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Karel Polata s kapelou byl znám nejen v Československu
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Starošumavská dechová kapela Karla Polaty 22. 5. 1965 v Střížově u Přeštic – zleva: Tomáš Voldřich, 
Jan Koura, Gustav Šperl, Anna Kučerová, Zdeněk Rochelt, Jindřich Janout, Karel Polata, Jan Voldřich, 
Čeněk Rus, Karel Frančík a sedící Václav Frančík, Ladislav Ruda, František Danda. Do původní kapely 
ještě patřili Václav Hejlík a Rudolf Hubač (viz. foto vpravo dole). – fota z archivu I. Šafránkové

Karel Polata se narodil 25. lis-
topadu roku 1914 ve Zdíkově jako 
syn známého cirkusového kapelní-
ka. Už jako šestiletý chlapec začal 
hrát na housle, ke kterým brzy při-
byl ještě také klavír a o něco pozdě-
ji varhany. V roce 1931 se přestěho-
val se svými rodiči do Sušice, kde 
si otec Polata pronajal hostinec Na 
Tržišti vedle továrny Solo. 

V novém bydlišti se rychle zapo-
jil do místního hudebního života. 
Hraje na klavír v džez bandu Žan-
dy Žaloudka a jako klavírista účin-
kuje i při různých sušických kul-
turních podnicích, při nichž také 
uplatňuje své první skladatelské 
pokusy. V krátkém čase zvládá hru 
na pianovou harmoniku, která ho 
potom často doprovází na vesnické 
taneční zábavy. Hrává tam s růz-
nými venkovskými partami, ponej-
více se starými nezdickými tatíky, 
vrstevníky otce Polaty. Při těchto 
tancovačkách ještě zažívá posled-

ní pablesky slávy staré šumavské 
taneční muziky a s oblibou se před-
hání se staršími kolegy, kdo zahra-
je nejlepší a nejbravurnější sólíčko 
v nekonečných štajryších a tancích 
„na šest“. Jsou to krátká, ale krásná 
a bezstarostná léta Polatova muzi-
kantského mládí, na která později 
rád vzpomíná:

„Ještě před vojnou jsem měl 
osmi člennou kapelu, se kterou 
jsem hrával v Sušici a okolí. Po-
každé, když jsme měli hrát v Sušici, 
zmocňoval se mě už dopředu neklid 
a nepokoj. Trpíval jsem utkvělou 
myšlenkou, jaká by to byla ostuda, 
kdyby některý z kolegů nedodržel 
slovo a večer se na hru nedostavil. 
Abych se uklidnil, vzal jsem pokaž-
dé kolo a celkem zbytečně jsem ko-
legy znovu objížděl, abych jim hru 
připomněl.“

V období krize nenašel Karel Po-
lata žádné stálé zaměstnání. Praco-
val u otce v jeho hostinské živnosti 
a z peněz, které vydělával hraním, 
si financoval další studium u kla-
vírní virtuosky Marie Blahovco-
vé a profesora Celestina Rypla,  
u něhož studoval také instrumen-
taci a skladbu.

Vojenskou službu strávil  
u plukovní hudby v Písku, ve které 
uplatnil housle, klavír i harmoniku 
a navíc ještě musel přibrat bend-
žo a trubku Es. Po návratu z vojny 
nastoupil do státní služby jako do-
zorce finanční stráže a po záboru 
pohraničí v roce1938 byl převeden 
jako státní úředník k Okresnímu 
úřadu v Sušici.

Za války, kdy byly hudební pro-
dukce zakázány, se opět začal vě-
novat studiu. Tentokrát studuje 
dirigování u profesora Františka 
Stupky, skladbu u Stanislava To-
mana a po válce ještě u profesora 
Jaroslava Křičky. V roce 1944 byl 
totálně nasazen k firmě Konstruk-
tiva v Plzni. Zde utrpěl těžký úraz, 
který měl za následek jeho doživot-
ní invaliditu. Po zotavení se v roce 
1946 vrátil k okresnímu úřadu, od-
kud přešel v roce 1954 jako umě-
lecký vedoucí do sušického domu 
osvěty. Po jeho zrušení pracoval  

u útvaru Pohraniční stráže v Sušici 
jako knihovník. 

V roce 1947, při natáčení staro-
české konopické, ho šťastná náho-
da svedla s pracovníky Českoslo-
venského rozhlasu. Pořad s dosud 
neznámými šumavskými písněmi, 
které doprovázela typická staro-
šumavská kapela, zaujal rozhlaso-
vé posluchače hned napoprvé, a to  
do té míry, že se vzápětí dožadova-
li dalšího vysílání. To byl důležitý 
podnět pro Karla Polatu, který pak 
během celého následujícího roku 

pilně připravuje nový materiál: za-
pisuje od pamětníků šumavské lido-
vé písně, probírá se archivem svého 
otce a vyhledává staré muzikant-
ské knížky.

Skladby, které chce použít, musí 
nejdříve od základu upravit a při-
tom se ukazuje, že i obyčejná šu-
mavská dechovka měla svá určitá 
pravidla, která asi bude třeba re-
spektovat. Zpočátku důsledně za-
chovává původní primitivní har-
monii, brzy ale poznává, že taková 
práce nikam nepovede, a začíná 

pracovat po svém. Doplňuje tra-
diční obsazení o bubny a baryton  
a zároveň povyšuje každého ze 
svých hráčů na sólistu. Pomocí oso-
bité a precizní instrumentace vy-
tváří zajímavou, zvukově bohatou 
orchestrální paletu, která dodává 
jeho malému souboru punc výji-
mečnosti. Právě díky této odlišnosti 
se Polatovo jméno stává na dlouhá 
léta symbolem a synonymem origi-
nální malé dechovky.   

V roce 1951 začal soubor vystu-
povat jako Starošumavská dechová 
muzika Karla Polaty ze Sušice. Zá-
klad jeho repertoáru tvořily skladby 
neznámých autorů, úpravy šumav-
ských lidových písní a skladby Kar-
la Polaty, které rovněž vycházely 
ze šumavské melodiky. Rostoucí 
obliba u rozhlasových posluchačů 
dovedla orchestr brzy k jeho prv-
nímu veřejnému vystoupení a pak 
už následovala dlouhá řada kon-
certů, při nichž deset muzikantů 
ze Šumavy dokázalo naplnit nejen 
pražskou Lucernu, ale také pražský 
a brněnský zimní stadion. Soubor 
byl tak populární a žádaný, že mohl 
už v roce 1958 ohlásit svůj jubilejní 
tisící koncert. V následujících letech 
pak nebylo jediného většího místa 
v Čechách a na Moravě, kde by Sta-
rošumavská dechová muzika ze Su-
šice nevystoupila aspoň jednou. Od 
roku 1956 pravidelně koncertovala 
také v Německu (tehdejší NDR). 

V roce 1962 vznikl v plzeňském 
rozhlasu studiový orchestr Šuma-
vanka, složený z plzeňských pro-

fesionálních hudebníků, který Ka-
rel Polata vedl a dirigoval až do své 
smrti 29. března 1974. 

Se Šumavankou natočil okolo 
dvou set orchestrálních skladeb  
a písní, mimo jiné i patnáct tan-
ců „na šest“ a tři štajryše. Mnohé 
z těchto nahrávek převzaly další ev-
ropské rozhlasy a pravidelně je vysí-
lala také krajanská rádia v USA.

Takže takhle to bylo, když se ten-
krát ty krásné a věčně zelené melo-
die šumavských lesů a strání rozle-
těly do světa.          Ivana Šafránková

Anička Kučerová a Karel Polata s kapelou na sušickém náměstí r. 1954

POCTA KARLU POLATOVI
3. DUBNA OD 19.30 HOD.

KD SOKOLOVNA
koncert jihočeské dechovky Libkovanka

slovem provází Josef Pospíšil
předprodej - KD Sokolovna a Kino Sušice

Na pondělním zasedání rady 
města byl projednán a schvá-
len ceník pro bazén. Dospělí  
1 hod. 60 Kč, děti do 6 let 30 Kč, 
děti do 3 let zdarma, rodinné 
vstupné na 2 hodiny (2 dospě-
lí, dvě děti) 200 Kč. Komplet-
ní ceník přineseme v některém  
z dalších vydání SN.
V pondělí 17. března se na su-
šické radnici sešlo na pozvá-
ní realizačního týmu pro-
jektu Podpora meziobecní 
spolupráce 16 starostů obcí 
spádové oblasti ORP Su-
šice. Na již druhém setkání  
k projektu byli informováni o díl-
čích výsledcích dotazníkového 
šetření mapujícího problema-
tické oblasti samospráv a o po-
kračujících činnostech týmu, ve-
doucích k založení dobrovolného 
svazku obcí Sušicko. Nový DSO 
Sušicko by měl být významnou 
součástí meziobecní spolupráce 
při realizaci regionálního rozvo-
je v klíčových oblastech.
Ve středu 19. března se konalo 
mimořádné jednání zastupitel-
stva k navrhovaným varian-
tám dopravního řešení územ-
ního plánu města. Zastupiteli 
jednomyslně schválené řešení 
zohledňuje doporučení krajské-
ho úřadu i dotčených orgánů,  
a pokud to bylo možné i připo-
mínky občanů. Varianta bude 
zapracována do návrhu územní-
ho plánu, který se bude ještě ve-
řejně projednávat. Termín včas 
zveřejníme. 
Na radnici proběhne v pátek  
28. března pracovní setkání 
starosty Petra Mottla se zá-
stupci Klubu vodních sportů 
a půjčoven lodí ohledně roz-
místění značek informačního 
systému na Otavě, který byl do-
hodnut na nedávném zasedání 
sdružení Otavská plavba.   
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Masopustní veselí 
v domově důchodců

Dne 4. března2014 jsme v do-
mově prožili velmi veselý den. 
Už dopoledne nás navštívili děti 
ze ZŠ TGM Sušice v maskách  
a společně jsme zpívali, kdo chtěl, 

mohl se přidat i v tanci. Odpo-
ledne byl připraven bohatý pro-
gram Lenky a Marušky (akti-
vizační pracovnice). Hudbu na 
přání nám hrál pan Karel Kadlec 

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA 
DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ

Ve čtvrtek 6. března se konalo 
v prostorách Komunitního centra 
ve Středisku volného času Sušice 
okrskové kolo Celostátní přehlíd-
ky dětských recitátorů.

Recitovat přišlo celkem 42 žáků 
ze šesti škol a to ze Základních škol 
Sušice, Lerchova ul. a T. G. Masa-
ryka, Hartmanice, Velhartice, Ži-
chovice a z Gymnázia Sušice.

Soutěžilo se ve čtyřech katego-
riích. Porota měla nelehký úkol, 
jelikož všichni byli skvělí!

Výsledky: 
I. kategorie: 1. Vaňková Lucie, 

ZŠ Lerchova ul., 2. místo Kůrka 
Tomáš, ZŠ T. G. Masaryka, 3. Choc 
Matouš, ZŠ Lerchova ul.

II. kategorie: 1. Volfová Bára, 
ZŠ Velhartice, 2. Faust Filip, ZŠ  
T. G. Masaryka, 3. Oudová Marti-
na, ZŠ T. G. Masaryka.

III. kategorie: 1. Novák Tadeáš, 
ZŠ T. G. Masaryka, 2. Šimečková 
Andrea, ZŠ T.G.Masaryka, 3. Sý-
korová Tereza, T.G. Masaryka.

IV. kategorie: 1. Chocová 
Anna, Gymnázium Sušice, 2. Herl
tová Eliška, ZŠ T. G. Masaryka,  
3. Marková Magdalena, ZŠ Sušice, 
T. G. Masaryka.

Těchto 12 žáků postoupilo do 
okresního kola do Klatov, které se 
konalo 20. března 2014.

Akce proběhla za finanční pod-
pory z Grantového programu měs-
ta Sušice. Chtěla bych touto cestou 
poděkovat členkám poroty Mgr. 
Haně Šiškové, Mgr. Anně Potuž-
níkové a Mileně Vrhelové, paním 
učitelkám za přípravu žáků na tuto 
soutěž a všem recitátorům za jejich 
skvělé výkony.

Marie Ludvarová, SVČ Sušice

Po myslivecké stezce
Jako každoročně se děti z MŠ 

Smetanova Sušice setkaly ve školce 
s opravdovým myslivcem. Krásnou 
besedu doplněnou ukázkami mys-
liveckých trofejí letos doplnila také 
hra – po myslivecké stezce. Celá 
zahrada školy se proměnila na les 
s mysliveckou stezkou.

Všechny děti musely stezku pro-
jít, splnit úkoly, aby tak získaly dal-
ší poznatky o přírodě o lese i zvířa-
tech, které v něm žíjí.

Na začátku stezky čekala na děti 
veverka, která se dětem schovala  
a jejich úkolem bylo jí najít. Kde 
byla? No přece schovaná na stro-
mě. Děti došly k potůčku. Tady žila 
vydra a děti se dozvěděly co vyd-
ra loví a musely jí vylovit rybičky. 
Další cesta vedla do hlubokého lesa, 
kde děti „střílely“ na divoké prase. 
Na mýtině číhala liška na zajíčka, 
v tu chvíli se děti proměnily ve zví-
řátka a vyzkoušely si jak panáčkuje 
a běhá zajíček a číhá chytrá liška. 
Stezka se klikatila dál a zavedla děti 
k medvědovi. Po stopách medvěda 

děti pátraly po malých medvíďa-
tech. Jaké bylo překvapení, když 
našly gumové medvídky za odmě-
nu. U krmelce byla připravena hro-
mada krmení pro zvířata, ale co má 
kdo nejraději? I s tímto úkolem si 
děti poradily a pomohly nakrmit 
jelena, srnku, zajíce i ostatní zví-
řátka z lesa. Posledním lesním za-
stavením byl zajíček, který si pora-
nil tlapku. A už víme proč. Les byl 
plný odpadků. Děti pomohly zajíci 
les uklidit a dobře věděly, co do lesa 
patří a co ne.

A tady naše myslivecká stez-
ka končí. Za splnění všech úkolů 
dostaly děti myslivecké medaile  
a sladkou odměnu. 

Druhý den děti přinesly do škol-
ky dobroty pro zvířátka. S plnými 
batůžky na zádech musely zdolat 
dlouhou cestu ke krmelci a společně 
s myslivcem p. Križkem je odnesly 
do opravdového lesa. Děti získaly 
mnoho nových zajímavých infor-
mací o lese a životě v něm. 

j.h.

Taky se Vám stane, že ráno 
vstanete a nevíte kolikátého je? 
Tak tento problém vyřešily šikov-
né ruce řezbáře pana Karla Titt-
la. Vyrobil pro klienty Domova 
se zvláštním režimem (budova 
vedle domova důchodců) dřevě-
ný kalendář. Teď už všichni víme, 
jaký máme den, kolikátého je  
a také jaké je roční období. Kalen-
dář nejen že zdobí zeď jídelny, ale 
celý domov také provonil. Moc dě-
kujeme…                                -JV-

Dne 12. 3. 2014 pořádala SOŠ 
a SOU Sušice krajské kolo sou-
těže Automechanik Junior 2014. 
Soutěže se zúčastnilo 5 škol, kte-
ré vyučují obor Mechanik opra-
vář motorových vozidel. Každá 
přihlášená škola vyslala dvojici 
soutěžících. 

Soutěž se skládala ze dvou částí 
teoretické a praktické části. V teo
retické části se soutěžilo v otáz-
kách Technologie oprav a Pravid
lech silničního provozu formou 
testu, který probíhal na PC.

V praktické části soutěžící ře-
šili na osmi pracovištích tyto úko-
ly: seřízení vstřikovací jednotky, 
komunikace s řídící jed-
notkou motoru, seřízení 
geometrie nápravy, de-
montáž a vyvážení kola, 
nastavení rozvodu na mo-
toru OHC, kontrola tlu-
mičů na vozidle, seřízení 
světlometů a poznávací 
test .

Každá soutěžní dis-
ciplína byla hodnocena 
bodově. Maximální po-
čet bodů v teoretické části byl  
180 bodů a v praktické části také 
180 bodů. Soutěž probíhala ano-
nymně, soutěžící byli označeni jen 
startovními čísly.

Největší problémy soutěžícím 
dělalo seřízení geometrie nápravy, 

protože jí prováděli na moderním 
zařízení, 3D měření geometrie ná-
prav, které SOŠ a SOU Sušice také 
bude v brzké době vlastnit. Kupo-
divu v letošním ročníku byla vel-
mi vyrovnaná disciplína Poznáva-
cí test, kde soutěžící měli za úkol 
poznat 50 věcí z oboru nářadí, ná-
hradní díly, součástky. 

Vítězem krajského kola se stal 
žák ze Střední školy z Kralovic, 
druhý v pořadí byl žák se Střed-
ní školy z Boru a třetí se umís-
til žák z SOU Horšovského Týna. 
První dva žáci postupují do ce-
lostátního kola, které se pořádá 
ve Škodě Mladá Boleslav. Žáci, 

kteří se umístili na prvních třech  
místech byli odměněni věcnými 
cenami.  Za SOŠ a SOU Sušice 
soutěžily dvě družstva, ale jejich  
výsledky se nezapočítávaly do cel-
kového hodnocení.

-IK-

SOŠ a SOU Sušice pořádala soutěž 
Automechanik Junior

Projekt „Rok studia ve francouz-
ském regionu Franche Comté“ pro-
bíhá už druhým rokem pod záštitou 
Plzeňského kraje a francouzské am-
basády. Je organizován Francouz-
skou alliancí v Plzni. Tento projekt 
je určen všem studentům, kteří mají 
zájem prověřit si své dosavadní zna-
losti jazyka přímo ve francouzském 
prostředí, ale hlavně si tyto doved-
nosti prohloubit, rozšířit a získat 
sebedůvěru v běžné komunikaci 
s rodilým mluvčím. Studenti pro-
žijí jeden školní rok v daném měs-
tě regionu Franche Comté, který 
je partnerskou oblastí Plzeňského 
kraje. Přes týden jsou ubytováni na 
internátech a o víkendech v hostitel-
ských rodinách. Výuka probíhá na 
střední škole (lyceu) a čeští studenti 
plní řádnou školní docházku stejně 
jako jejich francouzští spolužáci. 
Výběrové řízení uchazečů o studi-
um probíhá formou individuálního 

ústního pohovoru před komisí ve 
francouzštině. Hodnotí se aktivní 
i pasivní znalost jazyka. 

Velice nás těší, že pro školní rok 
2013/2014 uspěly před výběrovou 
komisí i dvě studentky sušického 
gymnázia. Od zahájení jejich studia 
v novém prostředí uběhlo šest měsí-
ců a děvčata jsou nadšena nejen zá-
žitky ze školních lavic, ale i běžným 
životem, který je bezpochyby odliš-
ný od toho, jaký vedly do nedávna. 
Podělte se s námi o dojmy, které 
jedna ze studentek vyjádřila ales-
poň v několika řádcích. Je to velká 
motivace pro ostatní mladé lidi ke 
studiu francouzského jazyka i dal-
ších cizích jazyků. Tím se opravdu 
otevírají dveře do světa a nabízí se 
mnoho možností seberealizace.  

Petra Moravová vyučující fran-
couzského jazyka

Un an en FrancheComté – 
Jeden rok ve FrancheComté 

Kdyby mi na začátku minulého 
školního roku někdo řekl, že ten 
příští strávím ve Francii, nejspíš 
bych se mu smála. Po více než půl 
roce ve francouzském regionu Fran-
cheComté mi to už tak neskuteč-
né nepřijde. 

V únoru minulého roku přišla 
paní profesorka Moravová s nabíd-
kou ročního studia ve Francii orga-

nizovaného Alliance Française. 
Ani jsem moc neváhala. Sepsala 
jsem motivační dopis, absolvovala 
pohovor a nervózně čekala. Když 
jsem se v červenci dozvěděla, že 
od září nastupuji na francouzské 
lyceum, mé pocity byly velmi smí-
šené. Na jednu stranu jsem se těši-
la, že poznám něco nového, na dru-
hou jsem si nedokázala představit 
sama sebe 800 km od všeho důvěr-
ně známého. 

Zbytek prázdnin utekl jako voda 
a než jsem se nadála, parkovali jsme 
před školou v městečku Luxeuil les 
Bains. Ubytovala jsem se na inter-
nátu a s potěšením zjistila, že kromě 
dvou Francouzek se mnou na pokoji 
bydlí ještě jedna Češka. 

