladší závod-
nice, a tak v podstatě může případ-
nými dobrými výsledky jen pře-
kvapit. Podle jejích vlastních slov 
se nejvíce těší na červen, kdy bude 
mít snad maturitu, přijímačky a no-
minace za sebou.“ 

Její starší sestra Karolína vy-
hrála tuto anketu dříve i mezi 
dospělými. Jaké ta má plány? 
„Odchovankyně a dlouholetá člen-
ka KVS Sušice momentálně jezdí 
za USK Praha. Vloni vybojovala 
stříbro na MČR seniorek, ale jinak 
upřednostnila studium před spor-
tem, protože chtěla studium na VŠ 
zakončit červeným diplomem. To se 
jí podařilo a na podzim se opět pusti-
la do profesionálního tréninku s tím, 
že se pokusí o nominaci na OH.“ 

Co další nadějní místní kano-
isté? „Ostatní členové sušických 
vodáků se také činí. Výkonnost 
sušických juniorů Karla Turnera, 
Jakuba Švejdy a Zdeňka Galušky 
roste před očima a ve svých katego-
riích se pravděpodobně v národních 
soutěžích neztratí. V letošním roce 
bude mít KVS Sušice v žákovské 
kategorii dvě žhavá želízka. Jáchym 
Švejd nastupuje do roku 2020 z po-
zice české žákovské dvojky. Bára 
Galušková z pozice české žákov-
ské jedničky.“

Jaké jsou vaše další trenérské 
aktivity? „Oba výše zmínění jsou 
také zařazeni do Sportovního cen-
tra mládeže pro západní a jižní Če-
chy, které vedu. Vzhledem k tomu, 
že v této skupině mám i momentál-
ně nejlepšího českého žáka Michala 
Kopečka (Tábor) a druhou nejlepší 
českou žákyni Markétu Hojdovou 
(Horšovský Týn), může vzniknout 
velmi silný tým, který bude letos 
mezi českými žáky dominovat.“

Co čeká vaší nejmladší dceru 
Báru? „Vloni se jí povedlo zajet 
dobře několik Národních kontrol-
ních závodů a díky tomu se nomi-
novala jako nejmladší závodnice 
po boku svých sester a českých
seniorských hvězd na start seriálu 
ČP seniorů 2020. Ve svých čtrnác-
ti letech si Bára ozkouší, jaké to je 
startovat na nominacích na olym-
pijské hry.“

Děkuji za rozhovor a držím palce.
Eduard Lískovec 

Sportovní osobností roku 2019 byl vyhlášen Emil Kintzl – vpravo.

Ze zimního soustředění ve Spojených arabských emirátech: Antonie – č. 3, 
Bára – č. 15 a otec a trenér Vladislav Galuška foto Šimon Párecký

aplikaci, do které zanášejí výsled-
ky svých individuálních tréninků. 
Například den po utkání s Klato-
vy dostali hráči za úkol uběhnout 
deset kilometrů v limitu 50 minut.

Sušice v zimní přípravě ode-
hraje ještě čtyři zápasy. – Nepo-
muk (sobota 15. února, 12.00), 
Zwiesel (neděle 23. února, 14.00), 
Střelské Hoštice (čtvrtek 27. úno-
ra, 18.00), Regen (sobota 29. úno-
ra, 13.30). Do sezony 1.A třídy 
mužů vstupuje 7. března proti 
Rokycanům. -jon-

TJ Sušice – Osek 4:6 (2:1)
Branky: 2x Kramár, Catalin 

Faraon, Kolařík. Sestava: Míček – 
Šašma, Skrbek, Kodýdek, Hubá-
ček Pavel – Kramár, Budil, Pod-
lipský, Tuček – Vinický, Catalin. 
Střídali: Hubáček Patrik, Vašák, 
Kolařík, Míka.

Sestava Sušice proti Klato-
vům: Míček – Šašma, Marek, 
Blazek, Klima V. – Kramár, Tu-
ček, Hubáček Pavel, Kodýdek – 
Vinický, Faraon. Střídali: Vystr-
čil, Kolařík, Míka.

pomohli s přípravou a úklidem za-
řízení a věřím, že v těchto kláních 
budeme dále pokračovat zde i v bu-
doucí multifunkční hale, na kterou 
se těší nejen atleti TJ Sušice. 

Vašek Svoboda, foto ED

 utkání výhra remiza prohra skóre body
Old Stars 17  15 1  1 135:55  31
Týnec 17  8 2  7 76:74 18
Hrádek 17  8 1  8 88:96  17
Petrovice 17  7 1  9 78:78  15
Otavstroj 17  7 1  9 115:123 15
Stavební 17  2 2  13  59:125 6
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Sportoviště města Sušice
OKÉNKO POMOCI

Pá 14. 2.   9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 17. 2. 13.00–15.00  Společná tvorba programu
Út 18. 2.   9.00–12.00  Vařečka
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 20. 2.    9.00–15.00  Inspirace v přírodě a návštěva restaurace
Pá 21. 2.   9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 24. 2. 13.00–15.00  Vědomostní kvíz 
Út 25. 2.   9.00–12.00  Poslech hudby
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 27. 2.  ZAVŘENO Celotýmové vzdělávání
Pá 28. 2.   9.00–12.00  Pracovní činnosti
Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace, 
nácvik dovedností, aktivizační činnost a pomoc při řešení osobních potíží
Sociálně terapeutická dílna: drátkování, korálkování, FIMO hmota, 
smaltování, šití, malba, keramika, fi lcování, enkaustika, sádra, výroba 
mýdel a svíček, fusing a mnohé další
Kontakty: mob.: 774 451 769, e-mail: dilnasusice@fokus-pisek.cz

