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Aktuálně Sušičtí si připomněli osvobození města americkou armádou
z radnice
Uvnitř čísla
V Nýrsku se 4. května
uskutečnilo setkání představitelů Plzeňského kraje se starosty klatovského okresu. Na
dotaz starosty Sušice Petra Mottla ohledně aktuální situace kolem
obchvatu obce Brod zaznělo, že
Plzeňský kraj tuto stavbu považuje za jednu ze svých priorit, a že
zatím probíhají přípravné práce
tak, aby se mohlo začít s realizací
v roce 2019. Další dotaz se týkal
možné podpory nemocnic, které
nejsou zřizovány krajem. Bylo
řečeno, že na radě kraje se bude
projednávat i žádost o příspěvek
sušické nemocnici.
Vzhledem k dobrému hospodářskému výsledku město rozhodlo o předčasném splacení
úvěru na výstavbu 6 bytových
jednotek z roku 2002.
Hodně zdraví a spokojenosti byli popřát starosta Petr
Mottl a MUDr. Jaroslava Prajerová člence Konfederace politických vězňů paní Anně Mužíkové, která 11. května oslavila
85. narozeniny.
Starosta Bc. Petr Mottl přijal 12. května na radnici ředitele krajského inspektorátu
České školní inspekce Ing. Pavla Honzíka, který mimo jiné informoval o velmi dobrém výsledku kontroly v ZŠ T. G. Masaryka.
V Plzni se 18. května uskuteční XV. celorepublikový sněm
Svazu měst a obcí ČR. Zúčastní se i starosta Sušice Petr Mottl.
Zástupci vedení města budou 30. května hosty na pravidelné schůzce Pražského
Sušičanu.
Podle statistik byla v Sušici v dubnu nejnižší míra nezaměstnanosti od roku 1989 – činila 5,5 %.
-red-

Krásný den připadl na 72. výročí
osvobození od nacistické okupace.
6. května 1945 Sušici osvobodila
4. pancéřová divize třetí americké
armády. Letos se konala opět důstojná připomínka této události na
náměstí Svobody.
CO SE STALO NA ZHŮŘÍ
Tehdy na sušické náměstí Američané přijeli triumfálně a radostně
se slavilo, ovšem o den dříve proběhl na Šumavě u kepelského Zhůří
tuhý boj. Do nacistické léčky tam
padli američtí průzkumníci a deset
z nich za to zaplatilo životem. Každoročně si tuto událost připomínají
také lidé ze Sušice. I letos byl vypraven speciální autobus a zájemci
se tak mohli zúčastnit pietního aktu
u pomníku padlým osvoboditelům
na Zhůří. Sešli se zde opět představitelé okolních obcí i spolků, starosta Klatov Rudolf Salvetr a starosta Sušice Petr Mottl, promluvil
též zástupce americké ambasády
a všichni položili květiny a věnce
k pomníku. Akt orámovala kolona historických vozidel a dobovými písničkami hudební trio sušické
ZUŠ (Jan Pelech, Marie Houšková
a Jan Zdeněk). I přes nevlídné sychravé a mlhavé počasí si účastníci
odnesli hřejivou vzpomínku.
PRŮBĚH OSLAV V SUŠICI
Oslavy v Sušici začaly příjezdem
konvoje vojenských historických vozidel na parkoviště před muzeum.
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Kolona Přátel 4. obrněné divize
Prácheňsko byla letos hodně dlouhá
a čítala téměř čtyři desítky vozidel.
Jádro tvořily jako obvykle auta Jeep
Willys, ale byly k vidění i větší Dodge a speciální vozy, dokonce i černá
limuzína Buick Eight. Osádky byly
pečlivě dobově ustrojené a nezanedbaly ani detaily a doplňky výstroje.
Na malé pódium ozdobené českou a americkou vlajkou vystoupili
poslanec Parlamentu ČR Ing. Vladislav Vilímec, radní Plzeňského kraje
Mgr. Radka Trylčová, starosta Sušice Bc. Petr Mottl a členka rady města Mgr. Milena Naglmüllerová. Akci

Karavana Swingers Band na náměstí vyhrávala k dobovým tancům.
uváděla a všechny přivítala Zuzana Navrátilová. Přečetla také dopis
z velvyslanectví USA, ve kterém
je město oceňováno za každoroční
oslavu zdejších květnových událostí.
Starosta Petr Mottl zdůraznil,
že si připomínáme osvobození naší
vlasti od nacistické okupace a zároveň uctíváme památku těch, kteří
v této válce padli: „Naše upřímné
poděkování patří především spojeneckým armádám, ve kterých statečně bojovali i občané okupovaných
zemí včetně tehdejšího Československa. Výraznou roli v boji proti okupantům sehrál domácí odboj
a můžeme být hrdi na to, že celá
řada občanů našeho města se odboje účastnila“. Dále vyzdvihl důležitost tohoto připomenutí v dnešním
světě: „Evropa v poslední době čelí
útokům na samé základní hodnoty
své existence jakými jsou svoboda,
demokracie, prosperita a bezpečí.
Konkrétně teroristické útoky, migrační krize a aktuální dění na domácí politické scéně jsou smutnou
realitou dneška. Svobodu je proto
stále nutné bránit“. Poslanec Vladislav Vilímec mimo jiné řekl, že
má radost z velké účasti na oslavách
v celých západních Čechách a to
i mladých lidí.

Poté zazněly státní hymny USA
a České republiky a představitelé
města, hosté a také předsedkyně sušické skupiny Českého svazu bojovníků za svobodu (2. odboj) Vlasta
Gvozdková a členka Konfederace
politických vězňů (3. odboj) Anna
Mužíková položili květiny k pamětní desce na počest osvoboditelům
města umístěné na Muzeu Šumavy a odebrali se přes lávku 28. října k Památníku padlých, kde uctili
oběti druhé světové války.
Na náměstí zatím domácí swingová kapela Karavana Swingers
Band vyhrávala dobové hity a to
zejména skladby tehdy oblíbeného orchestru Glena Millera. Vládla
dobrá nálada, obecenstvo se zájmem
naslouchalo a s úsměvem pozorovalo malé i velké tanečníky.
HRÁDEK SLAVIL NA ZDOUNI
Zajímavá oslava osvobození proběhla v nedalekém Hrádku u Sušice.
Zde se u pamětní desky na Zdouni
sešli představitelé obce s potomky
vojáků, kteří Hrádek osvobozovali.
Pamětní deska se jménem jednotky
osvoboditelů tam byla nainstalována teprve vloni a letos byla doplněna
o jména velitelů a o další jména padlých. Situaci vysvětluje následující
příspěvek Ing. Jana Tůmy:
Osvobození Hrádku 1945
Jednotka na kterou se málem zapomnělo – 244. Prapor polního dělostřelectva 3. Armády USA
Prapor dorazil do Hrádku dne
6. května 1945 jako samostatná jednotka 3. armády, XII. sboru, přičleněná k 90. pěší divizi, která pro Pattonovu 4. Obrněnou divizi čistila
cestu z Bavor přes Šumavu. Jak bylo
vidět na Zhůří, byla tato opatrnost
opodstatněná. Dělostřelecký prapor
pod vedením majora Carey A. Clarka v Hrádku na zámku zřídil 6. 5. velitelství a v prostoru mezi Hrádkem
a Tedražicemi rozložil bojové pozice
kanonů 155 mm Long Tom. Jednotka byla připravena podpořit postupující 4. Obrněnou Divizi směrem na
Horaždovice a Strakonice. Dostřel
těchto kanonů byl do 30 km. Naštěstí
večer 7. května přišel rozkaz o zastavení palby a ukončení bojových akcí
těžké techniky. Prapor zde oslavil
ukončení války, a jak říkal velitel
baterie „B“ Lt. Thomas B. Marriott,
následně šli do kostela Zdoun poděkovat Bohu, že válka skončila a oni
přežili. Zde v pamětní knize kostela
je T. B. Marriott dne 7. 5. podepsán.

Dne 9. května přišel rozkaz o přesunu do bavorského Chamu a 10. května prapor odjíždí. Na rozloučenou
a jako poděkování dostává jednotka
dopis od starosty Obce Hrádek, podpis nečitelný. V té době byl starostou
Karel Zelený z Tedražic.
Po přejezdu do Německa zde
mužstvo, pod velením Mjr. Clarka, zůstalo jako okupační armáda, kanony byly převezeny
do Tichomoří, kde válka ještě
pokračovala.