První školní den byl plný pře-
kvapení. Poznala jsem svou novou 
třídu, profesory, dostala rozvrh  
a snažila se zorientovat ve škole. Ta 
je jedním slovem obrovská. Cel-
kem ji navštěvuje asi 1400 studen-
tů a je rozdělena do několika budov 
navzájem propojených chodbami.  
V prvních týdnech jsem před ho-
dinou pravidelně bloudila ve snaze 
najít učebnu :) 

Dostala jsem se do třídy 1L, 
což je – nelogicky – druhý ročník 
s literárním zaměřením. Škola mi 
ráno začíná v 8 hodin a v nejdel-
ších dnech končím až v 17.30 ho-
din. Celkem mám týdně asi 8 hodin 
francouzštiny, v nichž rozebíráme 
díla známých – ale také pro mě na-
prosto neznámých – francouzských 
autorů. To bylo zpočátku dost ob-
tížné, ale s pomocí spolužáků se to 
dá zvládnout. Profesoři jsou naštěs-
tí chápaví, a tak mi některé chyby  
v jazyce odpouštějí. 

Víkendy trávím v hostitelské 
rodině. Bohužel nemám stálou 
hostitelskou rodinu, takže musím 
ubytování často střídat. Je to sice 
nepříjemné, ale na druhou stranu 
tak poznám nové lidi a zvyky v jed-
notlivých domácnostech. 

Postupně jsem si zvykla na fran-
couzské způsoby jednání i kuchyni, 
která – zvláště ta školní – se čas-
to výrazně liší od českých před-
stav :) Poznala jsem nová místa, ka-
marády, školství. A především se 
naučila sama řešit všemožné pro-
blémy. Přestože má francouzština 
ještě není zdaleka perfektní, jsem 
schopna si zařídit vše, co potřebu-
ji. A věřte mi, to člověku zvedne 
sebevědomí :) 

Takže budeteli někdy mít 
podobnou příležitost, nebojte se 
ji využít a rozšiřte si své obzory. 
Vždyť jak se říká: všude dobře, tak 
co doma... :)

Anna Šprdlíková
Gymnázium Sušice – septima A

Rok ve Franche Comté „Gympláci“ na Robotiádě v Brně

„Děcka sice dlouho čupěla ve 
vlaku, ale pak to byla špice. Kou-
pili sme lupeně a šalinou dojeli ke 
galerii. Bylo tam hafo lidí, ale do-
hókali jsem se. Závod byl betelný – 
tu velkou loknu, kterou děcka od-
vedli v přípravě, zúročili. S bronzem  
a lochcem sme se vraceli domů.“ 

Anička, Bára, Jonáš, Nikča, 
Pepa, Petra, Prokop, Radek, Tadeáš, 
Tomáš, Tonda a Zdeněk – to jsou 
jména „roboťáků“, kteří z Brna při-
vezli krásné 3. místo. 

Třináct studentů, 2 dospělí, ba-
tohy, spacáky a hlavně velké množ-
ství krabic s důležitým obsahem 
– lego roboty. Tak nějak vypada-
la naše výprava na cestě do Brna. 
To, že se na sušickém gymnáziu 
robotice daří, není pro čtenáře Su-
šických novin žádné překvapení. 
Tentokrát to ale bylo jiné. Na soutěž 
se s ostřílenými závodníky vydala 
i skupinka našich nejmladších stu-
dentů. Pro většinu z nich to byl křest 
ohněm – první opravdové měření sil 
s konkurencí. A konkurence neby-
la malá. Do Brna se sjelo 50 týmů  

z České republiky a Slovenska. Dvě 
stovky studentů zde předvedli, jak 
zdatnými konstruktéry a programá-
tory jsou. Soutěžilo se v kategorii 
ČÁRA, (robot musí pomocí světel-
ného senzoru sledovat černou čáru 
a v co nejkratším čase absolvovat 
vyznačenou trať) a ZÁCHRANA 
MEDVĚDA (úkolem robota je na-
jít v bludišti plyšového medvěda  
a dovézt ho na základnu). Nebylo to 
jednoduché, studenti museli opera-
tivně upravovat své programy a ro-
boty tak, aby reagovaly na změnu 
světelných podmínek, na odrazivost 
podložky i na záludné zatáčky ná-
ročné trasy. Naši to zvládli skvěle, 
představili své modely na úvodní 
Robopřehlídce, se třetím nejlepším 
časem zdolali komplikovanou čáru, 
medvěda sice nezachránili, ale na 
rozdíl od soupeřů ho našli a alespoň 
chvíli „povozili“, čímž získali v této 
kategorii cenu za nejlepší řešení.

„Snad za rok zase hodíme čuč-
ku na Brno.“ 

Štěpánka Baierlová 
Bohumila Skrbková

na baskytaru a pan Miroslav Ko-
tala na harmoniku. Samozřejmě 
nechyběla bohatá tombola a vý-
borné občerstvení. Touto cestou 
bychom rádi poděkovali našim 
sponzorům: Pekařství Rendl, lé-
kárna Asterpharma, Spak, a další. 
Do tomboly také přispěli zaměst-
nanci svými dárky. Dále jsme si 
pochutnali na domácích věneč-
kách a chlebíčkách od našich ku-
chařek. Do masek se převlékli jak 
zaměstnanci, tak i klienti a byla 

jedna krásnější než druhá! Proto 
se také vyhlašovala nejlepší mas-
ka a vyhrála kořenářka Cecílie 
Bolebřuchová.

V pozdějších odpoledních ho-
dinách masopustní veselí přišlo 
i do domova se zvláštním reži-
mem. I tady se zpívalo a tanco-
valo!!! Děkujeme všem zúčast-
něným, byl to moc hezký den  
a ještě teď vzpomínáme!!!

-JV-
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Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 10. března 2014

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu 2. ka-•	
tegorie na stavební práce na akci: „Sušice, starý židovský hřbitov – vztyčo-
vání, stabilizace, konzervování a restaurování náhrobků“ a firmy vyzvala 
k předložení cenové nabídky. 

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit cenový do-•	
datek č. 61 ke smlouvě o zabezpečení zneškodňování komunálních od-
padů a zabezpečení dalších veřejně prospěšných služeb pro město Su-
šice předloženého firmou s  firmou Rumpold- P, s. r. o., Úslavská 27,  
301 44 Plzeň, zároveň rada města schválila návrh na rozmístění kontej-
nerů ve městě Sušice.

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na •	
stavební práce na realizaci akce „Sušice – Bytové domy – výměna oken 
5. etapa“ dle přílohy. Rada města schválila firmy, které budou vyzvány 
k podání nabídky: SULKO s.r.o., Československé armády 981/41, 789 01 
Zábřeh , Windows Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, morez 
stavební s.r.o., Terezie Brzkové 27, 318 00 Plzeň, A.R. OKENNÍ TECHNI-
KA spol. s r.o., Vrhaveč 1, 330 23 Nýřany, STAKOPLAST CZ, spol. s r.o., 
Lidická 153, 386 01 Strakonice.

Rada města schválila členy hodnotící komise pro akci „Sušice – By-•	
tové domy – výměna oken 5. etapa“, která bude zároveň plnit funkci ko-
mise pro otevírání obálek a hodnocení kvalifikace, ve složení (v závorce 
je uveden náhradník): Bc. Petr Mottl (Ing. Věra Marešová), Ing. Kateřina 
Ronová (Lenka Jandová), Ing. Zbyněk Pokorný (Josef Kolář), Ing. Vladi-
mír Marek (Ing. Josef Čuba), Ing. Zdeněk Zezula (Ing. Michael Skrbek) 
– kontrolní výbor.

Rada města schválila smlouvu o dílo na vypracování projektové do-•	
kumentace pro provádění stavby: „Domov pro seniory – stavební úpravy 
čp. 131“ s firmou ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., Újezd 19/409, 118 00 Pra-
ha 1 ve výši 151 632,- Kč bez DPH, tj. 183 475,- Kč včetně DPH a pověřila 
starostu města podpisem smlouvy.

Rada města rozhodla na základě doporučení komise o výběru zhoto-•	
vitele na akci „Sušice, ul. Mírová a Družstevní – stavební úpravy kanaliza-
ce“ – firmě VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy, 
za cenu 2 949 468,47 Kč bez DPH, tj. 3 568 856,87 Kč včetně DPH. Rada 
města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu města jejím podpisem.

Rada města schválila přidělení příspěvků na činnost těchto organi-•	
zací: Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Sušice ve výši 1.000,- Kč; Svaz 
zdravotně postižených Šumava, ZO Sušice ve výši 5.000,- Kč; Středisko 
pro ranou péči Plzeň o.p.s. ve výši 0,- Kč; Nadace pro transplantaci kostní 
dřeně ve výši 3.000,- Kč. Částky budou hrazeny z org. 191.

Rada města rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu  •	
II. kategorie na stavební práce “Bazén Sušice -SO02, elektroinstalace” dle 
Směrnice č. 01/2014 města Sušice pro zadávání veřejných zakázek malé-
ho rozsahu v pořadí dle vyhodnocení nabídek, a to: 1) ELKOMATservis, 
spol. s r.o., Sušice II., Masarykova 133, IČ: 18238882, 2) Sitel spol. s r.o., 
Praha 4, Michle, Baarova 957/15, IČ: 44797320, oblastní zastoupení Pl-
zeň, Doudlevecká 47, Plzeň, 3) ELEKTRO KT GROUP s.r.o., Praha 6, 
Bubeneč, Mlýnská 60/2, IČ: 27967280 a pověřila starostu města podpi-
sem smlouvy o dílo.”

Rada města schválila přidělení grantů v 1. kole 2014 Granto-•	
vého programu města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času  
a vzdělávání dle přílohy.
Kompletní zápis usnesení rady města najdete na www.mestosusice.cz

SOŠ a SOU v Sušici a spolupracujícím 
firmám není budoucnost technických 

oborů lhostejná
SOŠ a SOU Sušice připravila společně se spolupracujícími firmami 

stipendijní program pro školní rok 2014/2015. Žáci, kteří nastoupí do prv-
ních ročníků oborů vzdělání Elektrotechnika – Mechatronika, Elektro-
technika – Soustavy pro vytápění a chlazení, Truhlář, Mechanik opravář 
motorových vozidel, Elektrikář, Autoelektrikář, Instalatér a Zedník mo-
hou čerpat po dobu studia stipendia z nabízených programů.

Firma Solodoor nabízí stipendijní program pro žáky oborů Truhlář  
a Mechatronika až do výše 4.000, Kč/měsíc

Firma Systherm nabízí stipendijní program pro žáky oboru Soustavy 
pro vytápění a chlazení až do výše 1.200, Kč/měsíc.

Firma BÖGLKRÝSL nabízí stipendijní program pro žáky oboru 
Zedník v hodnotě až do výše 3.000, Kč/měsíc.

Firma Lorenc nabízí stipendijní program pro žáky oborů Mechanik 
opravář motorových vozidel a Autoelektrikář.

Krajský úřad poskytl dotační titul v podobě příspěvku na ubytování 
v DM pro žáky oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Elektrikář, 
Autoelektrikář, Instalatér a Zedník.

Využijte nabízenou šanci, společně s finančním přínosem během stu-
dia získáte i možnost praxe v předních firmách a jistotu následného za-
městnání s velmi dobrým výdělkem. Škola velmi ráda přijme všechny 
nové zájemce do těchto oborů a po nástupu do školy jim zajistí všechny 
potřebné podklady pro získání stipendia.

MŠ Smetanova ulice zve rodiče dětí naší školy i ostatní rodiče, kteří 
chtějí přijít k zápisu do MŠ na Den otevřených dveří, který se koná ve 
středu 9. 4. 2014 od 8.30 do 11 hodin

Zveme vás do všech tříd naší školy, můžete si prohlédnout i 7. třídu pro 
děti s odkladem školní docházky, která je umístěna v ZŠ Lerchova (pa-
vilon u hřiště). Přijdte se podívat, kde a jak si děti hrají, co všechno umí  
a jak tráví čas se svými kamarády. Děti, které se chystají k zápisu do naší 
školy, si mohou se svými rodiči prohlédnout třídy a pohrát si s dětmi.

Mateřská škola Smetanova nabízí dětem různé zájmové kroužky – píš-
ťalku, výtvarný kroužek pěvecký sbor, angličtinu,němčinu, tanečky, děti 
s OŠD mohou navštěvovat také pohybovky. Pro děti s vadnou výslovností 
probíhá logopedie. Pořádáme také soustu již tradičních akcí jako jsou zim-
ní a letní olympiády, veřejnou akademii ke Dni matek ve Smetanově sále, 
společné výlety na závěr roku a další aktivity.                                      j.h.

Zveme Vás do mateřské školy

Město Sušice oznamuje, 
že zápisy do mateřských škol 

se konají v úterý dne 15. dubna 2014  
od 8 hodin do 16 hodin

v kanceláři ředitelky MŠ Smetanova a v zasedací místnosti 
hospodářského pavilonu MŠ Tylova.

Zápisy se uskuteční i pro ty rodiče, kteří chtějí umístit svoje dítě 
do MŠ ve školním roce 2014/2015, a to během celého školního roku. 

Prosíme rodiče, aby s sebou vzali rodný list dítěte.

Na radnici slibná účast pro budoucnost

Nemocnice Sušice o. p. s. zřídila v recepci u hlavního vstupu od-
běrné místo pro akreditované rozbory vody. 

Každý občan si zde může vyzvednout sterilní lahve na vodu a naplně-
né zde zase odevzdat. Vzorky je možné odevzdávat v pondělí až čtvrtek 
od 6 do 11 hod. a od 16 do 18 hod., v pátek od 6 do 11 hod. a v neděli od 
16 do 18 hod. Nabrané vzorky se odváží každý pracovní den v 11 hod.  
a zpracovává je Zdravotnický ústav. Zákazník si může vybrat z něko-
lika typů rozboru (informativní, pro kolaudace, atp.) Základní infor-
mativní rozbor zjišťuje obsah: Escherichia coli, koliformních bakterií, 
amonných iontů, dusičnanů, dusitanů, TOC (CHSKMN), pH, záka-
lu, železa a tvrdosti (Ca, Mg). Další podrobnosti zjistíte v laboratoři na  
tel. 371 408 608.                                                                                     -red-

Informativní rozbory pitné vody

1. Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Den pro rodiny 10 000
2. Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Mental Power Prague film festival 2014 2 000
3. JIKO Čácha Běžecký závod - Sušický horský běh 5 000
4. Gymnázium Sušice Majáles 2014 20 000
5. Gymnázium Sušice Slet ježibab 2014 10 000
6. HIGH POINT bike team Sušice Závod horských kol High Point Svatobor Cup 20 000

7. HIGH POINT bike team Sušice Závod v běhu do vrchu Svatobor Memoriál Evy 
Hrabové 7 000

8. Aleš Hrabý EnduroXRaxe Sušice 15 000
9. Iglue, o.s. Festival Před Létem: tentokrát po létě 10 000

10. Martin Komárek, DiS. Czech Cup města Sušice kvalifikace na MČR 25 000

11. Kruh přátel hudby v Sušici Rok české hudby 2014 v Sušici 20 000
12. Lawn tennis club Sušice Algida Cup 0

13. Lawn tennis club Sušice Oblastní soutěž družstev ml. a starších žáků 0

14. Lawn tennis club Sušice Žandův pohár 5 000
15. Oblastní charita Sušice OPEN GARDEN Volšovy 2014 15 000
16. Okrášlovací spolek města Sušice Dramasterie 2014 25 000
17. Otavatour Úklid Otavy 2014 12 000

18. Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Otava 
Sušice Pohádkový les 15 000

19. Rašelina - kulturní spolek Jom ha - Šoa 6 000
20. Rašelina - kulturní spolek S krajinou 5 000
21. P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel Malý princ 6 000
22. P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel 12. výročí Svatohubertských slavností v Sušici 8 000
23. P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel Tradiční procesí "Boží Tělo" na Andělíčku 3 000
24. P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel Velikonoční koncert ČKA 5 000
25. SušDivOch Divadelní hra: Nebe na zemi 7 000
26. Soňa Szwajnochová Rozsviťme se modře 0
27. Školní sportovní klub při SOŠ a SOU Sušice Sportovní hry SOŠ a SOU Sušice 2014 10 000
28. Tělocvičná jednota Sokol Sušice Stoleté výročí otevření Sokolovny 15 000

29. Tělocvičná jednota Sokol Sušice Vzpomínkový večer k 70. výročí založení 
orchestru  RYTMUS 5 000

30. TJ Sušice Atletický mítink "Memoriál Ladislava Nešpora 45 000

31. TJ Sušice V. ročník zimního turnaje "O POHÁR 
STAROSTY MĚSTA SUŠICE" 3 000

32. TJ Sušice Memoriál Václava Hrabého - turnaj přípravek 11 000

33. TJ Sušice Mezinárodní mládežnický turnaj v kopané 
OTAVA CUP 28 000

34. Tvůrčí skupina ŠUMÁK ŠUMÁK 2014 10 000
35. Erik Vachoušek Memoriál Rendy Vachouška 6 000

36. Jiří Vytiska Šumavský strongman 2014, soutěž v silových 
disciplínách 20 000

37. ZO, ČSCH Sušice Výstava drobného zvířectva 10 000

38. ZŠ speciální DČCE Merklín, odlouč. prac. 
Sušice Hrady z písku 25 000

CELKEM 444 000

PŘIDĚLENÉ GRANTY - 1. kolo 2014

č. Žadatel Název projektu Přidělená 
částka

v tenisu

v Timbersports

v kopané 

a Ády Blahůta" (Velká cena města Sušice)

Úřad práce, kontaktní pracoviště v Sušici oznamuje, 
že dne 9. 4. 2014 v době od 13 do 16 hodin,  

se v rámci služeb EURES, bude konat v  budově  
úřadu práce v Nádražní ul.  konzultační a poraden

ský den, za přítomnosti pracovníka Úřadu práce 
v Deggendorfu a bude možné /v německém jazyce/ 
získat informace o situaci na trhu práce a možnosti 

uplatnění sousedním  Bavorsku.

Natřikrát zaplněná obřadní síň 
radnice se stala dalším milým dě-
jištěm vítání občánků. Maminky, 
tatínkové i prarodiče s úsměvem 
pozorovali oficiální přivítání je-
jich nejmenších zástupci města.  
David Čech, Eliška Marková, 
Václav Dušek, Karel Flosman, 
Ema Škorvanová, Matyáš Pojar, 
David Novák, Kryštof Nekola, 
Anna Jeřábková, Hana Oulehlo-
vá, Tomáš Mikšátko, Adéla Va-
choušková, Sofie Drbalová, Jitka 
Luhanová, Ondřej Matějka, An-
tonín Baierl, Tomáš Krondl, Ma-
těj Brázda, Albert Antonín Holý, 
Daniel Mazanec, Šimon Poho-
řal, Marek Šrejma, Ondřej Pargač  
a Kristýna Svojšová – ti všichni 
se vyfotili v slavnostní kolébce  
a dostali na přivítanou malý dá-
rek. Akci připravila matrikář-
ka Alice Primasová, děti z MŠ 
Smetanova zazpívali příhodné 
písničky a za Sbor pro občanské 
záležitosti ke všem promluvlia Ja-
roslava Holečková: „Dejte svým 
dětem domov plný lásky a bez-
pečí, domov jako jistotu v kaž-
dém okamžiku a v každé životní 
situaci. Z dítěte, které má opo-
ru ve svých rodičích, které je vy-
chováváno dobře a spravedlivě, 
vyroste dobrý člověk a jednou  
i dobrý rodič.“ Na závěr popřála 
dětem šťastný a spokojený život  
a aby vždy byly chloubou svých ro-
dičů.                                       ED

foto Michal Fišer

Co všechno musí dělat jaro?
Je nádherně smyslné, protože ho můžeme vnímat nejen zrakem (to 

nejčastěji), ale také čichem (takhle voní mokrá hlína a takhle třeba 
lýkovec vonný), chutí (která pusa je nejsladší?) či sluchem (to, když 
zaslechneme ranní árie kosa). Zmocňuje se nás dychtivost jarního 
úklidu i touha vyjít si ven do přírody, kde se můžeme setkat napří-
klad s prvními květy krokusů, které zachycují snímky.

Buďme mu vděční za všechny krásné okamžiky, které díky jemu 
najednou dovedeme my, lidé, prožít.                               IVAn nIKL

DIALOG JARA

Město Sušice nabízí do pronájmu jedno garážové stání
v domě č. 1259, ul. Kaštanová Sušice.