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

Radosti kolem nás
Výstava Rados-

ti kolem nás, žáků 
ze ZŠ T. G. Ma-
saryka v Komen-
ského ul., má již 
druhé pokračová-
ní. Pokaždé, když 
vybíráme výtvar-
ná dílka na výsta-
vu, tak nevíme, co 
veřejnosti předsta-
vit dříve. Témata se 
odvíjejí jak od plá-
nu školních prací, 
tak od ročních ob-
dobí, českých zvy-
ků, zaměření pro-
bíhajících soutěží, či materiálů, 
které jsou sezonně k dispozici. 

Myslíme, že název Radosti 
kolem nás plně vystihuje náplň 
děl, neboť naši žáci z prvního 
stupně s radostí pracují a je to 
na pracích vidět. Byla by ško-

da, aby si žáci svá díla odnesli 
domů. Tím by se vytratilo kouz-
lo jejich ucelené práce, a pro-
to jsme se rozhodli soubor děl 
představit opět veřejnosti. Po-
děkování patří všem vyučují-
cím, vychovatelkám z družiny, 
asistentkám za velkou pomoc 
při organizaci výstavy a hlav-

ně našim skvělým dětem, kte-
ré mají stále chuť něco nového 
tvořit. Výstavu zahájil slovem 
pan ředitel a vystoupili žáci 
dramatického kroužku. Užijte 
si proto kousek radosti s námi 
a přijďte se do konce února po-
dívat do výstavních prostor su-
šické radnice. -DH-

O expedici s trabanty i v Dlouhé Vsi
V Dlouhé Vsi se stalo skoro zvykem, že na zajímavé akce se dosta-

ví spíš lidé z okolí, než místní, kteří to mají nejblíž. Nejinak tomu bylo 
i v sobotu 25. 1. 2020, kdy do místního kina přijel z Prahy Aleš Vašíček, 
účastník cesty Trabantem po Jižní Americe. Přivezl s sebou ještě dva 
kamarády, kteří cestu přes tento kontinent natáčeli a fotografovali, ka-
meramana Zdeňka a fotografa Kubu. Oba se k vyprávění Aleše ochotně 
připojili a vtipnými komentáři i perličkami z cesty tak zdatně bavili pub-
likum. Návštěvníků kina bylo opravdu málo, byla zaplněna pouze třetina 
míst, i když zde byli fanoušci populární expedice, vysílané i v televizi, až 
z Chanovic, ale panovala zde velmi příjemná atmosféra. Diváci poslou-
chali vyprávění, sledovali prezentaci zajímavých fotografi í a mohli se ptát 
na další podrobnosti. Dozvěděli se, jak se tato cesta natáčela, ale i některé 
pikantnosti, jinde nezveřejněné. Na konci besedy se fanoušci s přítom-
nými dobrodruhy vyfotografovali a ještě popovídali v užším kroužku.

Na samý závěr proběhlo již tradiční slosování vstupenek o výrobky, 
tentokrát z dílny keramičky, Ptáčkové-Sporkové. Aleš Vašíček slíbil pro 
Dlouhou Ves ještě další besedy, třeba o balonovém létání, kdy se zúčast-
nil Poháru Gordona Bennetta, čtyřdenního přeletu Alp ze Švýcarska až 
do Polska, nebo o dobrodružné cestě Land Roverem Afrikou. Máme se 
tedy na co těšit, zřejmě již letos na podzim.

Jen doufám, že návštěvníků přijde trochu víc. 
Za Živou obec Marie Bubeníková

Sušické kulturní centrum – SIRKUS, Příkopy 178
po–čt 8–15.30 a 17–20 hod., 
pá 8–13.30 a 17–20 hod.
so–ne 17–20 hod.

Galerie Sirkus Sušice vás zve do 15. 3. 2020 na výstavu 
Zápisník – fotografi í Václava Němce. Více na str. 4.

GALERIE SIRKUS SUŠICE

FITNESS OKÉNKO

Naše tělo pro své fungování nutně potřebuje příjem energie. I když 
se najdou někteří, kteří o sobě mluví, jako by jim stačila energie pouze 
ze slunce, ta zbylá většina lidí z nás potřebuje i energii jinou, a to 
právě tu, která pochází z makroživin. O co vlastně jde v jejich příjmu? 

Makroživiny jsou základ, který bychom v našem jídelníčku měli 
mít. Dnešní článek berte jako krátký úvod do této problematiky, který 
bude v dalších článcích popisovat jednotlivé makroživiny. Dnes si 
tedy řekneme, co je tou hlavní složkou vaší stravy. 

Co je makroživina? Tento název se skládá ze dvou slov. 
Makro = velký 

Defi nice slova „makro“ ve vztahu k naší stravě je tedy zejména potřeba 
ve velkém množství. Potřeba těchto živin se udává v jednotkách, desít-
kách až stovkách gramů.