Teprve na podzim v roce 2014,
kdy jsem náhodou našel stránky
244th FA, jsem začal se synem ltn.
Tomase Marriota a vnukem velitele mjr. Carey Clarka komunikovat.
Tedy naše spojení a snaha o vytvoření upomínky na tuto dobu je velmi krátká. Bohužel 1. lt. Tomas B.
Marriott zemřel 22. února 2016 ve
věku 97 let, ale dožil se toho, že Hrádek nezapomněl.
stranu připravil Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz

Na Zdouni podpořila oslavy kolona historických vozidel. Foto Vl. Černý

V Sušici položili zástupci města a hosté květiny k pamětní desce na muzeu.

Pietní akt u pomníku padlých Američanů na Zhůří.

Foto Vl. Černý

Den Země na 2. stupni ZŠ Lerchova
Na 26. 4. 2017 jsme si naplánovali Den Země. Celý týden jsme s velkými obavami sledovali předpověď
počasí. Bohužel ráno bylo deštivé
a chladné. Pro šesté a sedmé třídy
byl objednán program z IS Kašperské Hory. Třídy se střídaly po cca
45 minutách v tělocvičně a přilehlých šatnách, kam byl celý program
přesunut. Žáci byli nejprve seznámeni s průběhem akce, a to velice poutavým způsobem. Podnítilo
to jejich soutěživost a zájem o věc.
Všichni byli nadšeni ještě dříve,
než na trasu nastoupili. Jednotlivá družstva plnila úkoly, které pro

ně byly přichystány s opravdovou
precizností. Zaujalo mě také, s jakým smyslem pro detail byla jednotlivá stanoviště připravena. Ať
už šlo o poznávání rostlin, určování hub, třídění odpadu, pozorování
živočichů dalekohledy, řešení osmisměrky či vyplňování tajenky.
Velice kladně hodnotím také to, že
pro děti byly připraveny drobné odměny a pro vítězné družstvo ještě
cena navíc. Byla jsem mile překvapena, že program byl promyšlen do
všech detailů – děti u jednotlivých
stanovišť nečekaly, byla podpořena
jejich soutěživost, ale i smysl pro

Farmářské trhy letos podle nového scénáře

týmovou práci. V neposlední řadě
byly hravou formou prověřeny také
jejich znalosti. Všem organizátorům bych touto cestou chtěla moc
poděkovat.
Osmé a deváté třídy si organizovaly program samostatně. Dvě třídy
jely do PROUDU Envicentra v Horažďovicích na program „Víš, co
jíš“, jedna třída šla sušickou Pavučinu a dvě třídy se vydaly do Prahy
na výstavu „Bodies“. Všechny akce
byly velice povedené a děti spokojeny i navzdory nepříznivému počasí.
Environmentální koordinátorka
Mgr. Hana Sloupová
Tradiční sušické Farmářské trhy
na náměstí doznaly na první pohled
změny v programu. Prodejní stánky
s regionálními domácími pochutinami, výpěstky a výrobky zůstávají
v obvyklém množství na svých místech, doprovodný program ale přináší novinky.
Každé letošní Farmářské trhy budou jiné. Těm prvním 13. května místo malého pódia vévodil velký stan.
V něm byla vystavena improvizovaná kuchyně zaplněná potravinářskými surovinami a příslušnými ingrediencemi. Úderem desáté začala
kuchařská show. Vařeček a nožů se
chopil francouzský specialista z Bretaně, kuchař hotelu Le Pardon, proslulý Francois Bujon*. Fortelně uchopil
pstruha a v mžiku ho vykostil a naporcoval. Svou tvorbu doprovázel
odborným výkladem se znatelným

V SOŠ a SOU v Sušici pořádali celostátní soutěž instalatérů a elektrikářů
Ve dnech 4. a 5. května se konala v Sušici již devátým rokem celostátní soutěž, ve které mohli ukázat
svoje dovednosti mladí elektrikáři
a instalatéři z celé České republiky.
Ve velkém stanu postaveném na sušickém náměstí soutěžilo celkem 30

žáků, resp. 15 dvojic. Jejich úkolem
bylo nainstalovat na panel výměníkovou stanici, připevnit umyvadlo,
přivést k němu teplou a studenou
vodu a přimontovat odpad. Dalším úkolem bylo připojit elektrický rozvaděč, zapojit světla, vypí-

nače a výměníkovou stanici tak,
aby všechno fungovalo. Teoretické
znalosti soutěžící zúročili v odborných testech.
Putovní pohár Systhermu v letošním roce odvezla dvojice žáků
ze SOŠS a SOU stavebního Kolín,
Křišťálové koule putovaly do SOU
plynárenského Pardubice a do ISŠTE Sokolov. Kromě toho na všech
předních místech získali žáci velmi
hodnotné ceny a pěkný dárek obdrželi všichni soutěžící.
Obrovské poděkování patří našemu generálnímu sponzorovi –
fi rmě Systherm Plzeň, která tuto
soutěž každým rokem podporuje
a zajišťuje finančně.
Ing. Miroslava Hosnedlová

Letos úspěch i v biologické olympiádě na ZŠ Lerchova
mácí úkol, který pak přivezli s sebou. V letošním roce odlévali stopy
živočichů v terénu, zpracovali fotodokumentaci a zapisovali vše do
protokolu, který byl několikastránkový. V únoru proběhlo ve školách
školní kolo, kterého se v „Lerchovce“ účastnilo 11 žáků. Žáci psali test,
poznávali patnáct rostlin a patnáct
živočichů. Poznávačku následoval
laboratorní úkol. Do finále se probojovala Barbora
Potužáková ze sedmé třídy a Jana Šmrhová ze šesté
třídy. Obě děvčata proto
postoupila do zmíněného
okresního kola v Horažďovicích. Janina se zde umístila na krásném 10. místě.
Barunka skončila dokonce třetí a budeme jí držet
palce, protože postupuje
do krajského kola v Plzni
25. 5. 2017. Oběma děvčatům moc gratuluji a přeji
hodně dalších soutěžních
úspěchů.
Mgr. Hana Sloupová

How are you going? Stejně tak jako
každý rok, i letos jsme se v hodinách angličtiny vypravili na týden
do anglicky mluvící země, tentokrát
do vzdálené Austrálie. Sympatický Australan, Schelie Nielsen – Dr
Klutz představil v Australian Show
svou zemi velmi působivě. Žáci 7.–9.
ročníků se dozvěděli mnoho zajímavého o historii Austrálie, o tajuplném životě Aboriginců, o unikátní
fauně, o australském slangu, o přírodních katastrofách, zahráli si na
domorodý nástroj didgeridoo a nechyběla ani ochutnávka typické aus-

cizím přízvukem. Tam, kde cizinci chyběl český výraz přispěchal na
pomoc se svou slovní zásobou moderátor akce Jiří Hlaváček. Celkový zážitek pak byl poučný, voňavý,
vtipný i chutný.
Hlavní organizátoři akce Zuzana Sedlecká (MÚ Sušice) a Markéta
Bibzová, (Sušické kulturní centrum)
a Tomáš Zelený během další ukázky
připravily malé porce k ochutnávce.
Mistr kuchař už mezitím míchal další
chod – thajskou rybí polévku. „Můšete pšidat jarní cibulka, na nudlička nakrájená mrkviška, to se orestuje
na olej a já ještě vymačkat zázvorová
šťáva…“ komentoval své exotické kejkle Bujon a polévka byla za chvíli servírována. Po lahůdce se jen zaprášilo a to hovoří za veškeré hodnocení.
Důvod změny programu vysvět-

lila M. Bibzová: „Chtěli jsme trochu
oživit program Farmářských trhů,
neboť byl už dlouhá léta stejný. První
novinkou byla tato kuchařská show,
dále nás na trzích čekají pivní slavnosti a v srpnu zde budou ve spolupráci s Plzeňským krajem dožínky.
Nezapomněli jsme ani na ty, kdo si
oblíbili soutěž, bude také zařazena.
Stále se mohou hlásit podnikatelé do
nové soutěže o nejlepší provozovnu.“
(*Protože redakci připadal kuchařův knírek značně podezřelý, zapátrala a učinila překvapivé odhalení: Francois Bujon není francouzský
kuchař, nýbrž Zdeněk Lerch, vystudovaný biolog přes ryby původem
ze Sušice, který v kině provedl už
několik cestovatelských přednášek.)
text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz

Máme k sobě blízko

Projektové vyučování Aj na ZŠ TGM

10. května letošního roku se
v Proudu – Envicentra v Horažďovicích konalo okresní kolo Biologické olympiády kategorie D – pro
žáky šestých a sedmých tříd. Přijeli nejšikovnější žáci na přírodopis
z celého okresu, proto konkurence
byla veliká. I probojování se do Horažďovic bylo náročné. Žáci museli
nejprve samostatně vypracovat do-
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tralské pochoutky vegemite. Schelie
Nielsen po představení velmi ochotně zodpovídal zvídavé dotazy našich žáků, jak jinak než v angličtině.
V následujících hodinách angličtiny
se žáci dozvěděli spoustu dalších informací, ve skupinách řešili kvízy,
mluvní a poslechová cvičení, vyhledávali materiál pro svou finální
práci. Každá skupina vytvořila projekt, kde zúročila získané znalosti.
Výsledné projekty byly vyhodnoceny a oceněny. Co říci závěrem? No
worries, mate.
-LW, JP, JK-