Výše nájemného 698 Kč/měsíc.
Bližší informace – tel. 376 540 141
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ÁZERbÁJDžÁN S DŮRAZEm NA fAUNU

V SOKOLOVNĚ SE ObJEVIL KOSmONAUT
Sobotní večer 15. března se 

sokolovna zaplňuje lidmi, kteří 
očekávají pražskou kapelu Eddie 
Stoilow. Nakonec se na jevišti ob-
jevuje kosmonaut a spouští produk-
ci. Šestičlenná formace ve složení: 
Honza Žampa – zpěv, David 
Šmídt – klávesy, Martin Mrázek – 
kytara, Martin Puskař – baskytara, 
Vladimír Zeman – perkuse, Marek 
Fryčák – bicí pouští do slušně 
zaplněného sálu hla sitý poprock  
s důrazem na rytmiku. Vypalovačky 
střídají ploužáky, publikum v do-
brém rozmaru tančí, nebo se jen 
tak pohupuje. Proč na jevišti pó-
zoval kosmonaut a sálem se rozléhá 
jen angličtina, kdo je Eddie Stoilow 
a jak je to s Petrem Čechem proz-
radil v odpoledním rozhovoru Da-
vid Šmídt: 

Co považujete za největší 
úspěch kapely?

„Máme za sebou jako Eddie 
Stoilow jedenáct let hraní, za 
tu dobu jsme natočili tři desky, 
pravidelně jezdíme open air festi-
valy, hráli jsme před One Repub-
lic, teď máme docela úspěšný singl 
Baby, který zabodoval v oficiální 
český hitparádě. Ve Slavíku jsme 
získali Skokana roku 2012. “

Zpíváte všechno v Angličtině?
„My jsme vyrůstali na Pink 

Floyd a Led Zeppelin, pak jsme 
poslouchali Tata Boys a JAR, tak 
je pro nás angličtina přirozená  
a zůstáváme u ní. Zpěvák Honza 
Žampa studoval v zahraničí, tak 
to tak i cítí. Párkrát jsme zkusili 
něco v češtině, ale nebylo to ono. 
Původně na nás tlačili i vydavatelé, 
abychom nazpívali něco česky, ale 
my jsme to neměnili a teď na naší 
poslední desku nás oslovila velká 
společnost Warner Music sama, 
což je pro nás satisfakce a vlastně  
i splněný sen. “

Souvisí s angličtinou také 
název kapely?

„Už na začátku jsme věděli, že 
budeme zpívat anglicky a chtěli 
jsme ale, aby název oslovil domácí 
publikum. Pomohl nám Bob Kle-
pl, který stál u zrodu kapely. Dáva-
li jsme různé názvy, ale nebylo to 
ono. Bob pak navrhl Eddie Stoilow  
a to jsme brali, byl to bulharský ko-
smonaut a tenhle motiv nás provází 
i nadále. Na obalu poslední desky 
Sorry se ve skafandrech drží se za 
ruce naše děti.“

Sušice vás zastihla na turné  
k této nové desce, jaké máte další 
plány?

„Už se zase těšíme na léto  
a hraní na festivalech. Letos navíc 
jedeme na velký městský street 
open air festival do Bruselu. Velké 
cíle si nedáváme, chceme hraním 
lidem hlavně dělat radost.“

Do povědomí široké veřejnosti 
jste se asi nejvíce dostali, když  

Za mořem Černým a kavkazský-
mi horami leží při březích Kaspické
ho moře Ázerbájdžán. Pro mnohé 
vzdálená exotická země je přitom od 
České republiky vzdálena necelých 
3 000 km (tedy je blíž než např. 
hojně navštěvované Kanárské os-
trovy). Počtem obyvatel i rozlohou 
je srovnatelná s Českou republikou, 
v hlavním městě Baku však žije 
dvakrát více lidí než v Praze. Roz-
kládá se na pobřeží vysychajícího 
Kaspického jezera, jehož hladina 
je 28 m pod úrovní oceánů. 

Tato země se stala námětem 
třetího dílu cyklu cestova-
telských přednášek, který se  
10. března uskutečnil v sušickém 
kině. Přednášející Zdeněk Lerch 
se v rámci svého doktorand-
ského studia na Přírodovědecké 
fakultě UK zúčastnil několika 
návštěv Ázerbájdžánu. Cesty 
jsou důsledkem obnovené dohody 
mezi univerzitami hlavních měst 
obou států. Spolupráce byla v de-

vadesátých letech přerušena poli-
tickými změnami a válkou s Ar-
ménií o Náhorní Karabach. 

Pro biology je to vzhledem ke 
své rozmanitosti (od stepi po subtro-
py) velice zajímavá i neprobádaná 
země. Zdeněk Lerch se výpravy 
účastnil jako ichtyolog – tedy od-
borník přes ryby. Posluchače ale 
nejprve seznamuje s tamními lidmi 
a jejich uspořádáním: „Baku vás 
vítá vlajkou, o které se říká, že je 
největší na světě. Státu vládne prezi-
dent, ale je to trochu jiná demokra-
cie, než jsme zvyklí v Evropě. Může 
být volen stále a jeho předchůdcem 
byl jeho otec. Země má obrovské 
nerostné bohatství, zejména ropu. 
Baku je rychle se rozvíjející město 
připodobňované k Dubaji. Plánu-
jí zde postavit nejvyšší budovu 
světa. V Ázerbájdžánu vaří velmi 
pestré a chutné pokrmy, je to však 
muslimská země, takže vepřové  
v jídelníčku chybí. Místní obyvatelé 
vynikají pohostinností, kterou 
nejčastěji projevují v pozváních  
k několikahodinovému oblíbenému 
obřadu pití čaje.“

Obrázky historických a su-
permoderních budov vystřídala 
příroda a místní živočichové – 
poslední tygr (za sklem), kud-

lanka, ještěrka s klíšťaty, solifu-
ga (pavoukovec velký jako dlaň), 
mladý chovný jeseter (cca 1,5 m). 
Propastný rozdíl mezi Baku a ven-
kovem řečník demonstroval na 
dopravních prostředcích: ve městě  
nejmodernější auta, na vsi koně  
a osli. Čeští biologové cestovali 
minibusem po prašné silničce přes 
vyschlá řečiště i řeky nasycené bah-
nem, přes nazelenalé kopce tisíce let 
okusované ovcemi, až do Chinaliku 
– nejvýše položené obce (2 200 m n. 
m.). Účastníci přednášky mohli dále 
na fotkách obdivovat petroglyfy  
v Gobustánu. Levharty v Hyrkán-
ském parku ani tamní zmiji levant
skou výprava bohužel nespatřila, 
obrázek zmije však poskytl Ladis-
lav Fedor, který byl na návštěvě 
Ázerbájdžánu jako student právě  
v osmdesátých letech. Zdeněk 
Lerch doufá, že univerzitní spolu-
práce bude ku prospěchu obou stran,  
a těší se, že bude moci brzy prozkou-
mat další přírodní zajímavosti této  
země.                                           ED

foto archiv Z. Lercha

s vámi bubnoval Petr Čech. Jak 
jste se dali dohromady?

„Z Petrem jsme kamarádi-
li dlouho předtím, než začal bub-
novat. Začal sám a jednou, když 
zase přijel do Prahy, jsme si řekli, 
že bychom to mohli společně zkusit  
a ono to fungovalo. Od té doby je 
náš příležitostný spoluhráč. Hrál 
s námi např. na Rock for People. 
Dokonce už i skládá a píše texty, 
písničky si posíláme. Teď se učí 
na klavír. Kdo ví, za chvíli si to už 
třeba zahraje všechno sám...“

Jaká byla spolupráce s Davi-
dem Kollerem?

„Nahráli jsme s ním singl Good-
bye a bylo to skvělý. Přijeli jsme  
k němu do studia a on se do toho 
opřel úžasně. Je to starší genera
ce, má jiný vhled do muziky, a tak 
nás to navzájem motivovalo i obo-
hacovalo. Byl to zážitek vidět ho 
při práci.“

na co se můžeme dnes těšit?
„Nebude to jen o nové desce, 

máme připravený takový průřez 
tvorbou. Pro nás jsou tyto samostat-
né koncerty jako třešnička na dortu. 
Na festivalech přeci jen vybíráme to 
nejznámější, tady se snažíme uplat-
nit rozmanitost – ploužáky budou 
střídat taneční i tvrdý věci a skladby 
co jindy lidi moc neuslyší.“

Děkuji za rozhovor.
text a foto Eduard Lískovec

V neděli 2. března proběhla 
v Klatovech v KD Družba soutěž 
ve společenském tanci s názvem 
„O cenu města Klatov“. Zúčastnilo 
se 104 tanečních párů, mezi nimi 
také my, TK FialkaSKC Sušice. 
V silné konkurenci si sušické 
páry rozhodně ostudu neudělaly  
a dokázaly získat finálová umístění 
v každé věkové kategorii: 

Kategorie Děti I se zúčastnilo 
celkem 8 tanečních párů, z toho 
5 párů reprezentovalo Sušici. Na 
1. místě se umístili Marek Nauš  
a Amálie Zelená, na 4. místě skončili 
Štěpán Strejček a Natálie Němcová 
a 5. příčku obsadili Václav Pšeid  
a Barbora Černíková.

V Dětech II si své další prven
ství vytančil taneční pár Jakub 
Hájek a ClaudiaJulia Konicarová. 
Tento pár ještě dokázal obsadit  
2. místo ve starší věkové kategorii 
Junior I. Dalším finalistou v kategorii  
Junior II byl taneční pár František 

Pšeid a Viktorie Polatová, který zde 
obsadil 4. příčku.

Kategorií Junior I a Junior II 
se rovněž zúčastnil taneční pár 
Marek Vrba a Kristýna Hubená, 
který skončil před „branami“ finále 
na 5. místě.

Výsledky 1. až 3. míst a foto 
ze soutěže najdete na internetové 
adrese www.tkfialkaskcsusice.
webnode.cz.

Všem našim tanečním párům 
děkujeme nejen za účast, ale i za 
skvělou reprezentaci našeho klu-
bu a zároveň města Sušice. Grat-
ulujeme jim k jejich umístění  
a přejeme mnoho úspěchů na 
dalších soutěžích. Pokud byste i vy 
chtěli vidět všechny naše tanečníky 
a tanečnice, svoje umění Vám 
předvedou na Dnech Sušice.

Jiří a Gabriela Hájkovi, 
trenéři TK Fialka

Taneční soutěž „O cenu města Klatov“

Kapacity evropského formátu – 
Josef Šiler alias Pepa Sršeň na mo-
torce a Václav Pech junior v autě 
– odkrývali 18. března hustě obsa-
zené kavárně sušického kina záku-
lisí svých úspěchů a nejednou obe

censtvo nahlas rozesmáli. Autorovi 
pořadu a moderátorovi Nakládalovi 
se opět podařilo sušické posluchače 
blíže seznámit s uznávanými a zají-
mavými mistry svých oborů.

Kaskadér, motorkář, testovací 
jezdec a majitel motoškoly Josef 
Šiler je držitelem osmi světových 
rekordů v jízdě po zadním a po 
předním kole (272 m v rychlosti  
234 km/h). V současnosti tento 
znalec i bavič z Klatov ještě uvádí 
pořad Autosalon na TV Prima  
a učí policisty správně klopit zákru-
ty. Začínal jako většina českých 
kluků na Pionýru, pak galusk-
ové kolo vyměnil za JAWU 350, 
kterou si předělal na choppera. 
Dle vlastních slov mu svoboda  
a vítr ve vlasech vydržely do jízdy 
na klasické motorce a shlédnutí 
kaskadérských videí. Od té doby 
se věnoval dechberoucím kouskům  
a rekordům. Sršeň má v sobě několik 
titanových součástek, paradoxně  
z nezaviněné bouračky v běžném 
provozu kvůli technické závadě 
projíždějícího auta. Než se prosadil 
jako rekordman, jezdil a žil, jak se 
dalo. Teprve pak oslovil sponzory 
a stal se hvězdou velkých show. Svá 
čísla předváděl např. pro 110 tisíc 
diváků na brněnském okruhu.  

Radek Nakládal se také zajímá  
o spolujezdce, se kterými Pepa 
Sršeň tvořil světové rekordy: „Dívky 
jsou lepší ne proto, že jsou lehčí, ale 
protože si neuvědomují to riziko,“ 
odpovídá kaskadér. 

Dále se motorkář rozpovídal o své 
současné činnosti: „naše motoškola 
učí začínající, ale i napravuje dlou-
holeté motorkáře. V autoškolách se 
učí už 25 let pořád stejně, přitom 
technika se zcela změnila a výuka 
je tedy nedostatečná. Motoškola 
trvá celý den. Začínáme teorií, pak 
se přesunume na letiště, kde je dost 
místa, tedy bezpečno, a trénujeme 
projetí zatáčkou i dávkování brzd, 

každému se věnujeme extra dle typu 
jeho motorky. nakonec se pustíme 
do běžného provozu, kde účastníci 
kopírují jízdu instruktora. Často 
jsou překvapeni, že dodržujeme 
předpisy, ale motorka je o zatáčení, 

ne o absolutní rychlosti.“ Poteto-
vaný rebel vyučuje tyto doved-
nosti již pět let také policisty na 
brněnském okruhu, kde dělá in-
struktura společně se špičkovým 
závodníkem Karlem Abrahámem. 

Na závěr Pepa Sršeň přeje sobě  
i ostatním větší toleranci mezi řidiči 
a motorkáři na českých silnicích.

Automobilový závodník Vác
lav Pech alias Ášín je aktuálním  
a sedminásobným vítězem závodů 
mistrovství republiky v rallye  
a v soutěžích obsazuje stupně vítězů 
i na mistrovstvích Evropy. Nava-
zuje na úspěchy svého otce, který 
také závodil. Ze svého syna však 
závodníka v rallye mít původně 
nechtěl. Václav Pech ale od pěti let 
jezdil na všem, co mělo kola a mo-
tor. Závodit začal v rallyecrossu  
a v Pačejově to zkusil s veteránem. 
Tam si ho po jednom zvláště 
vydařeném dlouhém smyku všiml 
sponzor a vypravil se přemlouvat 

tátu. Trvalo to rok, ale stálo to za 
to. První úspěchy se dostavily na 
Subaru. Od začátku ho doprová-
zel spolujezdec Petr Uhel. Po éře 
WRC (u Pecha Ford Focus) – dle 
zkušeného jezdce kapotovaná  
a přetechnizovaná formule 1 nabi-
tá elektronikou za desítky miliónů 
– přišlo díky zákazu těchto vozů  
v národních šampionátech úspěšné 
Mitsubishi období, a to už byla 
reálnější auta za desetinu ceny, 

která se chovala přirozeně. Dnes 
jezdí značku Mini Cooper.

„Jakou rallye máš nejraději?“ ptá 
se moderátor. „Užívám si všechny 
závody, kdy se nám podaří dobře 
připravit auto. V posledních letech 
mě nadchly závody ve Slovinsku  
v Lublani, kde se jezdí v horách, 
jsou tam samé zatáčky, skály  
a hluboké srázy.“

Dnešní závodění je věda –  
v týmu jsou i dva nezávislí meteo-
rologové, kteří  svými předpověďmi 
mohou zásadně ovlivnit pořadí 
(např. v prvním závodě Mistrovst-
ví republiky i Mistrovství Evropy 
– Jänner rallye Ášín dlouho vedl, 
ale na poslední RZ nasadil Robert 
Kubica příhodnější gumy a vyhrál). 
„Dříve byla jízda bezpečnější, auta 
byla silnější a lépe se ovládala, dnes 
jsou auta rychlejší, dlouho drží, 
ale pak když ustřelí, už s tím nic 
neuděláte, vysvětluje závodník “ 
a dodává: „Ted máme auto roze-
brané do šroubku a dáváme ho 
dohromady, aby bylo připraveno 
na Rallye Český Krumlov.“ (Teprve 
pak se pojede Rallye Šumava).

Václav Pech také občas povo
zí celebrity. Ještě  s WRC vezl na 
Slovensku poradce býv. preziden-
ta Dária Rusňáka, který rychlosť 
dobre poznal z korčulí. V půli 
okruhu si však dezorientovaný 
Dárius vystoupil a zmizel neznámo 
kam. Za regulérního spolujezdce se 
dokonce přihlásil tehdejší premiér 
Topolánek. Nacvičili tedy jízdu na 
Pražský rallysprint. „Jako spolujez-
dec byl schopný, ale v poslední ry-
chlostní zkoušce jsme urazili kolo. 
Mohl jsem bez problémů v klidu do-

jet, ale nechtěl jsem poničit auto,  
a tak jsme raději zastavili. Za několik 
minut pak ve zprávách hlásili, že 
premiér na Strahově vážně havaro-
val a je tam zatím nespecifikované 
množství zraněných...“ dokončuje 
vesele kliďas Pech. 

Příjemnou atmosféru pořadu 
dotvářelo duo Hellboys Jazz – Jan 
Ptáček – trubka a Daniel Nakládal 
– klávesy.

text a foto ED

Rychlá kola ovládla 13. Škrtněte si
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RegionSušice
28. března od 18 hod. – Kino Sušice
Filmový festival – Expediční kamera

31. března od 19.30 hod. – KD Sokolovna
Nový pořad Zdeňka Trošky
známého scénáristu a režiséra uvádí Michal Herzán

2. dubna od 17 hod. – kavárna Sirkus

2. dubna od 17.30 hod. – Městská knihovna Sušice

3. dubna od 19.30 hod. – KD Sokolovna
Libkovanka Zdeňka Beneše
Slavnostní koncert ke 100. nedožitým narozeninám 
Karla Polaty – podrobnosti str. 1

5. dubna od 9 do 12 hod – Komunitní centrum – SVČ
Velikonoční perníková vejce
Tvořivá sobota – pečení a zdobení velikonočních 
perníkových vajíček. S sebou přezůvky, svačinu, 
pitíčko, krabičku na perníčky, poplatek 50 Kč. 
na akci je nutné se přihlásit do 4. dubna na telelefon-
ním čísle 721 253 560 p. Ptáčková.

6. dubna od 14.30 hod. – KD Sokolovna

10. dubna od 19.30 hod. – sál Muzea Šumavy 
Akademie sv. Václava
Vivaldi, Dvořák, Mozart, Britten

14. dubna od 18 hod. – Kino Sušice

Sušické kulturní centrum, p. o.
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
KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí – neděle     13–20 hod

GALERIE SIRKUS
výstava fotografi í Petra nazarova – do 24. dubna 

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
otevřeno:
pondělí, středa  7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý  7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
čtvrtek, pátek 7.30–11.30, 12.30–13.00 hod.

Městská knihovna Sušice
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330 
tel. 376 526 531, www.mksusice.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.

RADNICE SUŠICE – 6. patro 
3. – 30. dubna – výstava výtvarné tvorby 

Muzeum Šumavy Sušice
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850 
www.muzeum.sumava.net, 
email: muzeum.susice@worldonline.cz 

Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: icsusice@mususice.cz
Otevřeno: pondělí až pátek: 9–12.30 a 13–16 hod.

PŘIPRAVUJEME:
24. dubna od 17 hod. – Galerie Sirkus

24. dubna od 19.30 hod. – KD Sokolovna 
předplatné divadla skupiny S/1
Jerry Mayer LÁSKA NA TŘI
divadlo Metro – hrají Oldřich Vízner a S. Nálepková

29. dubna od 19.30 hod. – KD Sokolovna

19. května od 19.30 hod. – KD Sokolovna

Vážení spoluobčané,
protože chceme zvyšovat vaše povědomí 
o kulturních akcích konaných v Sušici, na-
bízíme vám možnost zasílání těchto informací 
na vaši e–mailovou adresu. Máte–li o tuto 
službu zájem, napište o ni na bibzova@kul-
turasusice.cz s předmětem ,,Kultura Sušice”.

Vaše Sušické kulturní centrum

Horažďovice
KULTURNÍ DŮM 376 512 436
5. dubna od 20 hod. 
Odyssea – rocková zábava s populární kapelou

12. dubna od 19.30 hod.
Peter Shaffer: AMADEUS
divadelní hra v podání Rádobydivadla KLAPÝ

Kašperské Hory
Městské kulturní a info. středisko
po – pá 9–12 hod. a 13–16 hod., tel. 376 503 412
Muzeum Šumavy – galerie
úterý – sobota  10–12, 13–16 hod.

2. dubna od 14 do 16 hod. – IS a SEV K. Hory
Orinotologická vycházka ke dni ptactva
vycházka za známými i méně známými druhy ptáků

5. dubna od 19 hod. – Kostel sv. Markéty
Pásmo „Ecce Homo“ s průvodním slovem
hraje kapela Druhý pokus

mlázovy
5. dubna od 17 hod. – Zámek Mlázovy
Posezení s harmonikou
k poslechu a tanci hraje Klatovská heligonka

Hartmanice
4. dubna od 16.30 hod. – budova ZŠ (přízemí)
Velikonoční vazby
seminář fl oristky Hany Šebestové, vstupné 60 Kč

Kolinec
29. března 10–16 hod. – sál restaurace na Radnici
Velikonoční tvořivý jarmark
tvořivé dílny pro děti i dospělé, návštěvníci si budou 
moci zakoupit různé řemeslné výrobky (keramiku, 
řezbářské výrobky, perníčky, velikonoční a jarní deko
race, kraslice, pomlázky, šperky a bižuterii...)