Živina = energie
Ano, tyto látky nám umožňují žít, ale zároveň to také znamená, že nám 
dodávají energii, kterou dokážeme využít pro výživu a životní procesy. 

Takže aby makroživina plnila optimálně svojí funkci, musí splňovat 
dvě věci a to: potřebujeme ji ve velkém množství, a aby byla zdrojem 
energie.

A to splňují v největší míře tyto 3 základní látky – sacharidy 
(carbs), bílkoviny (proteins), tuky (fats), tzv. S, B, T. (Zbytek mají na 
starost mikroživiny, o tom ale zas jindy.) V příštím 
článku si povíme něco    o sacharidech. -EN-

Makroživiny

FB: fi tcoacheva.cz     IG: fi t_coach_eva

sacharidy bílkoviny tuky
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Řádková inzerce
Holub-Kovošrot, s. r. o.

342 01 provoz SUŠICE
tel: 376 524 151

mobil: 604 319 903
e-mail: info@holubkovosrot.cz
Web: www.holubkovosrot.cz

Otevírací doba:
PO, ÚT, ČT, PÁ   7.00–15.30 hod.
                     ST   7.00–16.30 hod.
                    SO   8.00–12.00 hod. 
Prosinec, leden a únor v sobotu zavřeno!
Polední pauza: 11.45–12.30 hod.
Nabízíme tyto služby:
• Prodej užitkového materiálu-BAZAR
• Výkup železného odpadu a barevných 
   kovů, AKU baterií  • Odvoz materiálu
• Likvidace strojních zařízení  
• Ekologická likvidace autovraků 
• Výkup papíru - platba hotově 
• Zpětný odběr elektrošrotu
• Nově prodej plynu PB lahví - 2, 10, 33 kg
Platby provádíme: 
Převodem na účet, složenkou

PRODEJ
Prodám pravou chodskou kerami-
ku – celkem sada 80 ks – i jednot-
livě – cena dohodou. Čalouněnou 
desku za postel nebo dvouválen-
du – oranžovo bílou – 800 Kč. Tel. 
721 619 927
Prodám kánoi, cestovní – laminát. 
Cena 2 000 Kč. Tel. 606 406 010
Prodám 2 ks postel. válend s úlož-
ným prostorem à 500 Kč a šatní 
půlenou skříň – i jednotlivě. Tel. 
723 325 273
Prodám eternit – červené – šablo-
ny – nové. 100 m2. Tel. 603 322 890
Prodej palivového dřeva, štípané, 
dovoz zajištěn. Tel. 607 592 561
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím nebo si půjčím škol-
ní aktovku kolem roku 1960! 
A rádiovku s anténkou. Telefon
608 143 398
Koupím jakoukoliv tahací harmo-
niku – akordeon, chromatiku, he-
ligonku i v nálezovém stavu. Jsem 
sběratel. Mobil: 728 230 625

Koupím hoblovku srovnávačku 
se spodním protahem KDR Rojek 
a lištovou sekačku MFku s lištou 
a pionýra či babetu Simsona, Jawu, 
ČZ, Tel. 607 702 073
Koupím Simson S51, Jawa Pio-
nýr, Pérák, ČZ a jiný veterán, stav 
nerozhoduje i moto díly. Telefon:
776 822 803
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové dopis-
ní zálepky, staré pohlednice Sušice 
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, 
šperky, hodiny a jiné staré věci 
z pozůstalosti – i poškozené. Tel. 
603 907 027
Koupím staré vojenské přilby, bo-
dáky, celty, maskáče, odznaky, vy-
znamenání, čepice, atd. Volejte na 
775 628 987
Koupím starší motorku Babeta, 
Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, Sta-
dion. Tel: 721 707 587
Koupím známky, mince, bankov-
ky, obrazy, staré hodiny, vojenské 
předměty – šavli, uniformu a po-
dobně. Můžete nabídnout i jiné staré 

předměty nebo celou sbírku a po-
zůstalost. Tel: 722 777 672 

BYTY – NEMOVITOSTI 
Hledám k pronájmu chatku či po-
zemek k rekreaci, dlouhodobě. 
Sušicko-Horažďovicko. Telefon:
606 406 010
Poskytnu železářskou dílnu, okol-
ní prostory k dispozici. Zn. Jen pro 
odvážné. Tel. 605 937 103
Pronajmu v Sušici, Nádražní uli-
ci plechovou garáž o velikostech
3x5 m. Tel. 607 887 492
Hledám pronájem bydlení v dom-
ku na vsi, dlouhodobě, důchodce, 
nekuřák. Tel. 606 406 010
Hledám pronájem zahrady, chatky 
či pozemku k rekreaci. Sušicko-
-Horažďovicko. Dlouhodobě. Tel. 
606 406 010
Koupím stavební pozemek, ma-
nipulační plochu, sklady atp. Veli-
kost cca 1.500 m2 až cca 2.500 m2. 
V okolí Sušice do 15 km. Prosím 
nabídněte. Tel. 608 775 005
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické ří-
zení, úvěr, hypotéku, účetnictví 
apod. – kvalitně a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ 
Chtěl bych se seznámit zatím s pří-
telkyní štíhlejší, vyšší, kolem 50 
let. Sušicko a okolí. Bližší infor-
mace případně při osobním set-
kání. Jen vážně. Nabízím spoleh-
livost, fi nanční zajištění. SMS tel.:
605 902 632
Opravím, svážu diplomové práce, 
staré knihy. Levně. Tel. 739 744 687
Slušný spolehlivý a galantní absti-
nent a nekuřák se smyslem pro hu-
mor i odpovědnost hledá obyčej-
nou, pohlednou, přátelskou ženu 
mezi 50 a 60 lety., která také nemá 
s kým chodit na procházky příro-
dou a za památkami. Adresa pro 
dopis v redakci.
Muž 70/174 nekuřák, mladšího 
vzhledu hledá na vážný a trvalý 
vztah štíhlejší ženu do 60 let, Su-
šice, Klatovy a blízké okolí. Od-
povím všem. Jsem z Velhartic. Tel. 
702 903 952
Hledám pro svého otce, který je 
částečně na vozíčku sociální pra-
covnici, nebo masérku i něco víc. 
Diskrétně, děkuji. Tel. 775 961 717
Nabízím strojní čištění koberců, 
sedacích souprav, křesel, židlí a ča-
lounění. Zdeněk Kubeš, telefon:
607 630 244
Nabízím – stříhání živých plo-
tů, ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172