Výstava obrázků a fotografií žáků
ZŠ T. G. Masaryka z Komenského
ul. a ul. Dr. Beneše se představila veřejnosti vernisáží, na které pan ředitel Smola díla představil. Hudebním
doprovodem přítomné potěšil pěvecký sbor pod vedením paní učitelky
Kratochvílové.
Máme k sobě blízko – není jen
téma týkající se láskyplné rodičovské péče, ale také vztahem spolužáků k sobě, ke svým učitelům, prarodičům a lidem v jejich bezprostřední
blízkosti. Potěšitelná je i skutečnost,
že žáci ve svých dílech nezapomněli
ani na lidi nemocné a seniory. Máme
blízko k malým dětem i starým lidem, všechny potřebujeme a všechny dokážeme milovat. V rámci globálních souvislostí, o kterých se
učíme i na prvním stupni, měly děti
potřebu ztvárnit i jiné kultury na celé
planetě. Při povídání na toto téma
přicházely s nápady, jak by si s dět-

mi z různých koutů Země mohly
hrát a co je pro ně typické. A právě
tyto činnosti zachytily na obrázcích.
Nezapomněli jsme ani na záslužnou
činnost ztvárňující naše záchranáře
a hasiče v akci v hodinách s tématem
Náročné životní situace.
Na výstavě se velkou měrou podílel i výtvarný kroužek, dík patří také
školní družině pod vedením Pavly
Vaníkové a žákům z praktické školy.
Žáci z fotografického kroužku pod
vedením paní učitelky Veroniky Kohoutové se po řadě úspěchů se svými
fotografiemi věnovali tématu Máme
k sobě blízko spoluprací s obyvateli domu důchodců na nábřeží. Pořídili zde fotografie, které jsou téměř
profesionálním zpestřením upřímné
dětské tvorby.
Srdečně zveme všechny na výstavu, která bude přístupná celý květen v prostorách sušického muzea.
-DH-
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Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 3. května 2017
Rada města vzala na vědomí informaci o přípravě návrhu znění
•
Soutěžních podmínek k Soutěži o návrh „Dům č. p. 48 – Stará lékárna,
Sušice – architektonické řešení objektu“.
Rada města schválila smlouvu o dílo na zpracování studie řešení
•
Regenerace vnitrobloku ul. Sirkařská v Sušici s projekční kanceláří Ing.
Pavel Šimek, FLORART – projekční a poradenská kancelář pro zahradní
a krajinářskou tvorbu, se sídlem Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod, IČ:
13697129, DIČ: CZ58006261472 ve výši 203 650 Kč bez DPH, t. j. 246 417
Kč včetně 21% DPH a zároveň pověřila starostu města jejím podpisem.
•
Rada města schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.
A-0027-00 ze dne 22. 9. 2016 s firmou Silnice Klatovy, a. s., Vídeňská
190, Klatovy, 339 01, IČ: 45357307, za cenu 241 815,75 Kč bez DPH, tj.
292 597,06 Kč vč. 21% DPH, tj. s konečnou smluvní cenou pro zadavatele
č. 1 ve výši 13 885 112,20 Kč bez DPH, tj. 16 800 985,79 Kč vč. DPH 21%,
a změnou konečného termínu pro provedení díla tj. předání a převzetí dokončení kompletního díla včetně všech dokladů nejpozději do 15. 7. 2017
a pověřila starostu města podpisem tohoto dodatku.
•
Rada města žádá zhotovitele stavby Silnice Klatovy, a. s., Vídeňská 190, o zajištění organizace výstavby okružní křižovatky u restaurace Zlatá Otava tak, aby bylo minimalizováno omezení průjezdu dopravy
ulicí Americké armády.
•
Rada města schválila smlouvu o umístění sítě mezi městem Sušice
a p. Miroslavem Korcem, bytem Sušice 1159/II, a to vodovodní přípojky
(pro stavbu rodinného domku na p. č. 5/5), a to do pozemku města p. č.
221/1, vše k. ú. Červené Dvorce, a pověřila starostu města jejím podpisem.
•
Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné
zakázky „Stavební úpravy panelového domu Sušice, Pravdova 1060–1063“
firmy „morez stavební s. r. o.“, Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň, IČ
29115850, ve výši 5 415 752,00 Kč bez DPH (6 228 115,00 Kč včetně DPH).
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 zák. č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek a pověřila starostu města jejím podpisem.
•
Rada města rozhodla o poskytnutí dotace Martinu Leišovi, Běluňská 1711/25, 193 00 Praha 9-Počernice, ve výši 10 000 Kč na vydání knihy o Josefu Pospíchalovi, sušickém knihkupci a vydavateli šumavských
pohlednic a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Částka bude hrazena z org. 179.
•
Rada města jmenuje Ing. Tomáše Zeleného, PhD., místo Bc. Petra
Mottla do konkurzní komise na obsazení funkce ředitele Základní umělecké školy Fr. Stupky, 342 01 Sušice, zároveň jmenuje jako předsedu konkurzní komise pana Ing. Pavla Honzíka.
•
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Aktuality
Oznámení výběrového řízení
Výběrové řízení se koná podle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů,
v platném znění (dále jen „zákon“).

Město Sušice přijme úředníka na funkci referenta odboru sociálních věcí a zdravotnictví, OSPOD. Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Zájemce musí splňovat předpoklady § 4 zákona č. 312/2002 Sb. Požadavky:
Vzdělání podle požadavku zákona č. 108/2006 Sb., praxe v oboru, organizační schopnosti, jednání s lidmi, aktivita, práce na PC, řidičský průkaz. Nástup
k 1. 7. 2017. Plat. podmínky pro 10. platovou třídu dle nař. vlády č. 564/2006 Sb.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce, b) datum a místo narození zájemce,
c) státní příslušnost zájemce, d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana, f) datum a podpis zájemce.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky možno zasílat do 5. 6. 2017 na adresu: Město Sušice, nám. SvoboPetr Novák
dy 138, Sušice 342 01.
tajemník MěÚ Sušice
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Výzva k podání nabídky na pronájem
městského bytu velikosti 2+1 a 3+1
Byt č. 2, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Lerchova, č. p. 707, Sušice. Byt se nachází v prvním nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 11,52 m 2, 1. pokoj 14,70 m 2, 2. pokoj 14,70 m 2, 3. pokoj
14,28 m 2, předsíň 5,67 m 2, koupelna 4,42 m 2, WC 1,04 m 2, sklep
6,90 m 2. Celková rozloha bytu 74,70 m 2.
Datum prohlídky bytu: 25. 5. 2017 od 9.00 do 9.10 hod.
Byt č. 4, velikost 3+1 (dříve označován jako byt II. ktg.), ul. Smetanova, č. p. 743, Sušice. Byt se nachází ve druhém nadzemním
podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých
místností: kuchyň 10,00 m 2, 1. pokoj 13,00 m 2, 2. pokoj 13,00 m 2,
3. pokoj 11,00 m2, předsíň 3,00 m2, koupelna 3,00 m2, WC 0,80 m2, spíž
0,50 m 2, sklep 8,00 m 2. Celková rozloha bytu 62,30 m 2.
Datum prohlídky bytu: 25. 5. 2017 od 9.20 do 9.30 hod.
Byt č. 6, velikost 2+1 (dříve označován jako byt II. ktg.), ul. Smetanova, č. p. 747, Sušice. Byt se nachází částečně ve třetím a částečně ve čtvrtém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna.
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10,30 m 2, 1. pokoj 32,30 m2,
2. pokoj 12,70 m 2, šatna 8,80 m 2, chodba 10,60 m 2, koupelna 4,70 m 2,
WC 0,90 m 2, komora 3,20 m 2, sklep 1,28 m 2, sklep 7,50 m 2. Celková
rozloha bytu 92,28 m 2.
Datum prohlídky bytu: 25. 5. 2017 od 9.30 do 9.40 hod.