Velhartice
12. dubna od 20 hod.

PŘEDPRODEJ: KD Sokolovna Sušice, Restau
race Zlatá Otava /Letiště/, Obecní úřad Velhartice, 
v síti TICKETPRO

žihobce
Muzeum Lamberská stezka
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
do 11. dubna:
Historie lyžování na Šumavě  
výstava dobových fotografií ze sbírky Emila 
Kintzla 
od 1. dubna:
Výstava kočárků, panenek a dětských pokojíčků 
jedinečná výstava soukromé sbírky p. Balyové 
z Kutné Hory 
„Hody hody doprovody...“  
velikonoční výstava kraslic, pohlednic a dalších 
zajímavostí

5. dubna – sportovní areál v Žihobcích
Otužilecké plavání – pořádá TJ Žihobce 

12. dubna od 18 hod. – kostel Proměnění Páně
Koncert skupiny Zebedeus – spirituály v podání 
vokálněinstrumentální skupiny z Klatov

dnes
Včera,

David Šír ve spolupráci s divadlem                                  a rodinou Felixe Holzmanna

uvádí interaktivní divadelní představení

Zlidov lé scénky, které znáte z televize a DVD, přesně tak, 
jak si je pamatujete ze starých dochovalých nahrávek,
v p vodnim, ale p esto novém a originálním pojetí.

 

DAVID ‰ÍR

KVÍZ • SKLERÓZA • ASTROLOGIE • 
V RESTAURACI • STATISTIKA • 
HŘBITOVNÍ ROZHOVOR •
ALUMINIOVÝ KLÍČEK • 
ROZVOD • ALIBI •
NÁHODNÉ SETKÁNÍ •
UKULELE • SVAČINA •
a zcela nové zpracování kultovní scénky

VČERA, DNES A ZÍTRA

O VÝBĚRU A POŘADÍ SCÉNEK
ROZHODUJÍ DIVÁCI!!!  

                                                       MIROSLAV REIL 

Hrají:  

 
10. března 2014 v 19.30 hodin
Sokolovna • SUŠICE
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24. 4. 2014 v 17.00 

galerie SIRKUS / 150 Kč 

(v budově kina Sušice)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE

TOMÁŠ BROŽ
Energie a její vliv na naše zdraví

Energie všeobecně, Reiki, problematika 
geopatogenních zón, jak si zlepšit fyzické 

a duševní zdraví. 
O čakrách a dalších způsobech, 
jak pomoci sám sobě a druhým.

Středa 2. dubna 2014 od 17.30 hodin

ALJAŠKA

CYKLUS
martina
hupková

magda 
radostová

 

A MALAJSIE
 

Dovolujeme si pozvat 
širokou veřejnost 

na vernisáž umělecké tvorby 
zdravotně postižených, 

mimo jiné i sušického občana 
Jaroslava Kroužka, 

který by se letos dožil 65 let. 

Výstava představí veřejnosti tvorbu 
zdravotně postižených, 

která je prezentována prostřednictvím 
vydavatelství PAPRSEK pana Václava 

Raišla, díky němuž se mohou tito 
umělci realizovat.

 Vernisáž bude zahájena 3. 4. 
2014 ve 14.45 ve výstavních 

prostorách ve věži radnice. 
Výstava bude otevřena veřej-

nosti do 30. 4. 
Za vydavatelství Paprsek  Vás srdečně 

zve Jaroslava Kroužková
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Vzpomínky

Vítáme nové občánky

REDAKCE SUŠICKÝCH NOVIN A PŘEDPRODEJ  
VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE, 

KURZY A VÝLETY SÍDLÍ V SOKOLOVNĚ na adrese:
T. G. Masaryka 120, 342 01 Sušice.

Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání  
a inzeráty přijímáme v kanceláři v 1.patře.

Předprodej: 376 528 686, redakce: 376 555 070

Pojeďte s námi...

Poděkování

blahopřání

Dne 30. března uplynou 2 roky kdy nás navždy 
opustil pan

Karel Rendl
z Volšov. Stále vzpomínají manželka, syn a dcera s 

rodinami. Všem, kteří vzpomenou s námi děkujeme.

...na divadlo

SLUHA DVOU PÁNŮ  Carlo Goldoni
Slavná komedie v režii Jiřího Menzela o tom, že sloužit dvěma pánům 

není žádná legrace.
pátek 29. srpna 2014 – otáčivé hlediště Český Krumlov

Zájemci se mohou hlásit v kanceláři KD Sokolovna, nebo na tel.  
376 528 686 nejpozději do 20. března 2014. Počet vstupenek omezen

...na výlet

17. května
SKANZEN BAVORSKÉHO LESA TITTLING

největší evropský skanzen lidové architektury
ENGELHARTSZELL – prohlídka jediného trapistického kláštera 
Rakouska s možností ochutnávky a zakoupení klášterního likéru, 

projížďka po Dunaji nejkrásnější lodí KRISTALLSCHIFF, procházka 
historickou části Pasova k soutoku tří řek.

5. července
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO – SALZBURG

vyjížďka autobusem a výtahen na horu Kehlstein – kde si prohléd-
neme známé Orlí hnízdo, návštěva hořcové likérky GRASSL  

s ochutnáv kou a možností zakoupení hořcových likérů, odpoledne 
prohlídka historického centra Salzburgu.

19. července
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO – KÖNIGSSEE

vyjížďka autobusem a výtahem na horu Kehlstein – Orlí hnízdo, 
návštěva hořcové likérky GRASSL – ochutnávka a možnost zakoupení 

likérů, odpoledne projížďka lodí po jezeře Königssee.
16. srpna

NEUSCHWANSTEIN – MNICHOV
prohlídka nejnavaštěvovanějšího pohádkového zámku bavorského 
krále Ludvíka II. V bavorských Alpách, odpoledne prohlídka his-

torické části Mnichova.
13. září

NORIMBERK – WALHALLA – germánský Slavín
procházka historickým centrem města, návštěva půvabného Muzea 

hraček, které svojí expozicí potěší nejen dětského návštěvníka
WALHALLA – v síni slávy – budově postavené v řeckém a antickém 

slohu, které byl vzorem aténský Pantheon si prohlédneme busty  
a pamětní desky významných osobností spojených s německou historií.

6. prosince
VÁNOČNÍ VÍDEŇ

procházka centrem překrásně vyzdobné rakouské metropole, načerpá-
ní sváteční atmosféry s možností nákupů na vánočních trzích.

Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 2. dubna by se dožil pan

František Žák
ze Sušice 82 let. V našich srdcích a myslích je 

stále s námi, ač zemřel před 20 lety. Kdo jste ho znali  
a měli rádi, vzpomeňte si s námi, manželka a dcery 
s rodinami.

Rodák z Velké Chmelné prožil téměř celý svůj život v Sušici a zasvětil 
ho hlavně firmě Solo Sušice n.p., později a.s. V ní působil po mnoho 
let jako vedoucí investiční výstavby. Snažil se o rozvoj nejen firmy, ale  
i celého města. Byl činný v Sokole a pomohl vybudovat zimní stadion, 
halu (u gymnázia), kde dnes cvičí mnoho žen, dětí. Měl by určitě radost, 
že ji dnes využívá široká veřejnost. Zasloužil se mj. i o to, že právě sušická 
nemocnice vlastnila na tehdejší dobu moderní přístroj pro onkologic-
ké pacienty, na který Solo Sušice přispělo částkou 1 mil. Kč (a nebo 
jej zakoupilo celý – to přesně nevím). Usiloval i o vybudování krytého 
bazénu a spolupodílel se na vytvoření plánů na jeho výstavbu. Mnoho 
jeho spolupracovníků, známých a kamarádů již zemřelo a ti, kteří do-
sud žijí a znali ho, budou jistě souhlasit s tím, že byl čestným, obětavým 
a dobrým člověkem.

Kdo žije v srdcích těch jež opustil,
ten nezemřel.

Dne 5. února tomu byl rok kdy zemřela a dne  
27. března by se dožila 87 let paní

Marie Pechková
ze Sušice. S láskou vzpomínají dcera Vlaďka  

s rodinou. 

Bohoslužby Církve Bratrské v Sušici:

Církev Bratrská, Studentská 506, Sušice

každou neděli  bohoslužba            9–11 hod.

každé úterý  Biblická hodina         17–18 hod.

Dne 25. března tomu byl rok co nás navždy 
opustil pan

Jaroslav Bublík
z Nezdic na Šumavě. S láskou vzpomína-

jí manželka, dcery s rodinami a ostatní příbuzní. 
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 31. března by se dožil 100 let pan

Karel Vlček
ze Sušice. Zemřel před 13 lety. S láskou vzpomínají 

dcery s rodinami.

Opustili nás...
Jan Kotala 1929, Růžena Sporková 1936, Lenka Procházková 1971,  
Marta Svobodová 1916

Dne 2. dubna si připomeneme 15. výročí úmrtí 
naší matky paní

Věry Skálové,
manželky t. č. závodního lékaře podniku SOLO. 

Matka žila v Sušici v letech 1939 až 1947.
Jsem zvláště povděčen autorům oficiální publikace 

,,Památky města Sušice”, že zaznamenali skutečnost,  
a to finančního daru naší matky pro opravu varhan v kapli Anděle strážce 
nad městem Sušicí, bylo tomu v roce 1999.                              Jiří Sklála

Dne 3. dubna uplyne jeden rok, kdy nás navždy opustila paní

Věra Johanisová
S láskou vzpomínají manžel Václav, dcery Věra a Jana, sestry Blažena 

a Marie, vnoučata Honzík, Vojta, Lucinka, Péťa, Anička.

Dne 1. dubna oslaví krásné 80. narozeniny 
paní

Františka Šimáčková
Všechno nejlepší, pevné zdraví a pohodu přeje 

manžel Bohumír, dcera Naďa, Petra, Ondra, Barbor-
ka, Mirek, Andrea.

Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z ob-
lastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže. Pojďme si spolu  
v modrém připomenout fakt, že se současně v České republice každé 
100. dítě rodí s poruchou autistického spektra, a že to, co děti s au-
tismem a jejich rodiny potřebují nejvíce, je porozumění a podpora. 
Rozsvítit se modře můžete jakkoliv – modrou žárovkou ve 
svých domovech či kancelářích, můžete se do modré barvy 
obléknout nebo si na oblečení připnout modrou stužku. 
Pokud se do této kampaně zapojíte, neváhejte váš domov nebo sami sebe 
vyfotit a poslat nám vaše „modré“ fotografie (nezapomeňte napsat, že 
souhlasíte se zveřejněním fotografií)

Soňa Szwajnochová
tasipaldrem@seznam.cz

Druhý duben je Světovým dnem porozumění autismu 

Připojte se do kampaně „Light it up blue“!

Dne 27. března oslavil krásné 91. narozeniny pan

Mojmír Mašek
ze Sušice. Hodně zdraví a pohody mu přeje 

manželka Terezie, dcera Ivana, vnuk Michal, vnučka 
Petra, Zdeněk s rodinou a všichni další z rodiny  
a okolí.

Alexandra Marie Kašparová, Kristýna Fialová, Ema Krippelová, Michaela 
Prantlová, Anna Lhotáková, Tadeáš Pivoda, Eliška Šperlová, Kateřina 
Podlesná, Bartoloměj Vilček, Natálie Jirmanová, Zuzana Vaňková

KURZ TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY

Kurz taneční a společenské výchovy pro mládež – po ukončení  
základní školy – bude probíhat v měsících září – listopad 2014  

vždy v pátek od 19 hod. v sále KD Sokolovna Sušice.
Přihlášky přijímáme od 5. května 2014  

v kanceláři KD Sokolovna, nebo na telefonním čísle 376 528 686.

Děkuji poctivému nálezci, který odevzdal mé ztracené doklady do 
Sulesu.      Gabriela Dvořáková Sušice.

ÚKLID HORY SVATObOR
KDY? 13. 4. 2014 v 9.30 hod.
KDE? Sraz u kapličky do 9.30 hod., kde budou rozděleny trasy 
a rozdány igelitové pytle a ochranné rukavice
PRO KOHO? Pro malé i velké dobrovolníky, kteří mají chuť se projít 
po svatoborském kopci a při této příležitosti pomoci vyčistit jeho 
stezky a lesy
CO ZA TO? Dobrý pocit z prospěšné činnosti, společné posezení 
u ohniště
CO SEbOU? Cokoliv, co se dá upéci na ohni a dobrou náladu
Více informací na tel.: 731 025 253, Hrabová

Projekt hONzíKOVa ceSta – OSVěta  
O autiSMu

Vás srdečně zve na přednášky 

Autismus trochu jinak – 3. dubna od 16 do 18 hod.
Základní teoretické informace, jak svět vnímá dítě s autismem

Poruchy autistického spektra III – 10. dubna od 16 do 18 hod.
Poruchy autistického spektra a ,,strukturování”, poruchy autistického 
spektra a možnosti ,,jiné” komunikace
místa konání:  Městská knihovna Sušice
přednášející:  Mgr. Zuzana Bartoňová z O. S. Motýl Plzeň
vstupné:  zdarma

Podpořeno z programu Think Big

Střípky z adite pro náhradní rodiny,  
Diakonie západ

Už více než rok působí na Sušicku a Horažďovicku sociální služba 
Adite pro náhradní rodiny, doprovázející pěstounské rodiny. Pro nás 
pracovníky této služby nastává období, kdy můžeme bilancovat rok 
naší práce – co se nám podařilo a čeho bychom ještě rádi dosáhli. 

Tato služba je v systému sociálních služeb poměrně nová a vychází 
z předpokladu, že pěstounská péče o osamělé děti je náročná a na pěs-
touny jsou kladeny vysoké nároky. Děti přicházející do pěstounské péče 
mají za sebou často velmi těžký životní start, který nepříznivě pozna-
menává jejich další vývoj. Pěstouni i děti mnohdy potřebují na své cestě 
„pomocníky“, specialisty z oboru speciální pedagogiky, psychologie, 
terapie, a jiných oborů. O tuto podporu, či její zprostředkování, se my 
jako sociální služba věnující se náhradní rodinné péči snažíme.

Během minulého roku se nám podařilo navázat spolupráci s 22 rodi-
nami na Sušicku a se 7 rodinami na Horažďovicku. V rámci této spolu-
práce jsme rozvinuli pravidelná klubová setkávání pěstounských rodin 
spojené se vzděláváním pěstounů. Několikrát ročně pořádáme besedy 
o náhradní rodinné péči pro veřejnost. Těchto setkání se pravidelně 
účastní i samotní pěstouni a přinášejí své zkušenosti ke sdílení. 

Dále jsme oslovili místní střední školu, obor sociální práce s nabíd-
kou studentům zapojit se jako dobrovolníci při doučování dětí a zajiš-
ťování klubových setkání. Vnímáme, že tato zkušenost může být pro 
mladé lidi obohacující a může jim pomoci vidět život jinýma očima. 
Dobrovolníci i z řad širší veřejnosti jsou vítáni.

Hlavní část naší práce ale spočívá v práci s rodinou jako takovou. Je 
to práce radostná, neboť pěstouni jsou lidé s otevřeným srdcem. Chtěla 
bych jim touto cestou poděkovat za péči, kterou dětem věnují. Vnímá-
me, že jejich práce má vysokou společenskou hodnotu a jsme rádi, že 
můžeme jít na jejich cestě vedle nich a sdílet jejich radosti a starosti. 

Za tým Adite pro náhradní rodiny, Diakonie Západ Helena Makrlíková, 
helena.makrlikova@diakonie.cz, www.diakoniezapad.cz

Výtvarný obor ZUŠ zve na výstavu  
na Klenovou

Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Františka Stupky v Sušici 
se účastní jako každý  rok výstavy Cesta 2014 – přehlídky výtvarných oborů 
ZUŠ Plzeňského kraje, která se koná v romantických prostorách sýpky hradu  
na Klenové. Naši výtvarníci se prezentují obrázky na téma

Cirkus, které  už jste mohli obdivovat na výstavě na naší radnici v loň-
ském roce. Novým tématem jsou Proměny achátu, zpracované formou ko-
láže a roláže.

Součástí akce je ocenění Zlatá, Stříbrná a Bronzová paleta paní Vilmy 
Vrbové-Kotrbové a čestná uznání pro skupinové práce. O držitelích rozhod-
nou svými hlasy diváci a odborná porota. Vítězné dílo zůstane natrvalo vy-
staveno na hradu Klenová , kde postupně vzniká nová stálá expozice oceně-
ných prací.

Máte-li chuť, udělejte si příjemný jarní výlet a podpořte tím naše šikovné 
výtvarníky, budou mít radost.

Výstava začíná 30.března a končí 18. května. Vernisáž se koná v so-
botu 29. 3. 2014 v 15 hodin.

Dana Chmelíková, učitelka výtvarného oboru ZUŠ
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Sušické kulturní centrum  SIRKUS, Příkopy 178
po–pá 8–16 hod., so–ne 13–20 hod. 

V úterý 25. března jsme zahájili fotografickou 
výstavu cestovatele Petra Nazarova z cest po Ru-
munsku, Rusku, Havajských ostrovech, USA, Brazílii a Novém Zé-
landu. Jste srdečně zváni!            Za galerii SIRKUS Mirela a Šíša

GALERIE SIRKUS SUŠICE

Vojtìch Scheinost
24. 4. 1814 - 10. 3. 1894

Na setkání ke 200. výroèí narození 
zakladatele sušického sirkaøství 

srdeènì zve Mìsto Sušice

Pátek 11. dubna 2014
18.00 - odhalení pamìtní desky na rodném domì
             (Pøíkopy 99, Sušice)
19.30 - Smetanùv sál - beseda s  PhDr. J. Lhotákem

Foto: M. Fišer

Představovat v našem městě osobnost Vojtěcha Scheinosta by, obrazně 
řečeno, skutečně bylo nošením zápalek do sirkárny. Vždyť Sušice zůstává 
přes všechny události posledních let v povědomí české veřejnosti stále 
neotřesitelně „městem zápalek“. A bylo by jistě velkou chybou, kdybychom 
u příležitosti hned tří se Scheinostovou osobou spjatých výročí opětně 
nezmínili pozoruhodný život člověka, který by se filozofií dnešní doby 
asi nejlépe charakterizoval jako selfmademan. 

V letošním roce připadá 200. výročí jeho narození, 120. výročí jeho 
úmrtí a 175. výročí zahájení výroby zápalek v Sušici. Tedy hned tři výborné 
příležitosti připomenout si Vojtěcha Scheinosta a jeho význam pro Sušici. 
Jelikož je právě výročí narození nejkulatejší, bylo rozhodnuto postupovat 
doslova po stopách jeho rodiny a v úzké spolupráci s ní. 

Na 11. dubna se naplánovalo na sušické radnici neformální setkání 
potomků zakladatele českého sirkařství s vedením města, následované 
od 18 hod. odhalením pamětní desky na jeho rodném domě čp. 99/II na 
Příkopech. Od 19.30 hod. potom proběhne ve Smetanově sále gymnázia 
beseda věnovaná osobě Vojtěcha Scheinosta z historické perspektivy. 
Nepůjde v ní jen o připomenutí pozoruhodného životního příběhu 
truhlářského tovaryše, jenž si z Vídně kromě celoživotní partnerky přinesl 
také recept na výrobu zápalkové masy. Pokusíme se Vojtěcha Scheinosta 
představit jako člověka své doby, zasadíme jeho osudy do širšího kontextu 
jeho rodiny a příbuzenských vazeb, a všimneme si zajímavých životních 
příběhů jeho dětí a dalších potomků, které se tu více, tu méně proplétaly 
s dějinami Sušice.

Pokud tedy budete chtít strávit s Vojtěchem Scheinostem příjemný 
jarní večer, jste srdečně zváni!     Jan Lhoták

Tři výročí Vojtěcha Scheinosta

OKÉNKO POmOCI
Vážené čtenářky a vážení čtenáři Sušických novin, dnešním článkem 

pro vás otevíráme novou rubriku s názvem „okénko pomoci“, kterou při 
každém vydání sušických novin budeme nahlížet do práce pracovníků tzv. 
pomáhajících profesí na Sušicku. Co se vlastně pod pojmem pomáhající 
profese skrývá? Jsou to především povolání, která mají ve své náplni 
profesionální pomoc a podporu osobám, které se ocitají ve složitých 
životních situacích. 