Uzávěrka
příštího vydání

Sušických novin
bude 20. 2. 2020 

ve 12 hod.

Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant všechnny barvy, 
slepičky Green Shell - typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska.
Stáří: 15–19 týdnů. Cena: 169–219,– Kč/ks

Prodej 28. 2., 14. 4., 29. 5. a  29. 6. 2020 | Sušice u vlakového nádraží v 18.00
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 

Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod. | tel. 601 576 270, 728 605 840

Nabídka vedení účetnictví 
Pro podnikatele - živnostníky 

a obchodní společnosti 
nabízíme na naší pobočce 

v Sušici zajištění komplexních 
účetních služeb (vedení 

účetnictví, daňové evidence, 
mzdová agenda, DPH, daňová 

přiznání). Cena dohodou.
Kontakty: INS servis s. r. o., 
        email: ins.servis@email.cz, 
        tel.: 606 710 273

Muzeum Šumavy Sušice
prosí veřejnost o pomoc 

při hledání fotografi íí interiéru 
Hotelu Koruna (zejména sálu).



Sedím nad prázdným papírem 
a přemýšlím, o čem psát. Celá 
planeta se děsí čínského korona-
viru. Lidské oběti, zatloukání čín-
ských úřadů, dopady na světovou 
ekonomiku.

Praha přejmenuje náměstí Pod 
kaštany, na kterém leží ambasáda 
Ruské federace, na náměstí Bo-
rise Němcova. 
Němcov byl 
původním po-
voláním mate-
matik a fyzik. 
V letech 1997–
1998, v době 
prezidentství 
Borise Jelcina, 
zastával funk-
ci  v icepre -
miéra země. 
Roku 1994, 
během státní 
návštěvy USA, ho Boris Jelcin 
představil Billu Clintonovi jako 
příštího ruského prezidenta. Byl 
nejmladším ruským guvernérem. 
V roce 2010 se stal jedním z prv-
ních signatářů opoziční kampa-
ně s názvem Putin musí odejít. 
V letech 2007 až 2011 byl kvůli 
účasti na protivládních protes-
tech třikrát zatčen. Netajil se svý-
mi kritickými postoji k roli Rus-
ka ve válce na východě Ukrajiny 
(2014). V interview z 10. února 
2015 vyjádřil své obavy z toho, 
že ho prezident Putin nechá za-
bít. Týden na to, v pátek 27. února 
2015 byl v centru Moskvy krátce 
před půlnocí zastřelen. Vrah ne-
byl vypátrán.

Nezávislý publicista Jan Urban 
cituje premiéra naší země: „Žije-
me v zemi, kde si můžete objed-
nat stíhání a objednat a pravděpo-
dobně dostat někoho do vězení.“ 
„Zemi ovládá mafi e.“ A na bez-
počtů příkladů dokládá, že má 
Babiš pravdu. Jen je to tak tro-
chu o tom, že zloděj volá Chyť-
te zloděje!

Babišova vláda drtí malé živ-
nostníky. Jezdím hodně po čes-
kých zemích a slyším to ze všech 
stran. Ti drobní živnostníci jsou 
ti hrdí, stateční, co k životu nepo-
třebují žádný stát. Jsou solí země. 
Naši politici po nich jdou již 30 
let. Jsme neskutečně houževna-
tý národ.

Je toho hodně, o čem by se 
dalo a mělo psát. Ale nebudu.

Projížděl jsem dnes napříč Vy-
sočinou a v jednom městě potkal 
jsem masopustní průvod. „Bláz-

ni“, pomyslel jsem si, „vždyť do 
Popeleční středy je ještě skoro 
20 dní.“ Ale druhý průvod jsem 
potkal v jedné vsi pár kilometrů 
před domovem.

Možná je to prkotina, ale mož-
ná ne. Není. Jak jsme vykořenění!