Rozdělení příspěvků na pravidelnou činnost kulturních,
zájmových a volnočasových organizací 2017

Žadatel musí splnit tyto podmínky:
– musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
– nesmí být dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být
proti němu vedeno exekuční řízení
– nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
– během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt,
který mu byl městem nabídnut k nájmu
– uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká se žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena)
– musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
– musí uvést výši navrhovaného nájemného za m 2/měsíc (minimální
výše nájemného: 44,91 Kč/m 2/měsíc)

Přidělené finanční příspěvky na pravidelnou činnost
sportovních organizací – rok 2017

Nabídka musí být podána nejpozději: 31. 5. 2017 v zalepené obálce s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení
požadovaného bytu + adresa odesílatele.
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:
Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především
k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m 2/měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
pěti let. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů,
a to i bez udání důvodů.
Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům
na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.
-lk-

Město Sušice plánuje dynamické veřejné osvětlení

UPOZORNĚNÍ
Přidělené finanční příspěvky na pravidelnou reprezentaci
dospělých v mistrovských soutěžích – rok 2017

Podle zásad k nájmu bytů v majetku města Sušice
upozorňujeme žadatele o pronájem bytu,
že od 1. června do 30. června 2017
bude probíhat aktualizace žádostí o pronájem bytu.
Aktualizace žádostí o pronájem bytu se netýká žadatelů,
kteří mají evidovanou žádost o pronájem bytu v letošním roce.

Návštěva polské Chojny
Město Sušice ve spolupráci se neziskovou organizací PORSENNA
o. p. s. připravuje pilotní projekt dynamického veřejného osvětlení v lokalitě
lesoparku a kolem ostrova „Santos” v těsné blízkosti koupaliště a sportovního
areálu (viz obrázek 1). Cílem je zlepšit kvalitu osvětlení v lokalitě, úspora provozních nákladů, snížení spotřeby energie a minimalizace světelného znečištění. Uvažovaná investice je unikátní, dosud první v rámci České republiky.
Projekt se skládá z rekonstrukce dvou hlavních větví veřejného osvětlení
čítající dohromady 43 světelných bodů. Jedna z větví jde napříč parkem Santos,
druhá pak podél řeky Otava od ulice „U koupaliště“ po židovský hřbitov. Navržené dynamické veřejné osvětlení v budoucnu dokáže v době svého provozu
měnit jednu nebo více svých charakteristik, například intenzitu a jas osvětlení
tak, aby umožňovalo svým uživatelům maximální komfort a pocit bezpečí.
Dynamika osvětlení bude monitorována kontrolním systémem, který zajištuje změnu charakteristik osvětlení podle potřeby. V případě večerního průjezdu kolaře parkem tak nemusí neustále svítit všechny lampy, avšak mohou
se postupně rozsvěcet a zhášet v závislosti na směru a rychlosti jeho pohybu.
Projekt předpokládá investici okolo 0,5 mil. Kč, přičemž úspory plynoucí ze
snížení spotřeby energie a provozních nákladů mohou dosahovat až 35 %.
Dynamické veřejné osvětlení je připravováno v rámci mezinárodního
projektu Dynamic Light, který se zaměřuje na rozšíření povědomí a pilotní
realizaci dynamického veřejného osvětlení ve střední Evropě. Na projektu
spolupracuje celkem 15 partnerů ze 7 evropských zemí. Hlavním partnerem
je University of Applied Sciences Wismar. V rámci České republiky realizuje
aktivity společnost PORSENNA o. p. s. Projekt je financován z programu Interreg CENTRAL EUROPE podporující spolupráci na společných výzvách
ve střední Evropě.
Ing. Vladimír Marek, OMRM Sušice
Vítězslav Malý, Projektový koordinátor v ČR PORSENNA o. p. s.

V termínu 24.–27. dubna 2017 navštívila sušická delegace, složená
ze zástupců města Sušice a vedení sušických škol a školek, partnerské město Chojna (Polsko), kde proběhlo setkání se zástupci tamních
škol. Někteří se vzájemně již znali z loňského podzimu, kdy do Sušice zavítala delegace z Chojny, ostatní měli možnost se vzájemně
poznat během úvodní pondělní večeře.
Na úterý a středu byl připraven opravdu nabitý program. Navštívili jsme místní školky, školy a gymnázium. Zástupci sušických škol
měli možnost poznat, jak to v Polsku „chodí“, vyměnit si své zkušenosti se vzdělávacím systémem v jednotlivých zemích a navázat
kontakty pro případné další spolupráce.
-ZS-

Kalabis Quintet

Druhý abonentní koncert sušického KPH se uskutečnil 27. dubna ve Smetanově sále. Ten, kdo si
vyhledal na internetových stránkách informaci o mladém dechovém ansámblu Kalabis Quintet, byl
v očekávání, zda se potvrdí pověst
ambiciózního, dnes již mezinárodně uznávaného souboru. Pět studentek pražské Hudební Akademie
múzických umění založilo v roce
2012 komorní soubor, který svým
zvukem během večera připomínal
zvuk mnoha barevných varhanních
rejstříků. Na úvod večera zazněla
skladba Antonína Rejchy (1770 až
1836), jehož dechová kvinteta jsou
nejhranějšími skladbami. Čtvrtá
věta Dechového kvinteta op. 91 potvrdila, že skladatel je právem nazýván velkým kontrapunktikem a autorem nového systému fugy. Jeden
návštěvník koncertu trefně poznamenal, že zazmatkovat v tak komplikovaném a prokomponovaném
partu čtvrté věty by mohlo znamenat rozpad celého díla. Interpretky
celou skladbu zahrály z velkým přehledem a lehkostí. Vyzdvihl bych
zde rád zvuk lesního rohu. Nástroje, který je na technické ovládání ze
všech nástrojů v souboru nejkomplikovanější. Dechový kvintet Iši
Krejčího, který zazněl jako druhé
dílo večera, potvrdil velkou míru
skladatelovy invence, melodičnosti
a zvukových překvapení.

Při pohledu na program druhé poloviny koncertu mohli mít
posluchači dojem, že díla dvou
skladatelů 20. století, Henriho Tomase a Pavla Haase budou posluchačsky náročná. Výběr z jejich
díla byl však promyšlený a závěr
koncertu se nesl ve zpěvné harmonii a to i přes skutečnost, že
Pavel Haas svá díla psal v koncentračním táboře Terezín.
Koncert velmi zpěvnou slovenštinou provázela zasvěceně
flétnistka souboru Zuzana Bandúrová, kterou v kvintetu doplňují na hoboj Jarmila Vávrová,
klarinet Věra Kestřánková, Denisa Beňovská na fagot a lesní roh
Adéla Triebeneklová.
Na závěr koncertu byly umělkyně odměněny dlouhotrvajícím
potleskem publika, které stále
v hojném počtu navštěvuje pravidelné koncerty klasické hudby.
Příští koncert KPH se koná
v kostele sv. Václava 15. června.
Vystoupí na něm vynikající varhaník a improvizátor, absolvent
prestižní vysoké školy ve Stuttgartu, Přemysl Kšica. Společně s ním pěvkyně Virginie Walterová, držitelka světové ceny
A. Dvořáka (2001) a saxofonista
Roman Fojtíček.
Srdečně vás zve Kruh přátel
hudby.
Jakub Waldmann

Do Kloubu dorazily zaoceánské tóny
Ačkoliv je zpěvačka Mirka Novak sušickou rodačkou, v Tradičním Kloubu představila v našich
vodách nevídanou muziku. Se
svou kapelou The Dozen Street
vyráběla v zaplněném Kloubu poslední páteční dubnové noci americkou černošskou hudbu zvanou
rhythm & blues a soul.
Už jen nástrojové obsazení dávalo tušit i v jazzem vzdělané Sušici nezvyklému zvuku. Svébytnou
originalitu pak formaci vdechla
samotná zpěvačka Mirka Novak,
která se mohla spolehnout na výraznou rytmiku bicích i baskytary (Jaroslav Minar, Daniel Eberle)
a v pravou chvíli na trojici vokalistek (Diana Smolková, Martina
Nováková, Lída Melková). Klávesy (Jan Techl) prostor nevyplňovaly, nýbrž vlastním interesantním příběhem dotvářely košatou
harmonii. Časté pomalejší plochy
dávaly možnost vyniknout mnoha
barvám zpěvaččina sytého hlasu.
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A odkud pak se vzala ta patrná
jistota po všech stránkách výrazné zpěvačky? Z USA… Sama totiž
před časem odjela do kolébky černé
muziky a v New Orleansu i Austinu
společným muzicírováním získala
pravé a kvalitní ostruhy. Nemůžeme nepřipomenout ani jablko, které
nepadá daleko od stromu, což se potvrdilo v závěru vystoupení, kdy se
svým otcem, zpěvákem legendární
Venušechy, vystřihla parádní duet.
text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz

Balada pro banditu bude i v Sušici
Velký baladický muzikál
o osudu obávaného zbojníka Nikoly Šuhaje, muže velkého srdce a živelné nespoutanosti, spatří
světlo světa i v Sušici.
Spisovatele Ivana Olbrachta
upoutaly legendy a mýty Podkarpatské Rusi a na jejich základě napsal knihu o velkém a slavném loupežníkovi Nikolu Šuhajovi. Kouzlo
tohoto příběhu pak oslovilo i prozaika a dramatika Milana Uhdeho
a vznikla divadelní hra Balada pro
banditu – písně, které v muzikálu
zaznívají, složil Miloš Štědroň –
dnes, dá se říci, doslova zlidověly.
Balada pro banditu je příběh
o boji za svobodu, právo žít si po
svém, o boji za lásku, za život.
Nikola se rval o to, po čem všichni touží – proto je nám všem Šuhajovská legenda tak blízká...
Jak vznikla myšlenka nastudovat muzikál v Sušici jsme se
zeptali ředitele Sušického kulturního centra Karla Sedleckého:
„Na začátku byla jistě chuť a vůle
do práce několika důležitých osob,

jmenovitě pana režiséra Michaela
Taranta a sbormistra Josefa Baierla. Je mi ctí, že sušické kulturní centrum může tento projekt ekonomicky a prostorově zastřešit. Hned na
první schůzce jsme se dohodli, že
vzniknou dvě verze Balady pro
banditu – jedna koncertní a druhá
divadelní.“
Na co všechno se mohou diváci
těšit, kdo a jak se na Baladě bude
podílet? „Koncertní verzi připravuje pěvecký sbor Svatobor a jeho
premiéra bude uvedena v rámci Sušických slavností v sobotu na ostrově Santos, na kterou jste samozřejmě všichni srdečně zváni.
Divadelní verzi připravují
ochotníci napříč soubory ze Sušice a okolí, ale i nadšení zpěváci
a začínající herci. Na premiéru se
můžete těšit na konec září do sušické sokolovny.“
Máme to štěstí, že se sušickými zpěváky a ochotníky připravuje muzikál režisér Michael Tarant,
který patří mezi naše přední režiséry – je nositelem mnoha cen „Li-

bušek“ a prestižních ocenění. Na
svém kontě režie má více než 150
divadelních činoherních, operních
i baletních představení v ČR i v zahraničí. Jeho rukopis nese řada režií
televizních inscenací a filmů.
Pane režisére, vy pracujete
s profesionálními herci, zpěváky a tanečníky – jak jste si nás
v Sušici našel? „Na Šumavu jezdím
celý život, je to můj druhý domov.
Moje rodina má v tomto kraji kořeny. Dědeček, mimochodem výborný muzikant, pocházel z Velhartic.
Do Sušice jsme jezdili do tajemného
domu na nábřeží za tetou. Mám tu
mnoho přátel a vždy jsem přemýšlel, co mohu pro tento kraj udělat.
Svatobor sdružuje mnoho zajímavých a muzikálních osobností –
Balada pro banditu – napadlo mne,
je protkaná spoustou krásných písní
– sešli jsme se s Pepíkem Baierlem
a dohodli jsme se okamžitě.“
Ke spolupráci jste si pozval také
uměleckého šéfa plzeňského baletu
Jiřího Pokorného, který má za sebou velmi úspěšnou dráhu sólového tanečníka (byl sólistou
baletu Národního divadla
v Praze, hostoval také na
zahraničních scénách).
Jak se profesionálům
daří spolupráce s amatéry? To nejsou běžná
setkání – jak tuto spolupráci vnímáte konkrétně u nás? „S Jirkou
Pokorným spolupracujeme moc rádi – dělali jsme

spolu hodně inscenací. Za všechny
– Hamleta, Aidu, Bouři, Knížete
Igora… A teď Baladu pro banditu – tu už spolu děláme podruhé.
Jak se daří spolupráce – to je
otázka též pro účinkující... Jsme
ve fázi vzájemného poznávání, ale
bez oboustranného zaujetí to nejde. Obě verze Balady, koncertní
i divadelní, jsou poměrně rozsáhlé
projekty, a tak bez lidí, kteří obětavě
stojí za celou jejich organizací – za
všechny bych si dovolil jmenovat
profesorky Milenu Naglmüllerovou a Bohumilu Skrbkovou, Karla
Sedleckého a samozřejmě Josefa
Baierla, by to celé nebylo možné.
Ale už teď vím, že jsem tu poznal
mnoho báječných lidí, a to samo
o sobě je dar. Pohybuji se celý profesní život v nejrůznějších prostředích a mám, myslím, díky tomu
srovnání. Jedno vím jistě – takový inspirativní tým by mnohá větší
města mohla Sušici závidět.“
To je otázka též pro účinkující ... – za všechny Pepík Baierl:
„Když jsem se poprvé setkal s panem Tarantem, prolétla mi hlavou
jména profíků, od kterých jsme se
vždycky mnoho naučili – Čížková,
Raichl, Ivo Fišer – a byla ruka v rukávě! Přijďte, možná Svatobory ani
nepoznáte!“
ED, foto BS

Sympatický mišmaš Projektu SBOR a Chlapů SDS
Dva sušičtí mladíci, odchovanci SDS (Sušického dětského
sboru) a aktivisté v mnoha dalších hudebních sférách Tomáš
Kotal a Jan Ptáček založili v Českých Budějovicích sbor Projekt
SBOR. Po různých peripetiích (viz
SN 8/2017) vyladili sestavu a repertoár a vydali se 29. dubna na
koncert do Sušice. Těleso je tvořeno převážně ženami, proto bylo
vhodným tahem doplnění programu o Chlapi SDS.
Pod vedením Josefa Baierla i Tomáše Kotala Chlapi SDS koncert
odstartovali svým svižným repertoárem. Po té praktikábly opanovaly mladé ženy s několika muži
a bez skrupulí, energicky a s nadšením míchaly hudební koktejl z lidovek, jazzu, spirituálů i rock´n´rollu.

Vedle beatlesovské Ticket To Ride
vystřihly např. Caravan Duke Ellingtona a končili po queensku We
Will Rock You! Oba šéfové sboru se
v dirigování střídali a spolu s dalšími využívali různých hudebních
nástrojů. Zněla trubka, akordeon,

kytary, klávesy i rytmika a v jednu chvíli se na pódiu vyloupla celá
Strýčkova zahrádka. Mladíci se
přiznali, že takový ženský sbor
k jejich kapele byl vždy jejich snem
a náležitě si skladbu užili (jediný
trumpeťák tam zpíval mezi děvča-

ty jaksi navíc). V poslední části na
pódium přizvali i Chlapi SDS a společně svým nadšením a nasazením
vyburcovali k hudebnímu projevu
i diváky v zaplněném sále.
text a foto ED
více foto na www.kulturasusice.cz

Chlapi SDS slavili s Ondráškem v Novém Jičíně a Ostravě
Zatímco naše sborová děvčata
si mohla po pobaltské expedici,
o které se můžete dočíst na barevné straně, dopřát zasloužený odpočinek, hoši tuto možnost jaksi
neměli. Hned druhý den po příjezdu jsme absolvovali téměř vyprodaný koncert s českobudějovickým Projektem SBOR v Sušici
a ani ne po týdnu jsme se vydali
do Nového Jičína a Ostravy, kde
se konaly oslavy 50 let od založení
novojičínského sboru Ondrášek.
Při té příležitosti dvakrát zazněla
i mše za mír Karla Jenkinse: The
Armed Man.
V pátek 5. května jsme vyrazili
autobusem do Prahy. Kvůli dvanáctičlenné skupince nemělo smysl vypravovat vlastní autobus, a tak jsme
cestovali dopravou veřejnou. Z Prahy nás vzal Leo Express do Ostravy
a už v jednu hodinu po poledni jsme
zkoušeli s Ostravskou filharmonií
chystané veledílo. Spolu s námi se
této akce účastnilo dalších 250 členů dětských sborů z celé republiky:
Medvíďata Český Krumlov, Kvítek