S pracovníky pomáhajících profesí se mnozí z vás setkáváte každý den. 
Patří mezi ně zaměstnanci pečovatelských služeb, sociální pracovníci, 
zdravotníci, terapeuti, speciální pedagogové, pracovníci dětských domovů, 
domovů pro seniory, pracovníci poraden a mnoha jiných zařízení, zkrátka 
všichni, kteří jsou svou prací zaměření na odbornou pomoc druhým. Většina 
z nich si tento obor vybrala také jako svou životní cestu a o nich a jejich 
práci budeme v naší rubrice vyprávět především. 

V našem regionu působí několik organizací, které už řadu let podporují 
druhé ve zvládání každodenních životních situací. Některé znáte velmi 
dobře, jiné se vám do povědomí zatím ještě možná nedostaly. Postupně 
bychom vás se všemi rádi seznámili a podrobně bychom se zaměřili 
zejména na dvě organizace, které v Sušici svými oblastními organizacemi 
už dlouhodobě působí – Charitu ČR a Diakonii ČCE. Obě organizace 
mají k sobě velmi blízko a mimo jiné také celostátně působí v Čechách 
už více jak dvacet let. Představíme vám jejich aktivity a konkrétní činnosti 
na Sušicku a Horažďovicku a spolu s vámi se budeme zabývat oblastmi 
pomoci, kterou společně vnímáme jako potřebnou. 

Tímto úvodním článkem bychom vás také chtěli vyzvat ke spolupráci 
na tvorbě obsahu rubriky. Pomáhání není totiž nikdy jednostranné. 
Díky vaší pomoci mohou pomáhající organizace své služby rozvíjet ke 
vzájemné spokojenosti. Pokud se na nás budete obracet se svými dotazy 
a připomínkami, které jsou úzce spojeny se sociálními službami a oblastí 
pomáhání, rádi vám prostřednictvím rubriky také budeme na tyto dotazy 
odpovídat a hledat třeba i nové způsoby, jak reagovat na vaše potřeby. Vaše 
příspěvky nám i anonymně můžete zasílat na adresu: okenkopomoci@
seznam.cz nebo na adresu Oblastní charita Sušice, Volšovy 1, 342 01 
Sušice. 

úterý

1

sobota

5

neděle

6

středa

2

čtvrtek

3

pátek

4

  28. 3.–11. 4.

20.00 
300: Vzestup říše 
USA, 102 min., 90 Kč, titulky

14.00 
Dobrodružství  
pana Peabodyho 
a Shermana
USA, 92 min., 125/100 Kč, 
dab.

17.00 
Zvonilka a piráti (3D) 
USA, 78 min., 155/135 Kč, 
dab.

20.00 
Babovřesky 2 
ČR 120 min., 100 Kč

17.30 
Výuka anglického 
jazyka –Reading skills
60 min., 50 Kč

17.00 
Jarní aranžování s flo-
ristkou Hanou Kindel-
mannovou Šebestovou
90 min., 50 Kč

20.00 
Borgman  
113 min., 100/80 Kč, titulky

20.00 
Noe (3D) 
USA, 135 min., 150 Kč, dab.

20.00 
10 pravidel  
jak sbalit holku
ČR, 100 min., 120 Kč

17.00 
Babovřesky 2 
ČR, 120 min., 100 Kč  

17.00 
NON–STOP 
USA, 106 min., 100 Kč, 
titulky

20.00 
Grandhotel Budapešť 
100 min., 100 Kč, titulky

www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice 
info@kinosusice.cz 
376 523 360
376 521 680 – pokladna kina 
(otevřena hodinu před začátkem představení)

OTEVÍRACÍ DOBA 
předprodej vstupenek: 
Po 7.30–11.30  12.30–15.30
Út 7.30–11.30   12.30–16.30
St 7.30–11.30   12.30–15.30
Čt 7.30–11.30   12.30–16.30
Pá 7.30–11.30   12.30–13.30

Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách www.kinosusice.cz nebo v po-
kladně kina na tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.

pokladna kina:
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu

Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle 
30 minut před začátkem představení.  
Poté budou zrušeny!

Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové 
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.

Představení v 3D

Do 15 let nepřístupné

Dokumentární film

Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek, 
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se 
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.

Do 12 let nevhodné

Seniorská projekce

Vzdělávací pořady

Cestovatelské 
přednášky

Divadelní a umělecká představení
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20.00 
Grandhotel Budapešť 
GBR/DEU, 100 min., 100 Kč, 
titulky

20.00 
NON – STOP 
USA, 106 min., 100 Kč, 
titulky

17.30 
Výuka angličtiny  
– Writing skills
60 min., 50 Kč

20.00 
Liv & Ingmar 
NOR/GBR/IND, 84 min., 
100/80 Kč pro členy FK, 
titulky

20.00 
FLAMENCO – Krvavá 
svatba, Suite Flamenca
ESP, 90 min., 160 Kč

17.00 
10 pravidel  
jak sbalit holku
ČR, 100 min., 120 Kč

20.00 
Noe (3D) 
USA, 135 min., 150 Kč, dab.

pondělí

31

sobota

29

neděle

30

pátek

28

20.00 
Kandidát 
ČR, 106 min., 100 Kč

14.00 
Velká oříšková loupež 
USA/ROK/CAN, 85 min., 
100 Kč, dab.

20.00 
Babovřesky 2 
ČR, 110 min., 120 Kč

17.00 
Putování s dinosaury 3D 
GBR/USA/AUS, 81 min., 130 Kč, 
dab.

18.00 
Filmový festival  
– Expediční kamera
240 min., 100 Kč, dab./titulky

17.00 
Need for Speed 
USA, 130 min., 110 Kč, titulky

20.00 
Pompeje 
USA/DEU, 102 min., 110 Kč, dab.

Filmový festival 
kde budete mít možnost shlédnout ty nejlepší filmy o cestování a spor-
tech v přírodě. http://www.hedvabnastezka.cz/expedicni-kamera/

Need for Speed 
Upravuje auta pro street race, nelegální závody. Hlavní je rychlost a řidič-
ské umění. Ale při jednom takovém závodu je zavražděn jeho nejlepší 
přítel a vina byla přisouzena jemu. Po návratu z vězení musí očistit své 
jméno a pomstít přítele.

Velká oříšková loupež 3D 
Zoufalá doba si vyžaduje zoufalé činy. Do města přichází zima a Veverčák 
Surly plánuje, jak získat zásoby na zimu … co takhle vykrást obchod s oříšky?

Putování s dinosaury 3D 
Být největší a nejsilnější nemusí být vždycky výhodou. Platí to dnes 
a platilo to i před 70 milliony let … v době, kdy Země procházela velkými 
klimatickými změnami. A ten kdo se nepřizpůspobil, měl problém.

Pompeje 
Legendární město ukryté pod nánosem lávy znovu ožívá na filmovém 
plátně. Láska otroka k dceři jeho pána, boje gladiátorů v Koloseu, intriky, lži 
i hrdinství … tak mohly vypadat Pompeje před tím, než je pohltila sopka.

Kandidát 
Nekonkrétní prezidentské volby ve velmi konkrétní krajině. Zapisovatel 
denních poznámek netuší, pro koho tyto poznámky z odposlouchání 
shromažďuje – sleduje biskupa, šíleného majitele reklamní agentury 
a nevýrazného prezidentského kandidáta. Film Kandidát je humornou 
fraškou o obyčejných lidech, co se nevědomky nechají manipulovat 
mocnými a sami ještě potápějí sobě podobné.

Výuka angličtiny 
Dovednosti ve čtení, strategie porozumění textu, čtení s porozuměním. 
KONVERZAČNÍ TÉMA: Knihy

Babovřesky 2 
Horáčková musí dohodit svoji vnučku hokejistům, pomstít se starosto-
vi Stehlíkovi, upozornit kontrolora z ministerstva na nepravosti 
v Babovřeskách … a mladý farář to všechno musí nějak uhlídat. Jak 
tohle dopadne…?

Jarní aranžování 
Ukázky jarního a velikonočního aranžování s floristkou Hanou Kindel-
mannovou Šebestovou, která se 4x stala mistrem České republiky ve 
floristice. Přijďte se podívat, jak vznikají tyto krásné výtvory. Na konci 
budete mít možnost si je zakoupit.

Hotel Budapešť 
Přání svých hostů plní pan Gustave, ještě než jsou vyřčena, a většinu 
z nich navíc zcela nezištně miluje, a to i ve fyzickém slova smyslu. Když 
mu jedna taková vděčná zákaznice odkáže mimořádně vzácný obraz 
a vzápětí navěky zavře oči (ne zcela dobrovolně), nejenže náhle závrat-
ně zbohatne, ale navíc se stane trnem v oku naštvaných pozůstalých, 
terčem nájemného vraha a hračkou v rukou místní policie.

Borgman 
Co byste udělali, kdyby jednoho rána u vaší luxusní vily zazvonil bezdo-
movec, tvrdil, že dobře zná vaši ženu a chtěl se vykoupat?

Noe 
Svět už zachránila řada hrdinů, ale on byl první. Noe. Nejvyšší se 
rozhodl pro kompletní restart v podobě gigantické potopy a pro obno-
vu člověčího druhu si vybral právě Noema a jeho početnou rodinu.

NON–STOP 
Nesnáší létání. Jenže tentokrát je všechno jinak. Neviditelný terorista 
ho během letu začne bombardovat esemeskami, v nichž požaduje, 
aby vláda na jeho tajný účet zaslala 150 milionů dolarů. Jinak každých 
dvacet minut někoho v letadle zabije.

10 pravidel jak sbalit holku 
Hlavní hrdina nové filmové komedie Marek je typickým příkladem mladé-
ho mimoně, žijícího ve vlastním vesmíru. Je to chytrý a milý student 
astrofyziky. Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží dívka snů a Marek 
se zamiluje tak beznadějně, že ve škole není schopen ani udělat zkoušky.

Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana 
Pan Peabody je vynálezce, šikovný podnikatel, držitel Nobelovy ceny, 
gurmán, dvojnásobný olympijský vítěz, génius … a shodou okolností 
je to pes. A díky svému vynálezu může se svým adoptivním synem 
Shermanem cestovat časem…

Zvonilka a piráti 
Zvonilka se společně se svými přáteli musí vydat na dobrodružnou 
pouť, aby Zarinu našli a společně pak zkřížili meče s bandou pirátů 
pod vedením plavčíka Jamese, ze kterého se má záhy stát legendární 
Kapitán Hook.

300: Vzestup říše 
Pokračování epické ságy podle nového komiksového románu Franka 
Millera. Díky úchvatnému vizuálnímu ztvárnění se přeneseme na moře, 
kde řecký generál Themistokles vede bitvu o sjednocení celého Řecka.

Výuka angličtiny 
Dovednosti v psaní, styl formální/neformální, dopisy, E-maily, strategie 
psaní. KONVERZAČNÍ TÉMA: Média (tištěná, online, rozhlasová)

Liv & Ingmar 
Dokumentárním snímkem Liv & Ingmar mladý indický režisér vzdává poctu 
legendární kreativní dvojici dějin světového filmu – talentované a podmani-
vé herečce Liv Ullmann a filmovému géniovi Ingmaru Bergmanovi.

BALETNÍ ZÁZNAM 
FLAMENCO – KRVAVÁ SVATBA, SUITE FLAMENCA 

Roku 1974 přistoupil Antonio Gades k choreografii španělských tanců 
svým baletem Krvavá svatba. Libreto vycházelo z dramatu Federica 
Garcíi Lorcy, inspirovaného zprávou o dramatické události v Nijaru roku 
1928. Baletní verzi vytvořil Alfredo Manas, který již s Gadesem spolu-
pracoval o deset let dříve na inscenaci Don Juan. 
Krvavá svatba je skutečný španělský příběh, tragédie naplněná folklo-
rem. Lorcovo dílo mě vždycky zajímalo, hlavně to, jak popisuje charakter 
obyvatel Andaluzie.” ... uvádí sám Antonio Gades. 
Soubor Antonia Gadese uvádí balet znovu jako jedno z nejvýznamněj-
ších španělských děl dramatického baletu a předního díla klasického 
i soudobého tance 20. století.  
Šest let poté, co byl balet uveden v nejvýznamnějších světových diva-
dlech, vytvořili Antonio Gades a Carlos Saura filmovou verzi, která zahá-
jila úspěšnou kombinaci tance a filmu, jež toto umělecké duo proslavila 
a přispěla k popularizaci flamenca na celém světě.  
Suite Flamenca je řadou čísel, dovolujících obdivovat estetiku flamenca 
se sóly, duety a skupinovými tanci. Všechny tance jsou pojaty z indivi-
duální perspektivy Antonia Gadese. Nabízí se jedinečná šance sledovat 
cestu flamenca jako spojení avantgardy s klasickým uměním.

Věříme, že nová rubrika se brzy stane jedním z  článků, které vás 
v sušických novinách zaujmou, a že se jimi necháte inspirovat ať už 
k využití nebo nabídce konkrétní pomoci. V dalším vydání Sušických novin 

vám představíme činnost Oblastní charity Sušice  
a možná už budeme mít dostatek podnětů, abychom 
odpovídali také na vaše příspěvky. Přejeme vám 
krásné jarní dny. 

Za Oblastní charitu Sušice Marie Hrečínová 
Prodanová a za Diakonii ČCE Helena Makrlíková
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Zima letos ani nestačila pořádně 
začít a přesto už je tady konec zimní 
sezóny a umělé ledové plochy. Na 
rozloučenou se na zimním stadio
nu sešlo téměř sto masek, které si 
v neděli 16. 3. 2014 zařádily na pos-
ledním ledě. Akci pořádala orga-
nizace Sportoviště města Sušice, 
p.o. za přispění celé řady sponzorů. 
A koho jste na ledě mohli pot-
kat? Třeba Pacmana... ale třeba 
i Červenou karkulku. Jestli se na 
vlastní oči chcete přesvědčit, že 
by bylo opravdu těžké vybrat ze 
všech masek tu nejhezčí, koukněte 
na webové stránky www.sporto-
vistesusice.cz na fotky z této pove

dené akce. Na ledě bylo připraveno 
několik disciplín a všichni, kdo se 
alespoň pokusili úkoly zvládnout, 
získali nakonec sladkou odměnu.

Nestihli jste si zabruslit? Nezou
fejte. Už nyní pro Vás připravujeme 
na zimním stadionu letní in-line 
povrch, na kterém v předchozích 
letech trénovala i Martina Sáblíko
vá. Veřejné inline bruslení na 
sušickém zimáku bude v pravi-
delných časech vždy v pátek. A že 
na kolečkových bruslích neumíte? 
Nevadí! Připravujeme pro Vás  
i Vaše děti bruslení s hrazdičkami 
(kolečková obdoba toho, co vel-
mi dobře znáte z ledové plochy). 

Pokud se tedy chcete naučit brus-
lit na inline bruslích a bojíte se na 
cyklostezku do Luhu, přijďte vždy 
v pátek od 16 hodin na bruslení  
s hrazdičkami. Od 17 hodin pak 
bude navazovat klasické veřejné in
line bruslení pro všechny. Začínáme  
11. 4. 2014 ve čtyři! Těšíme se na Vás! 
                                                     dj

foto Jan Vošalík

Divize – tři zápasy, jediný bodPaMěti sušiCkého hokeje
Před časem jsme prostřednic-

tvím Sušických novin hledali pa-
mětníky, kteří by nám pomohli dát 
alespoň v hrubých rysech dohroma-
dy historii sušického zimního sta-
dionu. Většina těch, kdo se na tuto 
výzvu ozvali, se shodla na dvou 
jménech – Antonín Končal a Fran-
tišek Heininger. Tato nerozlučná 

dvojice byla u zrodu hokeje v Sušici. 
Byli to oni, kdo přišli s myšlenkou 
umělé ledové plochy v našem městě. 
A jak to tenkrát bylo? Abych to zjis-
tila, tak jsem se vypravila na zim-
ní stadion, kde každé úterý a čtvr-
tek pan František Heininger brousí 
brusle, a to už neuvěřitelných pade-
sát let a zeptala jsem se ho: „Jak to 
tehdy vlastně všechno začalo?“

„Už jako kluci jsme se dali do-
hromady s Tondou Končalem  
a když jsem se vrátil z vojny, tak se 
zrodila myšlenka hokejového od-
dílu v Sušici. Společně jsme se vy-
pravili na TJ Sušice. Podmínkou 
pro vznik oddílu bylo sehnat výbor. 
Začali jsme tedy poprvé obcházet 
lidi a přesvědčovat je pro naši věc. 
Nakonec se podařilo a s výborem, 
kde předsedou byl Václav Hrabý, 
místopředsedou p. Maršát, jedna-
telem Adolf Blahut a řada dalších, 
vznikl hokejový oddíl v Sušici. To 
bylo v roce 1963. Ze začátku jsme 
hráli pouze přátelská utkání a po-
malu se utvářel základní kádr muž-
stva. Objížděli jsme okolní rybníky 
a hledali kluky, co umí hokej hrát. 
Když jsme pak začali s oddílem, tak 
první, čím jsme museli začít, byla 
pravidla, protože podle těch se na 
rybnících nehrálo a většina hráčů je 
vůbec neznala. V Sušici se tenkrát 
trénovalo na přírodním ledu. To 
s sebou neslo celou řadu omezení. 
Hrát se mohlo jen v závislosti na 
počasí, v noci se chodil dělat led  
a nakonec veřejné bruslení dalo 
ledu vždycky tak zabrat, že jsme 
po neděli mohli začít s pracemi na 
tvorbě ledu nanovo. Tak se jezdilo 
na tréninky do Klatov a do Vim-
perka. Ve Vimperku byly trénin-
ky každý pátek v jedenáct v noci, 
takže jsme domů jezdili až ve dvě 
ráno. No a zimák v Klatovech nám 
pronajímali jen v sobotu v osm ho-

din večer. Přesto, že časy tréninků 
i zápasů byly přesně v době víken-
dových zábav a tancovaček, měli 
všichni členové oddílu perfektní 
docházku. V roce 1965 bylo druž-
stvo TJ Sušice přihlášeno do okres-
ního přeboru.