Masopust je úzce navázán na 
Velikonoce. Je to začátek veliko-

nočního půstu, 
který letos za-
číná 26. února, 
Popeleční stře-
dou. A maso-
pust, ten rej 
veselých ma-
sek, ten kar-
neval, to veselí 
sousedské, to 
obžerství, ta-
nec a pestrost 
kos t ý mů…, 
tím loučili se 

po staletí lidé s dobou blahoby-
tu, s dobou zabijaček, koblížků, 
jitrnic, tlačenek a jelítek, proto-
že Popelcem pro všechny začí-
nalo 40 dní půstu, maso-půstu, 
předcházejícího Velkému pátku 
a Vzkříšení, znovuzrození…

Již kdysi povzdechl jsem si 
v jednom ze sloupků, že doba in-
dustriální je v lecčems horší, než 
feudalismus. Už pomalu nevíme, 
co je za den, zda středa, nebo ne-
děle. V tom kolotoči, který nás 
nutí pracovat od rána do večera, 
nehledě na víkendy a na svátky, 
už ani nevnímáme, že skončila 
zima, jaro tak nějak prošlo ko-
lem nás a bez nás, a že je léto si 
uvědomíme jen díky dovoleným. 
Máme-li jakou. Vím, ten kalup 
je záležitostí zejména městskou, 
ale nejen.

Zlý feudální svět ještě se řídil 
ročními obdobími. A svátky. Cír-
kevními. Ty dávaly životu rytmus 
a řád. A bylo to dobře. Pominu-
-li svátky ostatní (jen mezi Tře-
mi králi a masopustem bychom 
napočítali minimálně dva spoje-
né s lidovými zvyky a oslavou – 
Hromnice a sv. Dorotu) masopust 
trval v podstatě šest dní. Veselí 
začínalo už ve čtvrtek a končilo 
v úterý o půlnoci na Popeleční 
středu pohřbením basy (ukonče-
ním muzik na 40 dní). Ekonomi-
ka se nezhroutila, lidstvo neze-
mřelo hlady. Temný středověk.

Nu, mějte se dobře přátelé. 
A pamatujte, proč se (nejen) ma-
sopust vlastně slaví. Ať je veselý!

8. února 2020
Martin Mejstřík

Sušické noviny 03/2020
14. února 2020 strana 11 Příspěvky dopisovatelů

Očima Martina Mejstříka

Masopust

Poznáváte?
Minulou hádanku jako první 

správně rozpoznal Tomáš Hole-
ček. Jednalo se o zaniklý statek 
Bohov u Budětic. Pan Josef Tau-
chen z Rabí dodává, že fotogra-
fie byla z roku 1941. 

Bohov se nachází 4 km seve-
rozápadně od Rabí, asi 1,5 km 
od vesnice Budětice. 

Tento kdysi výstavní dvůr 
stál v místech dávno zaniklé 
vesnice Bohov. Ze všech stran 
byl před větry a jinou nepoho-
dou chráněný okolními lesy. 
Stával při něm pivovar a cihel-
na, na zahradě se pořádaly různé 
veselice, scházela se tam chasa 
z celého okolí. Dobře se tu daři-
lo také ovocným stromům. Dnes 
jsou na jeho místě jen rozvaliny 
a ruiny, které jsou zarostlé trá-
vou a obklopeny stromy. Mezi 
zbytky polorozpadlých střech 
a rozvalených zdí návštěvníka 
zaujme pevně stojící štít býva-
lé panské budovy, sídla majite-
lů. Přestože je objekt opuštěný, 
stále přitahuje své návštěvní-

ky. Často sem chodí i hledači 
se svými detektory. 

Údajně až do 17. století byly 
v Bohově dř íve dvory dva. 
„Zadní dvůr“ stál v blízkosti 
cesty Bohov–Vlkonice, v mís-
tě, které dnes nese pomístní 
název „Na Chalupech“. V roce 
1967, když zde JZD Budětice 
hospodařilo, nechalo odstřelit 
kameny základů starých budov 
a odvézt je, protože překážely 
plynulé orbě. 

Budovy uváděné jako „Před-
ní dvůr“ jsou budovy dnešního 
dvora Bohov. I dnes, když se 
díváme jen na ruiny dvora, ve 
kterém JZD Budětice ještě před 
málo lety hospodařilo, vidíme, 
že muselo jít o výstavní dvůr. 
Zvlášť uměleckým dojmem na 
člověka zapůsobí novorene-
sanční štít obytné budovy, ale 
i rozlehlá stodola, provozně 
promyšlená budova, do které 
se s obilím nebo pící zajíždělo 
shora na půdní prostor („vodr“), 
což usnadňovalo prázdnění obi-

František Stupka – 1932

lí či sena směrem dolů do „pe-
ren“. Dvůr Bohov měl i svůj 
vlastní pivovárek, jak o tom 
svědčí zpráva ve vlkonické kro-
nice. 13. prosince 1943 vypukl 
v Bohově požár, při kterém sho-
řely předtím nedávno postave-
né služební byty, kůlna a stáj 
pro koně. Místnosti služebních 
bytů byly postaveny na místě, 
kde kdysi stával pivovar. 

Snad prvním známým drži-
telem deskozemského statku, 
dvora a vsi Bohov byl Petr Žab-
ka ze Ždáru a z Bohova, uvádě-
ný na listině datované k roku 
1410. V následujících letech 
statek vystřídal několik maji-
telů (např. dědeček sušického 
purkmistra a obrozence Jose-
fa Ambrože Gabriela). Mnozí 
z majitelů na Bohově sami ne-
hospodařili, měli zde své šafá-
ře, někteří dvůr i pronajímali. 