Dačice, Motýli Šumperk a samotní oslavenci, Ondrášek Nový Jičín.
Ubytovaní jsme byli s ostatními
ve Štramberku, v rekreačním areálu
„U Kateřiny“. Spali jsme v chatkách
a vzhledem k počasí to byla celkem
chladná zkušenost. Druhý den se
konal první koncert, zatím pouze
s individuálním programem všech
sborů, v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Novém Jičíně. Zpívali jsme

náš duchovní repertoár. O poznání
světštější bylo pak naše přání k narozeninám Ondrášku na společenském
večeru, který pro ostatní přichystali.
Předvedli jsme Dva roky jezdím bez
nehod s vylepšeným striptýzovým
číslem – každý z nás měl na těle napsané jedno z písmen názvu sboru
oslavenců.
V neděli jsme se vypravili do
centra Štramberku s typickou do-

minantou, Štramberskou Trúbou. Prošli jsme si malebné město a ochutnali i místní pochoutku,
štramberské uši. Poté nás „dačické
dračice“, které nám na celý víkend
poskytly půlku svého autobusu,
vzaly do Ostravy na první provedení Jenkinsovy mše. Zážitek to
byl opravdu neopakovatelný, protože v prostoru kostela Panny Marie Královny se zvuk obřího tělesa
ještě znásobil.
Poslední den, tedy v pondělí, ve
státní svátek, jsme se už se všemi
věcmi přesunuli do Nového Jičína, kde se mše za mír opakovala,
tentokrát v Beskydském divadle.
Na závěr jsme přidali Proč bychom
se netěšili a Hodně štěstí zdraví
a mohli vyrazit domů. Kvítek nás
odvezl do Olomouce, kde jsme prohlídkou centra a hokejem vyplnili
tři hodiny, než nám jel námi objednaný Leo Express do Prahy. Do Sušice jsme nakonec dorazili až ve 2
ráno objednaným minibusem, unavení, ale plní nových zážitků.
Za Chlapi SDS, Daniel Nakládal
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SUŠICKÉ SLAVNOSTI
Čtvrtek 18. 5. – KD SOKOLOVNA
19.30

Hrátky s čertem
(divadelní spolek SCHODY)

Pátek 19. 5. – NÁMĚSTÍ
15.00–15.10
15.10–16.15
16.25–16.40

Úvodní slovo
Solovačka (koncert)
SOŠ a SOU v Sušici
Kadeřnická přehlídka
16.45–17.25
ZŠ TGM – „Zpíváme s radostí“
odloučené pracoviště Komenského,
školní družina, pěvecká a taneční
show Simony Švelchové
18.00–19.00
JAM4U (koncert)
20.00–21.00
Arakain (koncert)
22.00–23.30
Sirkyskon (koncert)
DOPROVODNÝ PROGRAM
15.00–17.00 – Fuferna – TJ Sokol, sušičtí hasiči,
tvůrčí dílna Oblastní charity Sušice
21.00 – Restaurace Sokolovna
XCLNT party by Westpoint Music
21.00 – PDA Sušice – Megaparty (disco)

Přehled akcí
KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov
376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety,
předprodej vstupenek
376 528 686
20. května od 13.30 hod. – lesopark Luh
redakce
SN
376 555 070
Pohádkový les aneb cesta s čerty
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
Projděte si s čertíky cestu plnou pohádek, na každém pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
stanovišti si zasoutěžíte na téma známých českých po- úterý
čtvrtek
7.30–11.30,
12.30–13.00 hod.
hádek plných čertů...

Sušice

20.–21. května – Otava, nádraží u železničního mostu
Sušické vodní slalomy
23. května od 16 hod. – Muzeum Šumavy Sušice

10.00–11.00
11.30–12.30

Sobota 20. 5. – Santos – divadelní scéna
15.00 – Tři zaříkávadla – Loutkáři TJ Sokol
16.00 – Trojská válka – ZŠ T. G. Masaryka
17.30 – Balada pro banditu – pěvecký sbor Svatobor

Neděle 21. 5. – NÁMĚSTÍ
10.00–10.15

MŠ SMETANOVA
Piráti a Hawaiky
10.30–10.40
TJ Sokol Sušice
Základy gymnastického cvičení
10.50–11.20
Folklorní soubor ŠUMAVA
(taneční a hudební vystoupení)
11.30–11.45
Ladislava Kurincová a Josef Diviš
(pěvecké a hudební vystoupení)
11.50–12.00
ZŠ a MŠ Hrádek u Sušice
Taneční mix
12.00–12.05
Módní přehlídka
Modeling Klatovy
13.00–14.00
Nebe (koncert)
DOPROVODNÝ PROGRAM
13.00
Štreka na Svatoboru (koncert)
Hlavní sponzoři: ČEVAK a. s., DOPLA PAP a. s., EL-WEST
REALITY Jaroslav Staněk, EUROVIA CS, a. s., INVEST
TEL, s. r. o., Jihozápadní dřevařská a. s., KORAMEX a. s.,
United Networks SE, NEMOS SOKOLOV s. r. o. Zdravotnické zařízení Nemocnice Sušice, Otavské strojírny a. s., Ponnath
ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s. r. o., Pošumavská odpadová, s. r. o.,
RYNOSTAV s. r. o., SPAK Foods s. r. o., Sušické lesy a služby,
s. r. o., TRASKO, a. s.
Sponzoři: ALDAST, spol. s r. o., ASTER PHARMA s. r. o., BYTSERVIS Sušice, spol. s r. o., EUROVIA Silba, a. s., MATYPO s. r. o.,
Pekárny a cukrárny Klatovy, a. s., Plzeňský Prazdroj, a. s., PRŮCHA-MOTOROVÉ NÁŘADÍ s. r. o, Silnice Klatovy a. s, Stavební firma
– AKOSTAV, spol. s r. o., Stavební firma RENO CZ, s. r. o., „SUŠICKÁ STAVEBNÍ, s. r. o.“, Západočeské konzumní družstvo Sušice
Mediální partneři: Sušické Noviny, šumava.eu

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.
Muzeum Šumavy Sušice
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850
květen–říjen
út–so: 9– 17 hod., polední přestávka 12–12.45 hod.
ne: 9–12 hod., po: zavřeno
Betlém se pouští v: 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 hod.
e-mail: muzeum.susice@tiscali.cz
www.muzeum.sumava.net
do 30. května
MÁME K SOBĚ BLÍZKO
Výstava výtvarných a fotografických prací
Žáci ZŠ T. G. Masaryka, Komenského ul. a Dr. E. Beneše
Muzeum Šumavy Sušice do 18. června
Putovní výstava VEDEM – viz str. 11

Sobota 20. 5. – NÁMĚSTÍ
Oplova dechovka (koncert)
ZŠ Lerchova – Roztančený svět
Hula hop, Dance fitness, tanec s křídly
Isis, Čokoláda, Hasiči, orientální
tanec, Rebelové, Mrňouskové
13.00–14.00
Partnerské město Wenzenbach
– ženský sbor "CHORiFEEN"
14.30–14.45
Vystoupení Otavěnky Žichovice
(lidové tance)
14.50–15.15
Taneční klub Fialka
(vystoupení mládežnických párů)
15.25–15.40
MŠ Tylova Sušice
15.50–16.10
Silvie Matičková
(pěvecké vystoupení)
16.20–16.30
Marty Dance Klatovy – Freedom
(taneční vystoupení)
16.35–16.55
FUNNY DANCE
(moderní tanec s prvky hip hopu)
17.00–17.20
Marty Dance Klatovy – Crazy in love
(taneční vystoupení)
17.25–17.40
Taneční skupina Power
(taneční vystoupení)
17.45–17.55
Marty Dance Klatovy – Run out
of Lobotomy (taneční vystoupení)
18.15–19.15
Pavel Horejš s kapelou (koncert)
20.30–21.45
Wohnout (koncert)
22.00–22.10
Ohňostroj na Andělíčku
22.30–24.00
Strýčkova zahrádka (koncert)
DOPROVODNÝ PROGRAM
10.00–14.00 – ZŠ Lerchova, hala
2. tradiční výtvarné dílny pro veřejnost
ZŠ Lerchova, hala
3. Svět kolem nás – výtvarná výstava
10.00 – skatepark Sušice
BMX JAM NO. I – pohodový BMX pojezd, věcné
ceny, občerstvení; 10.00 registrace, 12.00 kvalifikační jízdy jezdců
21.00 – PDA Sušice – Kabát Revival (koncert)
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26. května od 19.30 hod – Kino Sušice
Hrátky s čertem – uvádí Divadlo Schody (repríza)
29. května od 18 hod. – Galerie Sirkus
Podvečery s kresbou – Miloslav Čelakovský
30. května od 17 hod. – Kafe Sirkus
V pěstounské rodině jsem doma! – viz str. 6
31. května od 18 hod. – Galerie Sirkus
Komentovaná prohlídka výstavy M. Čelakovského
1. června od 19.30 hod. – Kino Sušice
Hrátky s čertem – uvádí Divadlo Schody

Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: icsusice@mususice.cz
otevírací doby v IC od 1. 5. do 30. 9.
po–pá 9.00–12.30 13.00–17.00 hod.
so 9.00–12.30 13.00–14.00 hod.
ne 9.00–12.30 13.00–14.00 hod. (pouze 1. 7.–31. 8.)
Radnice Sušice – výstavní prostory – 6. patro
do 30. května
Svět podle Simony – Simona Ofelie Penniman
PŘIPRAVUJEME:
3. června od 13 hod. – Veget Café v Jablíčku
III. módní přehlídka pod širým nebem
9. června od 19 hod. – kostely v Sušici
Noc kostelů v Sušici – viz str. 6
9. června od 20 hod. – KD Sokolovna