Oddíl hokeje mezitím díky ne-
skutečné tréninkové píli v sezóně 
1973–1974 postoupil do Krajské-
ho přeboru (Západočeský kraj ten-
krát zahrnoval i Karlovarsko), a ná-
sledně dosáhl největšího úspěchu, 
kterým bylo vítězství v Krajském 
přeboru. Bohužel v osmdesátých 
letech přišel obrovský generační 
problém. Mužstvo stárlo a mládež 
nebyla. Po dlouhém jednání s vo-
jenskou tělovýchovnou jednotou 
(VTJ Sušice), bylo dohodnuto, že 
vojáci budou hrát místo civilního 
týmu krajský přebor a stárnoucí ci-
vilní mužstvo se vrátí do okresního 
přeboru. Ukázalo se to jako dobré 
řešení pro všechny fanoušky sušic-
kého hokeje. Po tři sezóny se v Su-
šici hrála dokonce II. liga. Na hokej 
chodilo v Sušici přes tisícovku lidí. 
My s Tondou Končalem jsme ten-
krát souhlasili, že budeme VTJ tré-
novat. Tréninky měli vojáci dvakrát 
denně pět dní v týdnu. O víkendech 
se pak hrály zápasy a turnaje. Jen 
v dubnu byla přestávka. Pak začí-
nala letní příprava. Bylo to náročné, 
protože se i několikrát týdně jezdi-
lo trénovat po celé republice na le-
dové plochy, které byly v provozu,  
a mezitím se intenzivně posilovalo 
a běhalo. V roce 1990 VTJ skončila, 
to znamenalo velký odliv hráčů i fi-
nancí. Tím v podstatě skončil velký 
hokej v Sušici.“

„Měla i Sušice své hokejové 
hvězdy?“

„Samozřejmě, že mužstvem pro-
šla celá řada známých jmen. Na-
příklad Jiří Kalous, který je dnes 
hlavním trenérem extraligového 
týmu HC Třinec nebo Josef Caudr, 
který pak hrál za brněnskou Kome-
tu – ti tenkrát hráli za VTJ Sušice. 
Z civilního družstva hráli dobře 
třeba Rosťa Haška, Jirka Niebauer, 
Luboš Urbánek, Zbyněk Pokorný, 

Jarda Jůn, brankář Rutkay a spousta 
dalších. Celé civilní družstvo bylo 
opravdu velmi pilné a všichni do-
kázali své. Pro mě ale tou největ-
ší hvězdou zůstane můj „parťák“ 
Antonín Končal. Tomu bych chtěl 
moc poděkovat za to, že jsme spolu 
mohli hrát tak dlouho fotbal i hokej 
a za to jaký byl vždycky svědomi-
tý a správný chlap, na kterého se 
všichni mohli spolehnout. Měl to  
i jako trenér i jako hráč daleko těžší 
než já, protože byl ředitelem školy 
a čas pro sport ukrajoval mnohem 
hůř a s většími obtížemi. Přesto to 
všechno dělal velice a velice dobře. 
V hokejovém mužstvu byl dokonce 
déle než já, a to je o sedm let starší 
– příští rok už mu bude osmdesát. 
Tondo, díky. “

„A co broušení bruslí? Když vi-
dím tu symbolickou cenu, za kterou 
brousíte, je mi jasné, že je to pro vás 
spíš koníček.“ 

„Brusle brousím už padesát let 
na stejné brusce. Začal jsem v roce 
1963. Dokonce jsem byl jedním 
z mála živnostníků, kterým živ-
nostenský list vyřídil sám národní 
výbor. To abych mohl brousit pro 
lidi. A už jsem u toho zůstal. Za-
tím se nenašel nikdo, kdo by tohle 
řemeslo převzal. Není to jednodu-
ché – každý typ bruslí chce svo-
je. Nedělám to pro peníze, ale spíš 
pro radost.“

„Ale tady na zimáku jen nebrou-
síte brusle, že?“

„To je pravda. Dvakrát do týdne 
chodím pravidelně bruslit – pořád 
mě to baví. Občas pomůžu bezrad-
ným rodičů, co se snaží naučit své 
ratolesti bruslit a moc jim to nejde. 
Krom bruslení i rád lyžuji a v šede-
sáti letech jsem začal hrát tenis.“

„Díky moc za vyprávění a přeji 
Vám do dalších let pořád takovou 
životní vitalitu, jaká z Vás neustá-
le vyzařuje. A dodatečně gratuluji 
Vám i panu Končalovi k zisku titulu 
Sportovce roku, který jste začátkem 
března získali.“  

dj Sportoviště města Sušice
(celý rozhovor si můžete přečíst 
na www.sportovistesusice.cz)

Dohrál se turnaj EL WEST Reality

Zimní sezóna na ledě skončila, 
je čas vytáhnout kolečkové brusle

Fotbalisté prožívají těžký start 
jara. Udržet divizi v Sušici bude po-
řádná fuška. V úvodních třech jar-
ních kolech fotbalisté dvakrát pro-
hráli (1:4 na hřišti Táborska B, 1:3 
s Benešovem) a jednou remizovali 
(1:1 s Chebem), v tabulce jsou s de-
víti body na předposlední, patnácté 
příčce. V dalších zápasech v Českém 
Krumlově a s Milevskem už potře-
bují uspět, pokud se chtějí odlepit 
ze dna tabulky.

V prvním utkání s Chebem su-
šičtí přišli o klíčového útočníka 
Radka Kočího, který si poranil ra-
meno. Zkušený forvard mladému 
týmu Jana Staňka v dalších dvou 
duelech citelně chyběl. Oba zápasy 
také nebyl k dispozici zraněný sto-
per Hrubec.

Na hřišti favorizovaného Tábor-
ska B se sušičtí hráči rvali statečně. 
Přežili špatný první poločas, ve kte-
rém jen jednou inkasovali. Po pře-
stávce došlo k vyloučení obránce 
Melky. Oslabení hosté paradoxně 
předváděli v deseti lepší fotbal, ale 
domácí přidali rychle dvě branky 
a nakonec berou všechny body za 
výhru 4:1. 

Další, zatím poslední utká-
ní, bylo pro sušický tým ještě těžší. 

Na Šumavu přijel vedoucí Benešov 
s jasným, tříbodovým cílem. Domá-
cí odehráli velmi dobrou partii, do 
73. minuty drželi nerozhodný vý-
sledek 1:1. Pak ale z přímého kopu 
a penalty dvakrát udeřili hosté, čímž 
rozhodli o své výhře 3:1.

V příštím kole (sobota 29. 3.,  
15 hod.) Sušice hraje venku s Čes-
kým Krumlovem, na domácím hřiš-

ti poté s Milevskem (neděle 6. 4.,  
16 hod.). 
SuŠice – BeNeŠOV 1:3 (1:1)
Branky: 23. Králík – 19. Rybařík,  
71. Kučaba, 79. Žák (PK)
Rozhodčí: Aubrecht – Váňa, Vlček. 
ŽK: 3:2. Diváků: 110
Sestava TJ Sušice: Gill – Kysilka 
(Skrbek), Kodýdek, Matějka, Fusch 

– Hrach, Krejčí – Szedmák, Králík 
(Varga), Vrhel – Jech.                    -jon-

Horní řada zleva: Daneš, niebauer, Pokorný, Haška, Vrhel, Svatoš,  
J. Šimurda, Aušprunk, niebauer. Uprostřed: Končal. Dolní řada zleva: 
Macháček, Knížek, Machů, M. Šimurda, Špeta, Ševčík, Jůn, Míčka, Zajíc 

V sobotu 22. března byly listnaté 
stromy na svazích Svatoboru ještě 
zcela holé, přišedší jaro inzerova
ly pouze sporadicky rozmístěné 
sněženky, bledule a podběl. Rtuť 
teploměru však šplhala přes  
20 stupňů a 63 závodníků 4. ročníku 
Memoriálu Evy Hrabové – běhu 
do vrchu svatoborskou hadov
kou – odhalilo svá šlachovitá těla 
hřejivému slunci jen v trenkách  
a triku. Stejná trať jako v předešlých 
ročnících – start na začátku ces-
ty k zahrádkářské kolonii, za 
Mravenčákem nahoru na vrstevni-
covou cestu, po ní k Scheinostovu 
zátiší a kolem studánky na Hadí 
stezku až na vrchol hory – umožnila 
běžcům porovnat se s časem 
minulých ročníků. Na vítěze čekaly 
pěkné ceny od pořadatelů (Michal 
Hrabý a High Point bike team) a na 

všechny tradičně výborný gulášek. 
Účastníci uctili minutou ticha 
památku Evy Hrabové, která stála 
u zrodu této akce a sama aktivně 
závodila. Až do večerního deště se 
pak nad sklenkou iontového nápoje 
hodnotily výsledky: Absolutním 
vítězem se stal Karel Randák 
(ročník 71) v čase 22:02 min. a mezi 
ženami kralovala Helena Randáko
vá časem 26:48 min., oba z Javorné 
na Šumavě. Druhý v kategorii do  
40 let byl Michal Janeček (JIKO 
Čácha Sušice) v čase 23:18 min. 
Mezi mládeží do 18 let obsadil  
3. místo Daniel Havel (TJ Sušice) 
– 32:31 min. Ze sušických děvčat 
vystoupala na bednu ještě Lucie 
Hrabová (JIKO Čácha Sušice) –  
2. místo za 32:19 min. A Jarka 
Křížová – 3. místo za 33:08 min. 
Kompletní výsledky naleznete na 

stránkách pořadatelského týmu: 
www.mtbsusice.cz. Výběh na 
Svatobor je jen takové šolíchání, 
ale 19. dubna se uskuteční opravdu 
náročný závod – Sušický horský 
běh (22 km po okolních kopcích  
Kalich, Sedlo, Kalovy) i za účasti 
předních borců z republiky.      ED

SKORO LÉTO bYLO PŘI JARNÍm  
mEmORIÁLU EVY HRAbOVÉ

V sobotu 15. března přijelo 
do Sušice změřit síly 6 volejba-
lových družstev mužů a stej
ný počet družstev žen. Hrálo 
se v tělocvičnách ZŠ Lerchova, 
podle předem vypracovaného 
harmonogramu.

Muži: Ve skupině A Bobři Kla-
tovy nejdříve prohráli oba své zá-
pasy a poté překvapivě pasivně 
remizovalo družstvo TJ Sokol 
Bezděkov s Druidy Horažďovice. 
Obě družstva si zajistila postup 
do finálové skupiny. Skupinu B 
ovládlo domácí družstvo TJ Sušice 
překvapivě hladce. O postup se 
střetl VK Vosín Šlapanice a Prů
chovci Horažďovice. Více se dařilo 
Moravanům a zaslouženě postoupi-
li do finálové skupiny. 

V přímém boji o 5. a 6. místo se 
střeli 3tí ze skupin. V tuhém boji 
nakonec zvítězili Bobři Klatovy  
a obsadili 5. místo. Přenechali tak  

6. místo Průchovcům Horaž ďo
vice. 

Finálová skupina byla velice vy-
rovnaná. Do poslední chvíle nebylo 
jasné pořadí. Nakonec si vítězství 
vybojovalo, zlepšenou hrou, 
družstvo TJ Sokol Bezděkov, které 
porazilo oba soupeře ze sku piny 
B. Přesto, že se družstva TJ Sušice  
a Druidi Horažďovice rozešli ab-
solutní remízou byli šťastnější 
Druidi, protože se jim podařila 
další tentokrát aktivní remíza  
s Vosínem Šlapanice. Druhé mís-
to obsadili Druidi Horažďovice, 
třetí byl domácí tým TJ Sušice. 
Čtvrté skončilo družstvo Vosín 
Šlapanice. 

Ženy: Skupinu A, přes potíže 
v prvních setech, ovládlo družstvo 
TJ Sokol Bezděkov. V boji o druhé 
místo bylo lepší domácí družstvo 
TJ Sušice. Třetí nepostupové mís-
to zbylo na složený tým Vosín 

Šlapanice + Žabky Sušice, který 
svým věkovým průměrem patřil 
mezi hodně a hodně mladé. Ve 
skupině B si vítězství vybojoval SK 
Volejbal Klatovy Z, který aktivně 
remizoval s TJ Vimperk a odsoud-
il jej ke druhému místu. Třetí bez 
výhry skončilo družstvo TJ Sokol 
Klatovy. 

V boji o 5. a 6. místo se střetly dvě 
generace volejbalistek. Úspěšnější 
byla mladá děvčata Vosín Šlapanice 
+ Žabky Sušice, která přesvědčivě 
porazila TJ Sokol Klatovy a obsa-
dila tak 5. místo. Na TJ Sokol Kla-
tovy zbylo 6. místo. Ve finálové 
skupině také do poslední chvíle 
nebylo zřejmé pořadí. Rozhod-
ly poslední dva zápasy. Družstvo 
TJ Sokol Bezděkov, díky aktivní 
remíze, se SK volejbal Klatovy  
Z obsadilo první místo a SK Volej
bal Klatovy Z obsadil druhé místo. 
Třetí příčku si vybojovala děvčata 
domácího týmu TJ Sušice, která 
v rozhodujícím zápase aktivně re-
mizovala s družstvem TJ Vimperk, 
na které tak zbylo čtvrté místo.

Děkujeme sponzorům turna-
je Pekařství RENDL a Růžence, 
kteří svými velice chutnými výrob-
ky rovněž soupeří. Co je lepší. 
Utopenec a nebo koláč. Zatím 
nikdo neví, protože nic nezbylo. 
Všechno se snědlo. Dále děkujeme 
školníkovi ZŠ Lerchova, který jako 
obvykle připravil perfektní bufet, 
kterému dominoval velice chut-
ný guláš. Rozloučení s turnajem  
a s kamarády proběhlo při písničce 
v restauraci „Letiště“, kde si všichni 
slíbili odvetu v roce 2015.          i.t.

Volejbalový turnaj
O POHÁR MĚSTA SUŠICE

4. místo v kategorii do 18 let obsadil 
osmiletý Matěj Kyrál. K vynikající-
mu výkonu – 33:28 ho celou tratí 
povzbuzoval jeho táta Petr. 

Závěrečným pátým kolem byl  
o víkendu ukončen druhý ročník 
zimního turnaje často označovaný 
jako turnaj II. Tento rovněž pod pa-
tronátem EL-WEST Reality Sušice 
uspořádal domácí klub TJ Sušice. 
Letošní ročník byl z důvodu zvýše-
nější účasti oproti tomu loňskému 
premiérovému se hrál ve dvou sku-
pinách. Jelikož termínově již není 
možné odehrát zápasy o konečné 
pořadí jako tomu bývá u turnaje I. 
má turnaj EL-WEST dva vítěze. 
Nejúspěšnější celky v obou skupi-
nách Svatobor Hrádek i Sokol Hra-
dešice nenašly v turnaji přemoži-
tele a své dominantní postavení 
potvrdily i výsledky dosaženými  

v posledním kole. Skutečným zrca-
dlem výkonnosti všech účastníků 
turnaje a to bez ohledu na konečné 
pořadí bude až průběh jarní části 
mistrovských soutěží . Ten první od-
raz v zrcadle bude již znám v sobotu  
a v neděli kdy se roztočí kolotoč 
všech fotbalových soutěží mužů  
v Pošumaví i v kraji na plné obrátky. 
Přejeme všem, aby se těm úspěš-
ným dařilo nejméně tak jako v Sušici 
na velmi dobře připraveném turna-
ji hraný na umělém trávníku a těm 
méně úspěšným, aby se jejich herní 
příprava odrazila v pozitivním slova 
smyslu v úspěšnosti zisku bodů.

Jaroslav Staněk
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Mládí zleva: 
Veronika Ocás-
ková, Adéla 
Křížová, Tereza 
Havránková, 
Radka Ham-
bergrová, Iveta 
Lattenbergová 
a dole Marcela 
Podlipská
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VYPLŇTE SVÉ MEZERY V ANGLIČTINĚ...

VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA II. 

KINO SUŠICE 
www.kulturasusice.cz
www.kinosusice.cz

Vždy od 17.30 do 18.30 hodin
Cena 50 Kč 

  
 (za jednotlivý kurz)

9. Předložky
4. 3.

 10. Ustálená slovní 
spojení

11. 3.

 11. Spojky
18. 3.

12. Britská a 
americká angličtina

25. 3.

13. Reading skills
1. 4.

14. Writing skills
8. 4.

15. Dovolená a vše 
kolem ní

15. 4.

Předložky místní, časové – Pozice předložky ve větě
Konverzační téma: Počasí, klima, příroda
 
Podst. jména a předložky – Přídavného jména a předložky – 
Slovesa a předložky
Konverzační téma: Život ve městě

Problematika souvětí – Interpunkce
Konverzační téma: Doprava, dopravní prostředky a orientace
v cizím místě

Idiomy, kolokace
Konverzační téma: US vs. UK

Dovednosti ve čtení – Strategie porozumění textu – Čtení
s porozuměním
Konverzační téma: Knihy

Dovednosti v psaní – Styl formální/neformální – Dopisy – E-maily 
– Strategie psaní
Konverzační téma: Média (tištěná, online, rozhlasová)

Holiday English – Řešení různých situací v hotelu, na pláži,
v restauraci, na pohotovosti – Prostor pro Vaše dotazy

ROZVOZ PIZZY A HOTOVÝCH JÍDEL
HOTEL SVATOBOR

Pizza: pátek–sobota od 17–22 hod.
tel: 720 177 740

Hotová jídla: pondělí–pátek od 10–14 hod.
tel: 721 380 189

Více informací a jídelní lístek na www.hotel–svatobor.cz
nebo na tel: 721 043 637

STK SUŠICE
SOBOTNÍ PROVOZ

30 30od 1. 4. 2014, 8 –12 hod. 
www.stksusice.cz

Nádražní ulice 1302, areál bývalých kasáren

MASÁŽE s energiemi REIKI A SHAMBALLA iii. st.
     sportovní      medové          dornova metoda
     reflexní      breussovy          baňkování
     lymfatické      tělové svíce          odblokování
     aroma      lávové kameny          poradenství

Druhy masáží je možné kombinovat.
Kvalitně za rozumnou cenu!

Ivana Vyskočilová         Tel. 774 203 136
Smetanova 624, 342 01 Sušice

profesionální čištění 
interiérů automobilů
 nově  autobazar u tesca
Otevřeno:  po–pá 9–17 hod.
  so–ne po domluvě
Tel. 777 255 547
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ZAHRADNICTVÍ DANA
nabízí

Ovocné stromky – jabloně, hrušky, švestky, třešně, rybízy, 
angrešty, meruňky, broskvoně, blumy.
Dále nabízí kanadské borůvky a brusinky.
Najdete nás 500 m nad hlavní branou Papu.
Tel. 603 479 435

KOUPĚ
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky, 
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti 
i poškozené. Tel. 603 907 027.
Koupím stav. buňku nebo maringot
ku. Sušicko. Tel. 606 406 010.
Koupím auto k ekologické likvi
daci, bourané, nepojízdné, na stavu 
nezáleží. Případnou ekologickou lik
vidaci a odhlášení z provozu zajistím. 
Nabídněte na tel. 774 674 588.
Koupím staré vojenské helmy, bajonety, 
vyznamenání, uniformy (i části), boty, 
opasky, torny, telata, šavle, pouzdra 
na pistole, čutory, zásobníky, celty, staré 
maskáče atd. Tel. 775 628 987.
Koupím les i s pozemkem pro 
vlastní hospodaření. Platba hotově. 
Tel. 607 594 506. 
Koupím celou pozůstalost nebo jed
notlivé staré věci. Obrazy, nábytek, 
porcelán, nálepky, známky a jiné. 
Tel. 606 811 650.
Koupím prázdné telefonní karty ČR 
i zahraniční – levně. Tel. 376 524 291, 
607 112 112. 

Koupím staré pivní láhve s litými 
nápisy, reklamní plechové a smaltové 
cedule. Kontakt: 606 494 996. 
Koupím staré zápalkové nálepky, kra-
bičky i celé sbírky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, mosazné stáčečky 
na pivo, staré pivní láhve s litými ná
pisy. Tel. 606 494 996. 
Koupím frézu MF70 „Jičínku“ s liš
tou i nefunkční. Dále míchačku na 13 
kolečka a ještě koupím zbíjecí a vrtací 
kladivo (Narex, Makita, Bosch, Hilt
ku). Tel. 607 847 126.
Koupím zápalkové nálepky i celou 
sbírku z pozůstalosti nebo od ko
nečného sběratele. Platí stále. Tel. 
776 221 761 po 20. hodině.
Koupím prostřední díl výfuku na Škoda 
Favorit i starší. Tel. 602 183 534.
Koupím obrázky malované na skle 
 i poškozené do „svatého kout
ku“ na staré šumavské chalupě. Tel. 
723 625 926.

BYTY – NEMOVITOSTI
Prodám pozemek vedený jako za
hrada studánka u lesa pod Svato
borem v Sušici, velikost 1800 m2. Cena 
60 Kč/m2. Tel. 607 979 681. 
Prodám stavební pozemek v Dlouhé 
Vsi.  Slunný, rovinatý, výměra 
1250 m2. Cena dohodou. RK nevolat! 
Tel. 728 519 363.
Oceňování nemovitostí – pro prodej, 
darovací smlouvu, dědické řízení, 
úvěr, hypotéku, účetnictví apod. – 
kvalitně a rychle. I. Herzová, Sušice.
Tel. 608 117 789.
Pronajmu v historickém centru 
Sušice nebytový prostor (80 m2) od 
1. 4. 2014. 2x výlohy (2,15 × 2,47 m), 
polozapuštěný kazetový strop, nová 
elektroinstalace. Vyjma vinárny, 

Řádková inzerce
PRODEJ
Prodám orig. truhlářskou hoblici z ma
siv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry 
130 × 86 × 60, 2× svěrka, odkládací 
plocha, běžná cena 10–13 000 Kč, moje 
cena 7500 Kč. Dovoz po Sušici a v oko
lí zajištěn. Tel. 605 337 650.
Prodám novou nevyužitou koupelno
vou vanu, český výrobce RYHOLY
RA, prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana 
vč. ocel. montážní sady. Vana je za
lepena do fólie, dovoz Sušice a okolí 
zajištěn. Původní cena 9240 Kč, nyní 
5500 Kč. Tel. 605 337 650.
Prodám pětiramenný lustr, kombinace 
žlutý kov  dřevo, mléčně bílé kor
nouty Cena: 600 Kč. Lampička černo
žlutá polohovací. Cena: 100 Kč. Tel. 
721 619 927.
Prodám učebnice ,,Základy spole
čenských věd”. Díly 14 autorů Pel
cová, Pešková a spol. ve výborném sta
vu (téměř nové). Vhodné pro studenty 
pedag. fakult, pro žáky středních škol 
a jejich učitele. Pořizovací cena 800 Kč, 
nyní 220 Kč. Tel. 728 256 146.
Prodám různé druhy bílé chodské 
keramiky. Tel. 605 001 538.
Prodám dětskou koloběžku, barva modro
černá s nafukovacími koly, po 1 dí těti, 
cena 500 Kč. Tel. 603 758 544.
Prodám  levně kamna Nordica Minor 
dřevo  uhlí kouřovod ø 120 vytopí 90
140 m3, rošt na uhlí 500 Kč = zdarma 
5x zatopeno návod + záruč. list + fak
tura z důvodu nevyhovující komín na 
chalupě. Pův. cena 9 000 Kč, prodám 
za 4 000 Kč. Tel. 607 235 434.
Prodám šlap. šicí stroj značky BO
BIN, obrazy od šumavského malíře 
2 větší 180x111 cm, 2 menší 49x59 cm 
vhodné do restaurace  krajina. Tel. 
732 371 790.
Prodám na Opla Astru 4 ks pneu 
185/70 R15 na AL discích a náhradní 
díly z bouraného vozu. Cena dohodou. 
Tel. 608 612 220, 725 551 403.
Prodám přívěsný vozík za auto na 
malých kolech, rozměr korby 150 × 
130 × 28 cm, STK do 2016. Cena 5200 
Kč. Tel. 608 612 220, 725 551 403.
Prodám různé druhy ložisek (nové), 
peří, skř. gramofon (starší), zahrádkách 
 časopisy. Tel. 723 308 857.
Prodám starší čističku odpadních 
vod zn. HERVA. Cena dohodou. 
Tel. 721 216 369. 
Levně prodám dětskou postýlku 
IKEA, bílou, zachovalou, s novou 
matrací, dále modré polohovací le-
hátko Chico, 06 měsíců, jako nové, 
autosedačku 09 měsíců, šedou, odřený 
potah, kraj kovou bílou zavinovačku. 
Tel. 730 699 377.
Prodám plastovou střešní krytinu 
PET průhledná vlna 90 x 200 cm 
(čirá nebo kouřová) cena 315 Kč. 
Trapéz průhledný 107,5 x 300 cm 
za 590 Kč. Dlouholetá životnost. 
Vhodná na pergoly a jiné přístřešky. 
Tel. 775 601 680.
Prodám brány jazýčkové střední 
2 ks  za 500 Kč, prutové válce 3 sekce 
záběr 3m za 1500 Kč, káru za traktor 
nosnost 2t korba 1,8 × 2,9 m na kolech 
15” do horního závěsu za 6500 Kč. 
Tel. 724 190 399.