V letech 1924–1950 vlast-

nil statek Karel Černý z Vlko-
nic čp. 9. Dvůr mu byl zkonfis-
kován a znárodněn. Mezi lety 
1950–1952 byla na dvůr uva-
lena národní správa, v letech 
1952–1963 dvůr přebírají Stát-
ní statky Horažďovice. V letech 
1963–1990 JZD Budětice pře-
vzalo statek od státních stat-
ků. Poslední léta družstevního 
hospodaření se na stavu budov 
bohovského dvora velmi nega-
tivně podepsala. V roce 1990 
v restituci převzali dvůr i po-
zemky původní vlastníci, kteří 
jej pronajali. Nájemce však pro 
zlepšení stavu budov neudělal 
nic, naopak došlo k celkové de-
strukci všech budov. 

Pokud dokážete identifiko-
vat novou hádanku, pište pro-
sím na e-mailovou adresu:
bur.mira @seznam.cz

Mgr. Miroslav Buršík, 
Muzeum Šumavy

na Gregorová, výborná klavíristka 
a organizátorka, pro niž byla škola 
a práce v ní celým jejím životem.
Naučila nás mladé, jak učit (někdy 
i přísnějším tónem, takže i slzička 
ukápla), být zodpovědní a jak „dě-
lat dobrou muziku“.

V roce 1965 odešla do důcho-
du a na její misto nastoupil „sou-
druh“ Jan Matějka, dříve učitel ma-
tematiky a HV na ZŠ Nejedlého ul. 
(nyní Masarykova). Na místo uči-
tele houslí a řed LŠU neměl vůbec 
žádnou aprobaci, ale tak už to v té 
době chodilo. Na tomto postu vy-
držel nakonec 11 let! 

Poněkud se změnilo i složení 
učitelského sboru:
Jan Matějka – řed. a uč. houslí
Alois Sedlecký – uč. houslí a sou-
borové hry
Alena Fišerová – uč. hoslí a PHV
Bohumil Zíka – uč. houslí
Jiří Čelikovský – uč. klavíru a PHV
Jiří Kolář – uč. klavíru a HN
Růžena Malovcová – uč. klavíru
Jaroslav Pruner – uč. klavíru
Jan Klička – uč. akordeonu 
a klavíru

S naší školou se rozloučila Hele-

         Historie Hudební školy v Sušici – 3. díl
Začátek škol.

roku 1961–62 byl 
předznamenán 
změnou v názvu 

dosavadních Základních hudeb-
ních škol (ZHŠ) na Lidové školy 
umění (LŠU), v Sušici na LŠU 
Františka Stupky.

Hlavním posláním těchto škol 
bylo, aby formou zájmového stu-
dia poskytovaly nadaným dětem 
základy odborného vzdělání, a to 
nejen v oboru hudebním, ale nově 
i v oborech výtvarném, dramatic-
kém a tanečním. V naší LŠU pro 
nedostatek prostor i učitelů pra-
coval prozatím jen obor hudební. 
Učitelský sbor byl rozšířen o dva 
nové učitele, a to Jaroslava Prune-
ra, uč. klavíru a Miroslava Becka, 
učitele houslí. Bylo zřízeno nové 
oddělení lidových nástrojů (kla-
rinet a akordeon), v kterém učili 
Jan Klička externí učitel z Klatov 
a také M. Beck. Byla zřízena nová 
učebna, zakoupeny nové nástro-
je (křídlo a pianino) a počet žáků 

stoupl na 218 – včetně poboček 
v Kašperských Horách a Kolinci.

PHV měla 2 oddělení, HN 6 tříd, 
3 odd. smyčcových souborů, pěsto-
vala se komorní hra – čtyřruční hra 
na klavír, smyčcové kvarteto a trio 
a péče byla věnována také samo-
statnému žákovskému doprovodu.
Výsledky dobré práce se ukázaly 
hlavně v soutěžích, interních besíd-
kách i veřejných vystoupeních žáků 
i učitelů.

Učitelský sbor působil v tomto 
složení:
Božena Gregorová – ředitelka 
a uč. klavíru 
Alois Sedlecký – uč. houslí 
Bohumil Zíka – uč. houslí
Jana Oudesová-Vaníčková – uč. 
klavíru
Helena Slámová – uč. klavíru
Jaroslav Pruner – uč. klavíru
 Miroslav Beck – uč. houslí
Alena Fišerová-Sládková – uč. houslí
Jan Klička – uč. akordeonu 
a klavíru

V r. 1963–64 prodělala budova 
LŠU velké změny a pře-
stavbu, neboť již nevy-
hovovaly malé učební 
prostory. Učitelé si tří-
dy půjčovali, jedna větší 
klavirní učebna sloužila 
rovněž pro výuku HN, 
malý sálek pro houslo-
vé soubory i žákovské 
besídky. Při následné 
adaptaci byly získány 
3 nové učebny (celkem 
9), zvětšil se i sál až pro 
100 posluchačů a bylo 
zde počítáno se zříze-
ním nových oborů jako 
výtvarný, taneční a lite-
rárně-dramatický. Uči-
telský sbor zůstával ve 
stejném složení. Všech-
ny tyhle změny inicio-
vala řed. školy pí Bože-