2. června od 18 hod. – Veget Café v Jablíčku
The Tulipans, Mia – koncert (world music a folk)
4. června od 14 hod. – Koupaliště Sušice

Kašperské Hory
do 30. června – Výstavní místnost Kašperské Hory
Krajina Šumavy a Jižních Čech
Dřevo — pět písmen, za nimiž se skrývá stále stejná
a přece tolikrát jiná hmota v nekonečné řadě proměn.
Výstava dřevořezeb a intarzií Mgr. Josefa Škanty
27. května od 13 hod. – Náměstí Kašperské Hory
Oslavy 25. výročí založení Městských lesů K. Hory
hudba, tanec, vystoupení trubačů, divadlo pro děti,
součástí bude i posvěcení sochy sv. Huberta
30. května – Náměstí Kašperské Hory
ZUŠ OPEN
celostátní happening základních uměleckých škol
4. června – Školní hřiště Kašperské Hory
Den dětí – hry, soutěže, dobrodružství a spousta zábavy

Rejštejn
3. června od 10.30 hod. – Přední Paště
Tradiční procesí z Paští do Rejštejna
putování bude provázet P. Jan Kulhánek

Horažďovice
Výstava: do 2. června – Městská galerie Horažďovice
Oleje velkoměst a metropolí světla – Dana Hlobilová
28. května od 15 hod. – kulturní dům
Májové posezení s písničkou – hraje Otavanka
2. června od 19 hod. – kulturní dům
Jiří Pavlica a Hradišťan
3. června od 19.30 hod. – kulturní dům
Rudolf Trinner: Agentura Drahoušek
úspěšná komedie v podání TYJÁTRU Horažďovice

Hartmanice
út–ne vždy od 9 do 16 hod. – pauza 12–12.30 hod.
návštěva je možná i v pondělí po domluvě aspoň den
předem, kontakty jsou na www.vintir-dum.eu
Prohlídky kostela sv. Vintíře na Dobré Vodě
Výstavy: vestibul kostela sv. Kateřiny
Vyvoleny k utrpení – pochod smrti židovských žen,
který na konci války procházel Hartmanicemi
Městské informační středisko
Jarní květena Šumavy
výstava fotografií Ing. Přemysla Večeři
4. června od 16 hod. – Synagoga Hartmanice
XVI. ročník hudby v synagogách plzeňského regionu
Jarmila Vlachová (akordeon), Miroslav Vilímec (housle), Dominika Weiss-Hošková (violoncello) – Scarlatti,
Dvořák, Piazzolla, Williams (Schindlerův seznam) aj.

HRADY
10. června – Ostrov Santos
1. Sušický High Point MTB Maraton – viz str. 8
10. června od 19 hod. – Smetanův sál
Závěrečný koncert SDS
vystoupí všechna oddělení Sušického dětského sboru

RABÍ – tel. 376 596 235
infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu
27. května od 9 hod.
Rabijáda – 16. ročník dětského dne na hradě Rabí
plného soutěží a odvážných disciplín na téma
Piráti na Otavě
3. června od 17.30 hod. – nádvoří hradu Rabí

15. června od 19.30 hod. – kostel sv. Václava
Varhanní recitál – Přemysl Kšica – varhany, Virginie
Walterová – alt, Roman Fojtíček – saxofon – pořádá KPH
17. června od 14 hod. – Čermná u Sušice
MAGICK MUSICK 2017 open air festival
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. 3. června od 20 hod. – kino
pátek
7.30–11.30, 12.30–13.30 hod. Miluji Tě modře
POKLADNA kina otevřena denně,
vždy 1 hodinu před promítáním filmu

Region

Dlouhá Ves
Žihobce

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
pondělí–pátek
17–20 hod. www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
sobota
16–20 hod. Výstavy:
neděle
13–20 hod.
· Výstava umělecké tvorby Ulrychových
GALERIE SIRKUS
– quilling – papírový filigrán, jarní a velikonoční tvorba
po–čt 8–15.30 hod., pá 8–13.30 hod., 17–20 hod. · Výstava Příběhy Sudet a Živé paměti Sudet
polední pauza 11.30–12.30 hod.
· Výstava Zdeňka Roučky a Muzea Sušice:
so 17–20 hod., ne 14–20 hod.
Černé jezero, akce Neptun
do 4. června
· od 15. května
Ohlédnutí – Miloslav Čelakovský – viz str. 7
Výstava fotografií Šumavy Jana Kavale

KAŠPERK – tel. 376 582 324
infokasperk.cz, www.kasperk.cz
27.–28. května – Víkend plný buchet aneb Není buchta jako buchta – stavebnice hradu, výroba cihel – buchet
a za to buchty z pekárny
VELHARTICE – tel. 376 583 315
infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz
Celosezonní výstava Ve službách krále: doba Lucemburků na Velharticích – expozice o 14. století
prolnutá příběhem Bušků z Velhartic

Společenská kronika

strana 6

Vzpomínky
Kdo žije v srdcích svých blízkých, nezemřel.
Dne 14. května jsme vzpomněli jeden rok od úmrtí pana

Bohuslava Hosnedla,
manžela, dědečka, tatínka, strýce, tchána a švagra.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkují manželka s rodinou.
Měl jsi nás rád, jak možno věřit tomu,
že už se nikdy, tatínku, nevrátíš mezi nás domů.
Dne 20. května vzpomeneme třináctého výročí
úmrtí pana

Františka Chmelenského
ze Sušice. S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka,
dcery a syn s rodinami, vnoučata, pravnoučata.
Nezemřel, jen spí a má krásný sen o těch,
které miloval a oni milují jeho.
Dne 25. května uplynou dva roky, kdy od nás navždy
odešel pan

František Kalný
ze Sušice. S láskou vzpomíná rodina.
Čas mírní bolest, ale nedá zapomenout.
Dne 26. května uplynou dva roky, kdy nás opustila paní

Zdeňka Kreisová
z Hartmanic.
Stále vzpomínají manžel a sourozenci s rodinami.

Opustili nás...
Václav Janeček r. 1926, Věra Kojzarová r. 1943, Anna Matějovicová
r. 1933, Zdeněk Ziegler r. 1934, Zdeňka Prunerová r. 1945, Stanislav
Míčka r. 1949, Jana Vokounová r. 1941.

Talentové zkoušky do ZUŠ Sušice
Ve dnech 25. a 26. května od 14.00 do 16.00 se uskuteční přijímací
zkoušky do Základní umělecké školy v Sušici pro obory:
Hudební II. patro (nástroj, zpěv sólo, pěvecký sbor )
Výtvarný I. patro
Taneční I. patro
Na všechny malé muzikanty, výtvarníky a tanečníky se velice těšíme.
ZUŠ Sušice, Lerchova 255

Přijďte se podívat se svými dětmi a zkusit přijímací
zkoušky do nového tanečního sálu školy.

Červnový den hudby v Kašperských Horách
Červnový den hudby je program plný hudby a zábavy, který v letošním
roce bude zahájen už v pátek 16. června muzikálovou pohádkou Ať žijí strašidla. Na pohádku zahranou Metropolitním divadlem Praha se můžete přijít podívat do místního kina od 18 hod.. O sobotním odpoledni rozhýbou
náměstí kapely různých žánrů od folku přes pop, rock až po metal. Těšit se
můžete na místní harmonikáře ze skupiny Kůrovci, na Martina Bendu, který hraje a zpívá písničky od Waldemara Matušky a jehož hudební program
se nazývá „Čas Waldu neodnes“. Uslyšíte brněnskou folkrockovou hudební
skupinu Kamelot. Příznivce melodic-metalu potěší kapela Sotury. Zahraje
i česká metalová kapela Hand Grenade, které vás rozpálí nejen svou hudbou,
ale i připravenou ohnivou show. Nově v letošním roce program obohatí i na
taneční vystoupení skupiny Power a poutavá bubenická show skupiny Wild
Sticks. Den hudby vyvrcholí vystoupením hudební skupiny Argema. Nejen
tyto kapely uvidíte a hlavně uslyšíte 16. a 17. června v Kašperských Horách.
Přijeďte s námi rozhýbat Kašperské Hory! Těšíme se na vaši návštěvu! -TS-

VARIACE ČASU
VÝSTAVA OLEJOMALEB NA PLÁTNĚ – Olga Hrachová
1.–30. 6. 2017 | Galerie Thambos
Plzeň 4 – Doubravka – ul. Mohylová 91/1231
otevřeno: po, st, pá – 10–14 hod., út, čt – 14–18 hod.
vernisáž 31. května v 17 hodin

Blahopřání
Milá maminko,
možná ti málo říkáme,
jak moc pro nás znamenáš,
že jsi ta nejlepší maminka
a vždy pro nás pochopení máš.
Jsme moc rádi, že jsi s námi,
krásné narozeniny, přejeme ti mami.
Za všechno ti děkujeme
a přejeme štěstí, lásku, zdraví
a spoustu dalších dlouhých let.
Srdečně blahopřejeme k 85. narozeninám paní

Anně Mužíkové
ze Sušice, které oslavila 11. 5. 2017.
Synové Zdeněk s rodinou a Milan s rodinou.
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Pojeďte s námi...
27. května – WACHAU – údolí Dunaje plné meruněk a vína
Poslední volná místa!
24. června – HALLSTATT A SOLNÁ KOMORA
OBSAZENO!
30. června – DEKAMERON – Český Krumlov – otáčivé hlediště
Objednané vstupenky vyzvedávejte v kanceláři KD Sokolovna!
5. července – BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO – SOLNÝ DŮL
OBSAZENO!
23. září – BAMBERG – Francký Řím – město historie a piva
Návštěva jednoho z nejzachovalejších historických bavorských měst
(UNESCO) s návštěvou románského dómu, středověké císařské Falce
a biskupské Nové rezidence. Prohlídka jednoho z místních pivovarů spojená
s ochutnávkou zdejšího piva. Odpoledne plavba lodí po řece Regnitz.