Uzávěrka
příštího vydání 

Sušických novin bude
3. dubna 2014 ve 12.00 h.

hospody, řeznictví cokoliv. Tel. 
606 633 919.
RK Parva, s.r.o., prodej byt 3+1/L, 
70 m 2, v Sušici, ul. U Kapličky, 
v 2. patře panelového domu. Cena: 
990.000,Kč. Tel. 606 205 803.
RK Parva , s.r.o., prodej řadový 
dvougenerační rodinný dům v Sušici. 
V domě jsou dvě bytové jednotky 
4+kk, v suterénu 2+kk. Součástí domu 
udržovaná zahrada, garáž a prostorný 
sklep. Cena: 3.990.000,Kč. Cena 
k jednání. Tel. 606 205 803.
RK Parva, s.r.o., prodej byt 3+1/L, 
80 m2, v Sušici, ul. Hrádecká. Byt je 
v 5. patře panelového domu. V roce 
2014 bude provedeno zateplení domu. 
Nová plastová okna. Cena: 990.000,Kč, 
Tel.: 606 205 803.
Pronajmu dlouhodobě družst. byt 
3+1 v Sušici, Kaštanová, byt je plně 
zař ízený a ihned volný. Nejlépe 
starším lidem. Podmínky na tel. 
608 612 220, 725 551 403.
Pronajmu v Sušici, Nádražní ulici, 
nebytové prostory o velikosti 40 m2 - 
volné od května 2014. Cena dohodou. 
Tel. 777 358 714.
Pronajmu byt  118 m2 ve 3. patře 
zrekonstruovaného činžovního domu 
v centru Sušice s nádherným výhle
dem, vlastní rozvod tepla - el. kotel, 
bojler, částečně zařízený  kuch. lin
ka, sporák, lednička, myčka, komora, 
sklep, cena 7.900 Kč + energie. Tel. 
775 292 190.
Pronajmu byt 2+1 se zahradou a byt 
3+1, zahrada, garáž v Rozsedlích. 
Tel. 603 301 420.
Prodám zahrádku 8 ar. v Sušici Pod 
Kalichem, rozhled na Sušici, možnost 
stavby. Zánovní špaletové okno v  
120 cm, š  60 cm. Litinový stojan na 
ruční vrtačku pohyb pákou. Nerezové 
plechy 3 m x 0,70 m x 1,5 mm. Tel. 
728 598 874.

RŮZNÉ
Ihned přijmu kadeřniciholičku na 
živnostenský list  8 hodin pracovní 
doba. S levným pronájmem kadeř. mís
ta. Kadeřnictví Jany Šafránkové Hra
decká 242, Sušice (vedle podlahářství 
Mazura). Tel. 721 913 633.
Zahradnické práce – celoroční 
údržba vaší zahrady – sekání trávy, 
výsadba, realizace, prostřih ovoc
ných stromů apod. R. Žák, Sušice. 
Tel. 777 714 474.
Ošetřím celoročně vaši zahradu včetně 
návrhu a realizace. Tel. 601 368 331.
Oprava střech, komínů, natěračské 
a drobné zednické práce. Sušice a okolí. 
Tel. 721 484 172. 
Doučování matematiky a českého jazy
ka. Příprava na přijímací a opravné 
zkoušky. Individuální přístup pro děti 
s poruchami učení. Tel. 604 430 156.
Daruji sběrateli SP desky  rychlost 45, 
LP desky  rychlost 78, mandolínu ital. 
typu  nutná oprava. Tel. 602 628 264.

Realitní kancelář AXA Sušice

 hledá makléře  
Životopis s fotografií zašlete do 31.3.2014 na email: info@realityaxa.com

BaZaR Duha Rabí
NÁBYtek

Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skříně, 
postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek, 
bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny. 

kontakt paní tučková, tel. 777 601 831, Náměstí Rabí. 
Otevírací doba: po–pá 10.00–16.00, so 9.00–12.00

po telefonické domluvě i v jiném čase
těšíme se na Vaši návštěvu

 

Ing. Marek Šnobr, zástupce společnosti 
T�n s.r.o.

Vám zprostředkuje tyto pojistné produkty: 
- životní a úrazové pojištění od 300,- Kč/měsíc
- pojištění nemovitosti od 1.200 Kč/rok
- pojištění odpovědnosti („na blbost“)
- pojištění vozidla od 1.600,- Kč/rok
Spolupracujeme s těmito pojišťovnami: 
Česká pojišťovna, Allianz, Kooperativa, Generali, Axa 
pojišťovna, Slavia, Uniqa, ČSOB pojišťovna atd. 
Kontakty 
Ing. Marek Šnobr, tel. 602158381, e-mail: marek.snobr@t�n.cz, 
www.t�n.cz, www.�nancnispecialiste.cz 
Rád Vám pomohu a těším se na setkání, které je možné uskuteč-

nit na Vámi zvoleném místě.

POZOR!
ZRUŠENÉ STUDIO RELAX BUDE NOVĚ OTEVŘENO

1. DUBNA v ulici T. G. Masaryka 184 (naproti gymplu)
pod novým názvem ˝TRENDY STUDIO˝.

Těšíme se na vás v novém prostředí.
Brůhová Pavla    tel. 731 174 465

OD 1. DUBNA 2014 ZAHAJUJE
KADEŘNICKOU ČINNOST

po mateřské dovolené

JANA ŠAFRÁNKOVÁ
KADEŘNICTVÍ Hradecká 242 SUŠICE

tel. 376 526 608, 721 913 633
liché týdny 13.00−18.00, sudé týdny 8.00−14.00
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Neznám nikoho, koho by neoča-
rovaly procházky podél řek, potoků 
a potůčků. Jejich břehy nám nabízí 
velkolepou podívanou po celý rok. 
Vydejte se se mnou jednoho jarní-
ho dne podél pravého břehu Ota-
vy, a po delším výšlapu se bude-
me pak vracet podél levého břehu, 
proti proudu řeky. Bude to jedna  
z delších vycházek, nemusíte ji ab-
solvovat celou, budete mít možnost 
vždy trasu zkrátit a rozložit si ji na 
několik částí.

Sejdeme se u můstku za pekár-
nou „Bandůr“. Pod můstkem je 
malý jez a na levém břehu Otavy 
je po celé délce travnatá plocha, kde 
je prostor na opalování – vedou tam 
i schůdky do řeky. Je to také mís-
to, které využívají vodáci k odstar-
tování svých plavidel. Jsou i tací,  
co si udělají první zastávku asi  
200 metrů od startu a zajdou do 
první hospůdky „U šífu“!

My „pěšáci“ přejdeme po můst-
ku na pravý břeh Otavy – přímo 
naproti se rýsuje klikatá pěšinka 
ke kapli Andělů Strážných. My si 

zvolíme silničku, po které se do-
staneme do Malé a Velké Chmel-
né. Míjíme kdysi vyhlášený hotel 
„Pod Stráží“, měl vyhlídkovou tera-
su, odkud býval moc hezký pohled 
na řeku. Už dávno tomu, kdy tento 
hotel změnil svou tvář! V době, kdy 
bylo v Sušici několik vojenských 
posádek, hotel se přestavěl, vzni-
kl Armádní dům, slangově „Ar-
maďák“. Býval tu i rozsáhlý taneční 
sál, kde se pořádaly různé kultur-
ní akce a plesy. Po odchodu vojen-
ských posádek není tento objekt vy-
užíván, sice se tam konají diskotéky, 
přesto Armaďák chátrá, už dávno 
není chloubou našeho města!

Tady vlastně to naše putování 
začíná.

Od Armaďáku dojdeme cca po 
200 metrech k hospůdce „U šífu“. 
K hospůdce patří zemědělská used-
lost, k ní patří také hejno kačen. 
Mají tady své „eldorádo“. Z řeky 
vyčnívají placaté kameny a na nich 
se ty kačeny vyhřívají. Když pře-
chází silnici, nemají žádný kvalt, 
auta musí zpomalit! 

Na levé straně cesty míjíme 
moštárnu, tu vystavěli sušičtí 
zahrádkáři, je stále ještě v pro-
vozu. Tady už nastává taková 
oáza klidu. Proto si tu chataři 
vystavěli své rekreační objek-
ty, jejichž pozemky dosahují až 
dolů k řece. Tomu říkám odpo-
činkové místo! Ale! Ne každý 
má to odhodlání na pozemku 
„makat“, dost chatiček je tam 
k prodeji.

Po této silničce dojdeme  
k železničnímu mostu, přes něj 
vedou koleje pro vlakovou do-
pravu. Pod mostem na rozsáhlé 
louce je tábořiště pro vodáky. 
Za závorami nás silnička zave-
de na Malou Chmelnou.

Malá Chmelná je menší osa-
da, dříve sídlo několika sedláků, 

Sušicko pohledem marie malé – Podél Otavy do Chmelné a Podmokel
 v dnešní době řada obytných stavení. 
Přejdeme trať ještě jednou u stráž-
ního domku. Na malém plácku sto-
jí mezi lipami hezký křížek, je tam  
i lavička k posezení. Doprava vzhů-
ru vede cesta, po ní bychom došli do 
horní části Malé Chmelné. Kdo měl 
k zemědělství blízko, jenom pohle-
dem na rozsáhlé dvory zjistí, že tu 
bývali ti praví hospodáři.

My půjdeme stále cestou po-
dél trati, mírným stoupáním se do-
staneme na místo, odkud je hezký 
výhled na hrad Rabí, na Dobršín,  
na vrch Čepičná, je tam vidět také 
kousek Žichovic. Po několika met-
rech nás vítají chalupy Velké Chmel-
né s hezkou kapličkou na vršíčku. 
Po svažující cestě doleva dojdeme  
k hospůdce „U Koubů“, kde nás 
vždy s úsměvem přivítá vlídná 
hostinská Andulka. V této malé 
hospůdce se konají různé venkov-
ské plesy, myslivecké leče a hasič-
ské bály. Konají se zde také besedy  
s různými významnými osob-
nostmi. Sušičtí turisté sem cho-
dívají koncem roku na „Poslední 
šlápotu“.

Milí poutníci, můžete se rozhod-
nout, kterou cestou se vydáte zpát-
ky, nechám to na vás.

Můžete se vrátit po stejné cestě 
do Malé Chmelné, přejdete želez-
niční můstek a proti proudu Otavy 
dojdete opět k lávce u Armaďáku.

Druhá možnost je ta, že dojdete 
na hlavní silnici a tam, kde je auto-
busová zastávka, přejdete vozovku 
a značenou cestou se dostanete na 
cestu, kterou již znáte. Projdete ko-
lem několika bytovek, tam také stojí 
veliká budova, bývalá škola. Lesní 
cestou se dostanete na Tříroh a tam 
si už zvolíte odbočku do Sušice, 
která vám bude vyhovovat.

Ti zdatnější určitě se mnou 
budou pokračovat do Podmo-
kel. Můžeme zvolit cestu po sil-
nici, nebo raději dojdeme vzhůru  
k lesu a podél jeho okraje najdeme 
cestičku, ta nás dovede do středu 
obce. Kdo má pozorovací talent, ten 
objeví několik zarostlých pomníčků 
židovského hřbitova.

PODMOKLY – malebná obec 
při silnici od Sušice směrem na Ži-
hobce. Obec zažívala krušné chvíle 
při jarních povodních, kdy nepatrný 
potok zaplavil celou náves. Na ná-
vsi stojí krásná opravená kaplička, 
za ní odbočuje cesta, ta by nás za-
vedla ke „Kotálojc mlejnu“. Napro-
ti, proti kapličce stojí vysoký obyt-
ný dům. Ten míval před léty zcela 
jinou podobu. Býval to zámeček, 
nad balkonkem vyčnívala věžička 
a na ní byla znázorněna lyra. Proč 
tento zámeček zdobila lyra?

Na počátku 19. století na zámeč-
ku zněla hudba, a to ne ledajaká! 
Majitelem zámečku byl profesor 
Václav Kopta, houslový virtuos 
velkého významu. V roce 1891 ho 
navštívil sám Antoním Dvořák, 
jeho přítel a muzikantský kolega 
z orchestru Prozatimního divadla. 
Profesor Kopta měl za manželku 
Američanku – Floru Paulinu, a ta, 
představte si, byla sestrou pozdější-
ho prezidenta Wilsona! Uměla dobře 
česky, překládala do angličtiny bás-
ně J. V. Sládka, Julia Zeyera, Jana 
Nerudy a jiných. Antonín Dvořák 
se radil v Podmoklech se svým pří-
telem, zda má přijmout nabídku na 
ředitelování hudební konzervatoře  
v New Yorku. To jen krátce o Anto-
nínu Dvořákovi a Václavu Koptovi, 
významných hudebních umělcích, 
kteří se v Podmoklech setkávali.

Podmokly mají ještě jednu za-
jímavost. Podle historických zdro-
jů už v 17. století tu vznikla židov-
ská obec, měla tu i svou synagogu. 

Bylo to v místech nad pramenem, 
který napájí koryto na návsi. Jak už 
jsem se zmínila, několik náhrobků 
byste našli směrem u staré cesty na 
Albrechtice.

V Podmoklech také vznikla tra-
dice Silvestrovských pochodů na 
keltské hradiště Sedlo. Hlavním 
iniciátorem byl Zdeněk Pavlíček, 
který už bohužel není mezi námi, 
jako i jeho příznivec Milan Pokor-
ný. Jejich největší touha se vyplnila! 
Rozhledna na Sedle byla slavnostně 
otevřena 13. prosince 2010.

Milí přátelé, tady skončil cíl naší 
cesty, je čas k návratu. Můžete od-
tud použít autobusové spojení nebo 
dojít do Chmelné a známou cestou 

podél trati do Sušice. Pokud půjde-
te do Chmelné po silnici, všimněte 
si rozsáhlého pole při pravé straně 
silnice. Uprostřed pole je takový 
zatravněný ostrůvek s několika keři 
a u nich stojí osamocený křížek.  
I za totalitního režimu, kdy tu hos-
podařilo JZD, tento ostrůvek objíž-
děly traktory i kombajny, aby křížek 
nepoškodily. Myslím, že velikou 
zásluhu na tom měl bývalý předse-
da JZD Matěj Pánek, místní občan. 
Při tomto delším výšlapu vám přeji 
hezké počasí, dobrou náladu a po-
hodlné boty.

Zdraví Marie Malá
foto Vladimír Vlk

                                                                 kaplička ve Velké Chmelné 

K 28. březnu – letošnímu Dni učitelů
Přestože začátkem 90. let mi-

nulého století zmizel Den učitelů  
z oficiálních přehledů významných 
dní, zařazených mezi ně poprvé už 
28. 3. 1955 k uctění památky „uči-
tele národů“ J. A. Komenského (nar. 
28. 3. 1592), udržela se jeho tradice 
nepřetržitě doposud, i když se ještě 
v tento den oficiálně nepořádají na 
školách různé akce, dříve spojené  
s hodnocením a odměňováním 
školských pracovníků. Doposud 
v tento den ještě přicházejí zvláš-
tě žáci různých věkových stup-
ňů ke svým učitelům s přáním  
a kytičkou a učitelé se po vyučování 
scházejí ke kolegiálnímu posezení.  
V poslední době sílí snahy o opětné 
zařazení Dne učitelů mezi význam-
né dny a této iniciativě je nakloněn  
i současný ministr školství M. Chlá-
dek, neboť se domnívá, že prohlá-
šení Dne učitelů za výnamný den 
posílí prestiž učitelského povolání 
ve společnosti.

Také následující stručná his-
torie tohoto povolání může těm-
to snahám napomoci. Učitelství je 
povolání historicky velmi, velmi 
staré. Když bylo na území starově-
ké Mezopotámie vykopáno tisíce 
fragmentů hliněných tabulek, ne-
soucích znaky neznámého klíno-
vého písma, které pak bylo v ná-
sledujících desetiletích postupně 
rozluštěno, dozvěděla se součas-
ná civilizace o existenci dosud ne-
známého národa Sumerů, v jehož 
sídlech již 3000 let před počátkem 
našeho letopočtu existovaly první 
školy s prvními učiteli. Texty z ta-
bulek vypovídají detaily i o žácích, 
dětech významných a bohatých Su-
merů a o učitelích, kteří je učili znát  
a zaznamenávat (psát – vyrývat) 
do hliněných tabulek znaky písma 

popisující všechny tehdy známé ob-
jekty a činnosti. Učitel tedy vštěpo-
val žákům už tehdy znalosti, které 
dodnes představují prvky základ-
ního vzdělání, tzv. trivium – psaní, 
čtení, počítání. Hlavou školy (řidi-
telem) byl „školní otec“, učitel byl 
nazýván „školním bratrem“, žák byl 
„školním synem“. Učitelé předmě-
tů byli „pověřenci“. Pro kreslení, 
pro sumerštinu, na docházku a ká-
zeň dozíral „pověřenec s bičem“ (!). 
Učitelé byli váženými osobnostmi, 
neboť ovládali písmo, „dar bohů“. 
Zváni do domů žáků, odměňováni 
různými dary, což mohly být zřej-
mě první případy podmazávání  
a protekce v dějinách. 

O výchově a vzdělávání pozděj-
ších semitských národů je málo zná-
mo. Znalost užívání písma proni kla 
ze starého Sumeru do Malé Asie  
o tisíciletí později. Dokladem jsou 
ve vápencových jeskyních u Mrt-
vého moře nalezené tzv. kumrán-
ské svitky z vydělaných kůží nebo  
z papyru (rozdrcené a slisované 
stonky šáchorovité rostliny) už hlás-
kovým písmem inkoustem perem  
z rákosu. Jejich autoři, semitští Es-
sejci, píší o „učitelích spravedlnos-
ti“, kteří se snažili vštěpovat svým 
žákům moudrost v průběhu dese-
tileté výchovy. Antické starověké 
civilizace pak vytvořily písemné 
soubory – řeckou alfabetu a řím-
skou abecedu. Ve starém Řecku 
bylo vzdělávání výsadou bohatých, 
školy byly soukromé i státní. Název 
škola pochází z řečtiny – scholé. Pů-
sobily v nich odborníci: číst a psát 
učili gramatisté, hudbu kitharisté, 
tělocvik paedotribés. Vyšší školy 
představovala gymnázia. V Římě 
byly školy soukromé podniky. Uči-
tel vybíral měsíční školné a o svát-

cích získával různé dary. Číst, psát 
a počítat učil magister. Společenské 
postavení učitelů nebylo valné, ne-
boť učiteli byli například vzdělaní 
řečtí otroci. Za císaře Vespasiána 
(69 – 79 n. l.) ale už měli na vyš-
ších státních školách různá privile-
gia, např. osvobození od daní nebo 
vojenské služby.