na Slámová, uč. klavíru, která odešla 
na nové působiště do Ml. Boleslavi 
a posléze do Prahy. Na její místo na-
stoupil Jiří Kolář, uč.klavíru a akor-
deonu a dále ještě po mateřské dovo-
lené Růžena Malovcová, uč.klavíru. 
1. 4. 1966 přešel Jar. Pruner na nové 
působiště do Prahy a jeho hodiny 
byly rozděleny mezi ostatní učitele. 
Stále pokračovalo učení na poboč-
kách v Kašperských Horách a Kolin-
ci, vždy jeden den v týdnu. Nový ře-
ditel školy upozornil na cituji „plnění 
náročných výchovných a vzděláva-
cích úkolů socialistické školy“ a žá-
dal, abychom „pracovali plánovitě 
s cílevědomým úsilím o rozvíjení 
všech článků komunistické výcho-
vy“ atd, atd..... A jelikož nikdo z nás 
nevěděl, jaký je rozdíl hrát stupnici 
C dur v komunistickém, socialis-
tickém nebo jiném duchu, tak jsme 
učili stále tak, jako vždycky předtím. 
To byla výhoda učení na umělecké 
škole – trochu větší svoboda ve vý-
uce než na ZŠ, protože hudba je po-
řád stejná v kterékoliv době – totiž 
nadčasová. A. Fišerová

foto archiv A. F. a M. Fišer
pokračování příště

Alois Sedlecký, druhý ředitel ZHŠ se svou žákyní

Návrat do divočiny
„Všechno důležité jsem našel 

mezi šumavskými samotáři“, 
říká autor knihy.

V první z knih Raději zešílet 
v divočině, přinesl spisovatel Aleš 
Palán zajímavé rozhovory s šu-
mavskými samotáři. Jejich vý-
povědi zaznamenaly mezi čtenáři 
nebývalý ohlas. Titul se stal best-
sellerem a v anketě Lidových novin 
získal ocenění Kniha roku. Aleš 
Palán i fotograf Jan Šibík ovšem 
jezdí na Šumavu dál. Výsledkem 
jejich návštěv je druhá kniha, na-
zvaná Návrat do divočiny.

Ta je postavena především na 
výborných Šibíkových fotogra-
fi ích většiny šumavských samo-
tářů (Tony, Roman, Dáša,Mirek, 
Martina a bratři Klišíkové) a šu-
mavské krajiny, k nimž A. Pa-

lán napsal eseje. Sám o tom řekl: 
„Pěkných pár měsíců jsem otra-
voval šumavské solitéry, kteří by 
teoreticky neměli mít nejmenší 
zájem s někým cizím mluvit – 
a přesto se mnou mluvili. V prů-
běhu toulek Šumavou jsem po-
chopil, že nechci mluvit jen 
o alternativním životním stylu, 
ale o samotářském životě v pří-
rodě, o skrytosti a mlčení.“ Z hle-
diska ohlasu je důležité, aby téma 
knihy nějak s člověkem rezonova-
lo. „Šumavští samotáři jsou jiní, 
ale i přesto mají něco společné-
ho. Je to skutečnost opravdového 
života, plného a vědomě prožíva-
ného“, říká v úvodu autor knihy. 
Věřím, že i tato kniha udělá ra-
dost všem, kdo mají Šumavu rádi.

Ivan Nikl Bohov – leden 2020  foto ED
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pomocníkům a účastníkům plesu, 
protože bez nich by to vůbec nebylo 
ono. Všichni už se těší na příští rok.

Za organizátory plesu
moderátoři Anna Potužníková 

a Aleš Jahoda, 
foto P. Marek Donnerstag
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NA ČESKÉM DVORKU
...tímto názvem lákaly plakáty 

na 29. dětský karneval, který pořá-
dala Římskokatolická farnost Su-
šice. Během sobotního odpoledne
1. února 2020 se v sušické Sokolov-
ně sešly masky především z české-
ho statku – hospodáři, selky a sed-
láci, mlynáři, děvečky, ale i domácí 
zvěř zde měla své zastoupení – pej-
sci a kočičky, kravičky, prasátka, 
kuřátka, ovečky... – radost pohle-
dět. Hned u vstupu každého vítala 
vydařená dvojice – jitrnice a jelito.

Celé karnevalové odpoledne od-
startovali místní kněží – P. Marek 
Donnerstag a P. Jan Kulhánek po-
žehnáním pro všechny přítomné. 

Na své si přišli i dospělí, kteří si 
mohli zasoutěžit o zajímavé ceny od 
našich sponzorů tím, že uhádnou 
fi lmové ukázky z vesnického pro-
středí nebo zodpoví otázky týkající 
se hospodářství. Všechny děti byly 
obdarovány krásnými cenami, ne-

boť každá výroba kostýmu a účast 
na plese si již odměnu zaslouží.

Po přehlídce masek se děti čás-
tečně odmaskovaly, aby mohly 
předvést co nejlepší výkon v sou-
těžích, které pro ně byly připravené. 
Soutěžilo se ve 3 věkových katego-
riích. Ti nejmenší museli najít skry-
té vajíčko a donést do ošatky, mlad-
ší děti se proměnily v hospodyňky 
a přes náročný terén věšely prádlo 
a starší děti si zahrály na hospodá-
ře, kteří museli v holínkách s pyt-
lem sena donést přes komplikovaný 
terén pytel do traktoru.