Školská raně středověká aktivita 
u nás je doložena na Budči a na Li-
bici (legendy, sv. Václav). V dalších 
staletích jsou školy zřizovány cír-
kevními institucemi při klášterech  
a farách, později i městy. Vysoké 
školy od 12. století vzdělávají pro 
městské školy bakaláře, kteří už zís-
kávají slušné společenské postave-
ní. Na venkovských školách se ale 
stávají učiteli např. vysloužilí vo-
jáci, často jen s primitivními zna-
lostmi. Po Bílé hoře zůstává školní 
vzdělávání nadále v rukou cír kve, 
mládež je vedena v katolickém du-
chu, povinná školní docházka ne-
existuje. V období osvícenského 
absolutismu se vliv církve sice uvol-
nil ve prospěch sílících humanistic-
kých zásad – byl například rušen 
církevní dohled nad školami, ale  
v praxi trval i nadále.

Po zavedení povinné školní do-
cházky v r. 1805 dohled církve na 
učitele opět zesiluje. Jejich běžnou 
povinností je působení při církev-
ních obřadech, zvláště na kůru. 
Z té doby zřejmě pochází pojme-
nování kantor (latinsky zpěvák), 
opomíjející jeho vlastní činnost, 
které je bohužel pěstováno nejen 
v lidové mluvě, ale zvláště v médi-
ích dodnes. Ve vlastivědném díle 
Sborník Sušicka popisuje B. Petr  
v článku s názvem Jan Parvus, kan-
tor zbynický, školu a životní osudy 
učitele v polovině 17. století. Učilo 

se v domku, kde provozoval svo-
je krejčovské řemeslo, jinak při-
sluhoval v kostele a při pohřbech.  
O vyučování učitele v polovině  
19. století u nás se dozvídáme také 
v dalším příspěvku výše uvedeného 
díla, v článku Ze staré školy od uči-
tele Tomáše Přindy. Děti vyučoval 
vysloužilý voják, hlavní učebnicí 
byl katechismus, pořádek ve tří-
dě zajišťoval rákoskou. Žáci psali 
na břidlicové omyvatelné tabulky 
písátkem, později už psali do seši-
tů inkoustem brkovými péry, kte-
ré žákům seřezával učitel. Až po 
roce 1870 péry ocelovými. Hlav-
ním předmětem bylo náboženství 
vyučované knězem, u závěrečných 
zkoušek dozoroval vikář. Po r. 1870 
bylo v hodinách zpěvu povoleno 
zpívat některé národní písně.

Velká část školních budov byla 
na Sušicku postavena po polovině 
19. století. Na přelomu století do 
nich přicházejí už absolventi pe-
dagogicky vzdělaní na učitelských 
ústavech. K rychlému rozvoji škol-
ství a jeho modernizaci došlo v ob-
dobí první republiky. Učitelské sbo-
ry už se rozšiřují o pedagogicky 
vzdělané učitelky. V Čapkových 
Hovorech s T. G. M. vyjadřuje  
T. G. Masaryk svůj názor na půso-
bení učitele: učitel má vštěpovat žá-
kům republikánství, demokratickou 
svobodu a rovnost. Autorita učitele 
by měla spočívat nejen na rozdílu 
věku a v převaze ve věcech vědění 
a praxe, ale i v jeho způsobu života 
a charakteru. Zvýšení jeho autori-
ty by mělo posílit i jeho vysoko-
školské vzdělání i u učitelů nižších 
škol. V první republice byly učitelé 
v postavení státních zaměstnanců 
se slušným měsíčním platem. Ten-
to stav a další perspektivy přerušila 
německá nacistická okupace, kdy 

čeští učitelé se dostali do postave-
ní posluhů ideologie okupantů. Byla 
to obdoba jejich postavení jako za 
vlády habsburské monarchistické 
teokracie, stejně jako v 2. polovině 
20. století, v období politické stra-
nické diktatury. K naplnění vize 
vysokoškolského vzdělání i učitelů 
základních škol došlo posléze až po 
2. světové válce. Vznikly vyšší pe-
dagogické školy, pedagogické insti-
tuty a v r. 1959 byly založeny samo-
statné pedagogické fakulty.

Vyhlášení světového Dne uči-
telů z 5. 10. 1994 je uznáním jejich 
mezinárodní civilizační nenahra-
ditelnosti. Tento den však neza-
pustil u nás hlubší kořeny. Napro-
ti tomu učitelé a učitelky MŠ, ZŠ  
a SŠ mají za svůj Den učitelů  
28. 3. spojený se jménem J. A. 
Ko menského, jenž má více než 
půlstoletou tradici. Přes záměr 

nahradit jej Dnem vzdělanosti  
7. 4., připomínajícím datum vydá-
ní základní listiny založení pražské 
University Karlovy ze 7. 4. 1348.

V jubilejních dnech spojených 
se školou se scházívají nejen uči-
telé, ale i spolužáci, a ti za přízně 
osudu ještě se svými učiteli. Tato 
seniorská setkávání nepostrádají 
atmosféru vzpomínání na prožitá 
školní léta. Vnímáme ji v doplně-
ných verších ze staré prvorepub-
likové čítanky: Cestička do školy, 
přes louky, po poli/ cestička do ško-
ly ušlapaná./ Když jsem ji šlapával, 
někdy jsem plakával/ sněhem když 
bývala zasypaná./ Cestička do školy 
– k domovu ze školy/ vzpomínkou 
na dětství teskně se vine./ Jak rád 
by ji vyměnil kdokoli, kdykoli/ za 
všechny budoucí cesty jiné.

Ladislav novák

                                           bývalá židovská synagoga v Podmoklech křížek v polích pod Velkou Chmelnou 

Tip na knihu: Šumavští muzikanti  
ve vzpomínkách Karla Polaty

tehdejšího života. A tak se stalo, 
že jsem z otcových zápisků po-
stupně vybrala všechno, co se do 
knihy o šumavské muzice hodilo,  
a řízením osudu teď předkládám 
s více než půlstoletým zpožděním 
skromnou vzpomínku na to, jak to 
kdysi na Šumavě mezi muzikanty 
chodívalo“.

Věřím, že i vás, milí čtená-
ři, zaujmou muzikantské příběhy, 
které se mezi muzikanty dlouhá 
léta tradovaly. Příběhy z domova  
i z ciziny, v níž se muzikanti uplat-
ňovali u cirkusů zvučných jmen. To 
je třeba vzpomínka kapelníka Kar-
la Chalupného o německém cirkusu 
Schneider. Drobné příběhy jsou čti-
vé a jsou umocněny dobovými foto-
grafiemi kapel.             IVAn nIKL 

Karel Polata mladší rozdával 
svou Starošumavskou dechovou 
muzikou radost lidem nejen na Šu-
mavě. Jeho dcera Ivana Šafránko-
vá si dala práci a sestavila z jeho 
poznámek a vzpomínek obsáhlou 
knihu, kterou si Karel Polata, ale  
i šumavské dechovky dozajista za-
slouží. Sama autorka o ní v úvod-
ním slově napsala: „Práce na knize 
mne brzy polapila nejen atmosférou 
„starých zlatých časů“, ale také sa-
morostlou muzikantskou filozofií  
a logikou. Přiznávám se, že mi bylo 
líto, aby ty prosté a pošetilé příbě-
hy upadly v zapomnění. Vždyť se 
v nich kromě těch muzikantských 
darebností zachovala mimoděk  
i tehdejší doba a dnes už zapome-
nutý a těžko pochopitelný způsob 
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Současnost města je spoje-
na rovněž s mořem. Oblíbeným 
přímořským letoviskem je Gran-
ville již od 19. století. Nyní přitahuje 
nejvíce návštěvníků možnost spor-
tovního jachtingu, windsurfin-
gu, kajaků, katamaránů, atd. Pod 
označením CRNG se skrývá Re-
gionální centrum pro vodní sporty 
s tradicí již od roku 1901. Velkým 
lákadlem pro turisty je rovněž 
francouzská gastronomie, která je 
zde zastoupena hlavně tradičními 
úpravami ryb a dalších mořských 
živočichů.

Významným bodem v blízkosti 
města je padesát kilometrů vzdálená 
Hora Sv. Michala (MontSaintMi-
chel). Jedná se o druhé, po Paříži 
nejnavštěvovanější místo ve Francii. 
Osmdesát metrů vysoký žulový ko-
pec je někdy obklopen tekoucími 
písky anebo je ostrovem v moři. 
Tento jev způsobuje rozdíl přílivu 
a odlivu, který je v této oblasti 
největší. Dosahuje výšky cca 15 m 
a odliv je patrný vždy 10 – 15 km 
od pobřeží. Na hoře se nachází 
četné historické památky. Gotické 
klášterní budovy a opevnění jsou 
zapsány na Seznamu světového 
dědictví UNESCO.

Granville je pro mě prvním 
městem Douzelage, které jsem 
měla příležitost navštívit. Jeho 
atmosféra je nezapomenutelná. 
Doporučuji všem s romantickou 
povahou a přikládám pár amatér-
ských fotografií.

Věra Marešová – Douzelage 
Sušice

Granville – „město umění a historie“
Právě o získání takového cer-

tifikátu město Granville usiluje  
a má k tomu ty nejlepší předpoklady. 
Přímořské francouzské městečko se 
nachází v Normandii na poloostrově 
Cotentin, který částečně na severu 
uzavírá záliv MontSaintMichel. 
Tato oblast nazývaná Manche dala 
také francouzský název kanálu 
La Manche, jehož vody Granville 
omývají. 

Počtem obyvatel 12 700 je 
Granville v organizaci Douzelage 
nejbližším právě Sušici. Významem 
je však na prvním místě. Myšlenka 
založit takové společenství vzešla 
z partnerství francouzského města 
Granville a města Shernborne 
v Anglii, v roce 1989. Roku 1991 
se konala konference zakládajících 
členů (po jednom městě z každého 
z tehdejších 12 členských států EU) 
a organizace Douzelage začala 
oficiálně existovat.

Historie města sahá do 11. století 
našeho letopočtu, kdy název místu 
dali Vikingové, kteří se v této oblas-

ti pohybovali. Samotné město bylo 
založeno ve 12. století. Postupně 
se zde střídal vliv a vláda Anglie 
a Francie. Místo mělo vždy velký 
strategický význam, proto bylo 
Staré město, vybudované na skalna-
tém ostrohu, v 15. století opevněno 
a bylo přístupné po padacím mos-
tu. Dodnes toto Staré město za-
chovává památky své vojenské  
a náboženské minulosti. Do výšky 
dominuje starobylý kostel Notre 
Dame. Impozantní žulová stav-
ba v románském a ranně gotic

kém slohu. Dolní město leží níže 
na pobřeží a tvořil jej především 
rušný rybářský přístav. Na samé 
špičce poloostrova je maják, odkud 
je nádherný výhled přes záliv Mont
SantMichel a při dobré viditelnosti 
je vidět pobřeží severní Bretaně.

Ve městě je možno navštívit 
řadu muzeí, z nichž zmíním 
např. Muzeum moderního umění  
a Muzeum Christiana Diora. Ten 
se v roce 1905 v Granville narodil  

a barevnost zdejší přírody ho po celý 
život ovlivňovala v jeho návrhářské 
tvorbě. 

Dalším kulturním dědictvím je 
zde Karneval, jeden z nejstarších ve 
Francii. Původně byl tento karneval 
pořádán na počest a rozloučení 
s rybáři, kteří odplouvali na moře 
lovit především tresky a byli po 
mnoho měsíců daleko od svých 
rodin. Nyní se takto o víkendu 
před masopustním úterým, osla-
vuje konec zimy a příchod turis-
tické sezóny. 

Dvě ceny pro čtyři vraždy
Dvanáct ochotnických diva

delních souborů se minulý týden 
představilo v horažďovickém kul-
turním domě na XXXI západočeské 
oblastní přehlídce amatérského di-
vadla. Mezi soubory z Plzně, Sokolo-
va, Karlových Varů, Strakonic  
a Klatovska účinkovalo i sušické 
divadlo Schody. 14. března za
hrálo osvědčený kus Čtyři vraždy 
stačí, drahoušku! a odborná porota 
udělila souboru dvě ceny. 

Jaké ocenění získaly, prozrazu-
je režisérka Zuzana Navrátilová: 
„Letos byli oceněni dva herci  
z našeho souboru Martin Vítovec 
za roli Brookse a Martin Janouch 
za roli George Camela. Jako soubor 
jsme sice nevyhráli, ale získali jsme 
cenu, která je pro nás důležitější – 
potlesk publika. Jeli jsme diváky 
pobavit a to se nám také povedlo. 
Diváci se smáli od první minuty 
našeho představení. Naše chuť hrát 
se projevila v dobré náladě všech 
v horažďovickém sále.“

Přehlídky jste se účastnili i vloni, 
můžete oba ročníky porovnat? 

„Myslím, že se vždy přehlídky 
liší sestavou poroty a jejich vkusem, 
či zaměřením. Letos byl opravdu 
pestrý žánrový výběr – divadel-
ní klasika i současní autoři, kome-

die, dramata, detektivky. Odborná 
porota proto hodnotila přehlídku 
hlavně jako dramaturgickou. Co se 
týče atmosféry a úrovně, jsou obě 
přehlídky srovnatelné.“

Je to jiné hrát před odbornou 
po rotou – máte třeba větší trému?

„Je to trochu jiné. Dáváte si 
více pozor na výslovnost, dalo by 
se říci, že se chcete více předvést...
ale v závěru hrajeme se stejným 
nadšením a nasazením jako vždy. 
Pro diváky.“

Viděla jste nějaké jiné před sta-
vení z přehlídky? V čem se odlišuje 
vaše divadlo? 

„Shlédla jsem několik před
stavení, každé bylo jiné. Schody 
jsou všude tak trochu za „exoty“, 
v tom dobrém slova smyslu. My se 
hlavně na pódiu bavíme, někteří 
naši herci dělají různé komické scé-
nky, tancujeme, zpíváme a jsme 
celkově dost hluční, i když to ne-
musí být pro každého diváka ten 
správný šálek kávy. Ale o tom mys-
lím, ochotnické divadlo je a to mají 
amatéři společné. Bavit se a pobavit 
diváky. Vždyť je to náš koníček.“

Je na přehlídce prostor i na např. 
diskuzi s ostatními režiséry?

„Po každém představení probíhá 
seminář s porotou, který je veřejný 

i pro ostatní soubory. Na tomto 
semináři se víceméně dozvíme 
o svém představení, ale i těch 
ostatních.“

Jaké bylo závěrečné vyhlášení?
„Závěrečná řeč předsedy po-

roty byla poučná, vtipná a po
chvalná. Tato přehlídka je vždy 
velice dobře připravená, hlavně 
díky pořadatelům. Cítíme se  
v Horažďovicích opravdu dobře. Pro 
mě osobně i proto, že naše rodina 
zde má kořeny a já pracuji v místní 
hudební škole jako učitelka flétny.“

Je už tradicí, že na Sušické slav-
nosti připravujete novou hru. na co 
se můžeme těšit letos? 

„Ano, jako každý rok zahaju-
jeme sušické slavnosti. Tento rok 
již po páté. Máme malé výročí,  
a proto jsme se rozhodli uvést hru 
trochu z jiného soudku. Nikdy 
předem neprozrazuji název, ale 
mohu ujistit diváky, že se budou 
opět dobře bavit tak, jako se my 
bavíme na zkouškách. A o to nám 
jde především. Publikum se těší 
na naše komické kousky a my se 
nemůžeme dočkat potlesku, který 
je pro nás největší odměnou.“      
Děkuji za rozhovor.

      Eduard Lískovec
      foto archiv souboru Schody

Dva mohutné železné zám-
ky hájily vstup do města jed-
nou ze tří sušických bran. S velk-
ou pravděpodobností to byla 
brána Klášterská (Mostní), která 
se vystavěla až v 60. letech 17. sto
letí a demolovala se jako poslední 
v roce 1856. O předání zámků do 
muzea se zatím nepodařilo najít 
konkrétní zprávu. Muzeum si jich 
však náležitě považovalo, protože 
v roce 1895 byly navrženy jako 
jeden z exponátů reprezentujících 
Sušici na Národopisné výstavě 
českoslovanské v Praze. Do užšího 
výběru však tehdy nakonec nepo
stoupily. Dnes jsou součástí stálé 
expozice. 

Zamykání městských bran 
bylo svrchovaně důležitým 
bezpečnostním opatřením v době, 
kdy město Sušice fungovalo jako 
pevnost. Vlastní provoz bran měli 

na starosti tři branní, kteří bydleli 
buď přímo v bráně anebo v domku 
situovaném při příkopu v předbraní. 
Každé časné ráno bránu odem kli 
a pečlivě kontrolovali všechny 
příchozí. Současně s tím vybírali od 
kupců a venkovanů, přicházejících 
do města se zbožím na týdenní  
a výroční trhy, clo (ungelt) a mýto. 
Večer potom brány zamykali, aby 
se zabránilo nebezpečí číhajícímu 
zvenčí. Zavřená vrata bran však 
rozhodně nebyla nepřekonatelnou 
překážkou (např. v roce 1742 je 
bez větších problémů vylomili 
francouzští vojáci).

Kromě strategického měly klíče 
k zámkům od městských bran  
(k dispozici je kromě branných měli 
patrně i úřadující purkmistři) také 
důležitý symbolický význam. Když 
se Sušičtí 27. září 1620 vzdávali 
generálu císařských vojsk Baltha

saru Marradasovi, deklarovalo 
právě předání klíčů od bran kapi
tulaci města a vložení jeho osudů do 
rukou císaře (celý výjev je kouzelně 
zpodobněn v cestopisu Jindřicha 
Michaela Hýzrla z Chodů). S osla
bováním vojenské role Sušice 
počínaje 18. stoletím klesal i obran
ný rozměr zamykání městských 
bran. V první polovině 19. století 
zanikl institut branných a krát-
ce poté se strhly i všechny hlavní 
brány (1836, 1842, 1856).

Jan Lhoták
Foto Bohumil Krutiš

Z pokladů muzea Šumavy v Sušici

Zámky od městské brány
Neznámý autor, 18. století (?)

V průběhu jara bude folková sku
pina Nezmaři koncertovat v Praze, 
Brně, Hradci Králové, Teplicích, se 
symfonickým orchest rem, s Felifem 
Slováčkem jr., s filharmonií. 21. břez
na vy stoupila v Sušici se sborem 
Svatobor. Jedinečné představení 
ve Smetanově sále gymnázia bylo 
spojeno s křtem jejich nového CD 
Stopy bláznů. Jihočeští Nezmaři 

jsou v Sušici téměř doma. Vždyť 
zde pravidelně koncertují od dob 
svých začátků, od dob Sušického 
folkového léta. Tento koncert byl 
ovšem výjimečný. Nezmary se 
Svatoborem kdysi ke společnému 
hraní přivedl Jaroslav Kalivoda  
a právě jeho památce bylo vy
stoupení věnované. 

Svatoboři nejprve uvedli jeho 
oblíbené písně (Sbor židů z opery 
Nabucco, Tennessee Waltz, Veď 
mě dál cesto má) a dále Nezmaři ve 
složení Pavel Zajíc (kytara), Tonda 
Hlaváč (kytara), Jim Drengubák 
(basa) a Šárka Benetková (kláve-
sy) hráli písně ze svého nového CD  
i staré známé kousky. Koncert se 
nesl v přívětivé atmosféře (např. 
píseň Temelín), podporované vtip-

nými vstupy za basou vyčnívajícího 
Jima Drengubáka, které ani po 35 le
tech neztratily nic ze své svěžesti. 
Pak došlo za asistence sbormistra 
Josefa Baierla k slavnostnímu křtu 
nového CD a Nezmaři v souvislosti 
s uvedením nosiče na trh vyhlásili 
zajímavou soutěž. CD obsahuje tex-
ty s akordy, ale jeden je tam špatně. 
Ze správných odpovědí budou vylo-
sováni dva šťastlivci, kteří dostanou 
volnou vstupenku na koncert  
u příležitosti 50 let kapely (rok 2028), 
kde bude také chyba zveřejněna. 

Vrcholem večera bylo společné 
vy stoupení, ve kterém zazněla i Co-
henova Hallelujah s textem Pavla 
Zajíce vycházející také na novém 
CD.     text a foto ED 

Zpěvem uctili památku jaroslava kalivody

Zajímavosti