O hudbu se celou dobu sta-
ral Tomáš Jahoda a Petr Altman 
a všichni velcí i malí mohli skota-
čit na veselé písničky nejen z po-
hádek a fi lmů.

Zkrátka bylo veselo. Ale vše 
jednou musí také skončit, a tak 
moderátorům – kuřátku a prasát-
ku nezbývalo než poděkovat všem 

Máte zkušenost s duševním onemocněním? 
Nemusíte na to být sami

Pocit osamocení, nepochopení, 
strachu přiznat okolí i sám sobě, že 
se se mnou děje něco neobvyklého 
jsou emoce, které duševní onemoc-
nění často provázejí. Naštěstí zde 
působí nezisková organizace FO-
KUS – Písek, která tyto lidi podpo-
ruje a pomáhá jim žít běžný život.

Pro koho jsou služby určeny
Pokud jste se v důsledku dušev-

ního onemocnění ocitli v situaci, 
kdy nejste spokojeni v nejrůzněj-
ších oblastech života jako je napří-
klad bydlení, práce, peníze, vzta-
hy, rodina, vztah k sobě samému 
nebo i k nemoci, pokud si nemá-
te s kým popovídat... pracovníci 
FOKUSu vám budou k dispozici, 
abyste opět našli způsob, jak být 
v životě spokojení. Službu mohou 

využívat lidé od 18 do 80 let a je po-
skytována zdarma.

Jak služba konkrétně vypadá
Službu sociální rehabilitace po-

skytuje na adrese Nuželická 60 
v Sušici, kde vám nabídneme bez-
pečný prostor, kávu a hlavně spo-
lečně trávený čas, během kterého 
probereme to, v čem vás můžeme 
podpořit a také to, co od služby oče-
káváte vy. Říkáte si, že je to sice moc 
hezké, ale vy žijete mimo Sušici, 
nebo třeba neradi chodíte do cizího 
prostředí? Dobrá zpráva je, že se 
můžeme sejít klidně někde venku, 
u vás doma, nebo i v kavárně, zkrát-
ka tam, kde se budete cítit dobře a to 
na území celého ORP Sušice a Ho-
ražďovice. Sociální pracovníci, ale 
i takzvaný peer konzultant, což je 

člověk s vlastní zkušeností s dušev-
ním onemocněním, se s vámi rádi 
setkají a provedou vás situacemi, 
ve kterých se sami cítíte bezradní. 

V Sušici provozuje také služ-
bu sociálně terapeutická dílna, kde 
nabízí dlouhodobou a pravidelnou 
podporu ve zdokonalování pracov-
ních návyků a dovedností. Scházejí 
se tam lidé, co mají možná podob-
né obtíže jako vy, povídají si, tvo-
ří a hlavně tráví čas smysluplně ve 
společnosti ostatních, což jim při-
náší radost.

Jste srdečně zváni! Bližší in-
formace o službách se dozvíte 
na www.fokus-pisek.cz, na te-
lefonním čísle 778 519 769 nebo 
na e-mailové adrese: terensusi-
ce@fokus-pisek.cz. -KM-

SOŠ a SOU Sušice má mistry Evropy

Dne 4. 2. 2020 se konalo v Bra-
tislavě MISTROVSTVÍ EVROPY 
soutěže KORUNA KREATIVI-
TY – OPEN INTERNATIONAL 
CHAMPIONSHIP OF EUROPE 
CROWN OF CREATIVITY 2020 
pod záštitou Asociace Fisy, půso-
bící jako odborná asociace střed-
ních odborných škol a středních 
odborných učilišť v kadeřnickém 
a vizážistickém oboru. 

Do evropského fi nále s téma-
tem SCIENCE FICTION SHOW 
získalo postup na základě výsled-

ků v předchozích soutěžích, které 
se uskutečnily v Bratislavě, Suši-
ci, Domažlicích a Prostějově še-
desát žáků z 28 českých a sloven-
ských škol. 

Ze SOŠ a SOU Sušice se na 
mistrovství Evropy kvalifi kova-
li čtyři žáci oboru vzdělání Ka-
deřník v několika kategoriích 
a s velkým úspěchem reprezento-
vali nejen svoji školu, ale i město 
Sušice a Plzeňský kraj.

Mistrem Evropy v kategorii 
Společenský účes se stal Matyáš 

Jílek s modelkou Andreou Fran-
číkovou. Další titul mistr Evropy 
v kategorii Foukaná získala také 
Anna Skýpalová s modelkou San-
drou Kodýtkovou. Eva Pešťáková 
s modelem Adamem Pešťákem 
obsadila krásné 2. místo v kate-
gorii Facepainting a dále jí byla 
udělena cena kreativity od člena 
odborné poroty Pavla Filandra. 
Hodiny nácviku zúročila i žá-
kyně Eliška Kožiolová a s mo-
delkou Barborou Vláčilovou se 
umístila v kategorii Společen-

ský účes mezi deseti 
nejlepšími.

Žáci oboru Ka-
deřník SOŠ a SOU 
Sušice tak dosáhli 
mimořádných vý-
sledků v silné mezi-
národní konkurenci 
a právem jim pat-
ří gratulace a velké 
poděkování za re-
prezentaci školy.

SOŠ a SOU 
Sušice

Zajímavosti
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