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

sobota 27. května od 19 hod. – kostel Narození Panny Marie ve Strašíně
koncert německého pěveckého sboru JUGENDKAMMERCHOR
der SCHOLA CANTORUM z Weimaru /D/
sobota 3. června od 19 hod. – kostel v Nezamyslicích
Letos to za zdmi bude znít už pojedenácté a rozhodně je na co
koncert německého sboru LAMER WINKEL VIERG ' SANG z Lamu se těšit. Pro letošní ročník totiž bez výjimky platí – kdo si počká,
a smíšeného sboru JITRO Hradec Králové
ten se dočká, zkrátka tohle datum, 3. červen, tentokrát sedlo všem
kapelkám, které jsou v našem hledáčku už delší dobu, a vznikl tak
naprosto jedinečný line-up. Indie-elektro-popová čtveřice s trochu
melancholickým nádechem a silnými melodiemi – to jsou NANO,
potom tu máme špinavý kytary, nakřáplý varhany a pěkně osobitý
Motto: Za dne jim byla záštitou, NOC prozářila hvězdami
vokální projev Adama Krofiana z THE ATAVISTS. ZAJÍC COMPA(Srov. Mdr 10,17)
NY se na scéně pohybují už 15 let a mistrně pro vás kloubí moderMalé ohlédnutí: Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před třinácti ní dance postupy se živými nástroji a trochou toho funku. Plzeňský
lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange klucí z DONNIE DARKO, to je nadupaná kytarovka s dobře znějíNacht der Kirchen“. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a ote- cím zpěvem. A naše hvězdy, snad ani neni třeba dlouze představovřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republi- vat VLOŽTE KOČKU, ty v sobě pojí od všeho trochu a ještě přidaj
ce. V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé České republice a v Su- špetku toho moravskýho folkloru. A když bude sluníčko, na náměsšici máte tuto možnost od roku 2012. V loňském roce se do Noci kostelů tí vás budou od 17.30 hodin vítat kluci z LEKSES se svým rokenrov České republice zapojilo více než 1400 kostelů, ve kterých připravili lem. Na místě bude připravené jídlo, pití, workshopy, neopakovatelpořadatelé pro návštěvníky téměř 8 000 programů. O mimořádném zá- ná atmosféra a pod hradem prostor pro stanování. Zkrátka mejdan
jmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i 500 000 návštěvnických 3. června na hradě Rabí.
Vstupenky v předprodeji na www.ruinfest.cz.
-tzvstupů zaznamenaných během večera a noci. V Sušici jsme loni zaznamenali více než 1200 vstupů.
Noc kostelů 2017 v Sušici. I letos budou moci návštěvníci poznávat
a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouPionýr, z.s.
ze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. Budete opět moci nasbírat
razítka do putovního pasu z pěti míst.
V modlitebně Církve bratrské, která se do programu zapojuje letos
poprvé, zazní slovíčko pro děti, chvály, čtení z Bible a videoklipy současné křesťanské hudby.
V děkanském kostele sv. Václava můžete zhlédnout Legendu o sv.
Václavu v podání žáků ZŠ T.G.M., vyslechnout přednášku historika PhDr.
Nuželická 60, 342 01 Sušice, vás zve na
Jana Lhotáka, meditovat či zaposlouchat se do tónů flétnových souborů
ZUŠ Sušice a Nýrsko. Chrámový sbor představí liturgický rok v hudbě.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie připravuje především hudební proJak vycvičit draka
gram – houslový soubor ZUŠ Sušice, biblické tance, komorní sbor Monumentum a gregoriánský chorál v podání Mgr. Michala Marka, učitele
v Kamensku u Blovic 30. 7. –12. 8. 2017
ZUŠ Sušice. Milovníky historie zaujme přednáška o výsledcích archeo• Ubytování v chatkách po 4 dětech
logického výzkumu kolem tohoto kostela a pro děti zde bude nachystána
• Cena 3 200 Kč pro člena | 3 900 Kč pro nečlena
poznávací hra „Patroni české země“.
• Přihlášky k dispozici v kanceláři pionýrské skupiny
Určitě nezapomeňte navštívit kapli sv. Rocha, kde do ticha zaznějí
(středa 16–17. hod) nebo na webu www.psotava.cz
kytarové tóny a duchovní písně. Dozvíte se mnoho zajímavostí ze života
• Kontaktní osoba: Jakub Vejdělek (hlavní vedoucí tábora)
sv. Rocha a sv. Rozálie, včetně soutěže a vyrábění růží sv. Rozálie a protel.: 724 865 377, e-mail: pionyrsusice@seznam.cz
gram zakončí za svitu svíček přednáška PhDr. Lhotáka.
Pokud vydržíte a vyšplháte až na Andělíček, v kapli Anděla Strážce
vás bude čekat odměna v podobě ochutnávky mešních vín, preludování
varhan a zajímavé povídání o historii kaple v podání Ing. Václava Šmídla.
Podrobný časový harmonogram najdete v příštím vydání Sušických
novin, na plakátech a na www.nockostelu.cz.
-A.N.-

Pozvánka na RUINFEST

NOC KOSTELŮ – 9. 6. 2017

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR

Voda bude pomáhat
Do Sušice přiteče na konci května!
Napij se a pomáhej! Takto zní základní výzva sbírky s názvem
Voda pomáhá, kterou pořádá Diakonie Západ poskytující sociální
služby několika tisícům lidí na západě Čech. Princip sbírky je opravdu jednoduchý. Za každý dar do kasičky během sbírkových dní dobrovolníci odmění dárce lahví pramenité vody ze Šumavy. Vybrané
finanční prostředky následně pomohou realizovat projekty na vodě,
které podpoří klienty Diakonie Západ. V Sušici se s dobrovolníky setkáte 31. května v čase od 9 do 17 hodiny.
Sbírkové dny budou probíhat v 18 západočeských městech ve dnech
29.–31. května a Sušice budou jednou z významných zastávek. Týmy,
které vytvoří pracovníci Diakonie Západ a dobrovolníci z místních škol
a spolků, určitě nepřehlédnete. Budou označeni tričky s logem kampaně Voda pomáhá, průkazkami, nepostradatelnou kasičkou a povolením
veřejné sbírky.
Diakonie Západ pomáhá kvalitními sociálními službami tam, kde na
to člověk sám nestačí. Vybrané peníze pomohou okamžitě a zde v západních Čechách. Ptáte se komu?
Ohroženými dětmi počínaje, přes lidi s poruchou autistického spektra,
osoby s mentálním postižením, lidi v nepříznivých či krizových životních
situacích, až po seniory. Více informací o tom kde a komu peníze z kampaně pomáhají se můžete dočíst na www.vodapomaha.cz.
Předem děkujeme, za každý dar, kterým se rázem proměníte v DOBROVODA a potvrdíte v praxi motto Diakonie Západ: „Pomoc má mnoho
tváří“! Těšíme se na setkání,
organizační tým Voda pomáhá!

Zajímají vás příběhy dětí, které nemohou z různých důvodů
žít ve vlastní rodině? Napadlo vás stát se pěstounem a...
· jste zvědaví, co všechno takové rozhodnutí přinese?
· přemýšlíte o tom, jak se změní život váš a vaší rodiny?
· zvažujete, zda jste tou správnou osobou?
Nové věci přinášejí nové otázky a očekávání.
Přijďte si o nich s námi popovídat...
Setkáváme se v Plzni, Klatovech, Sušici, Horažďovicích, Domažlicích...
Kde najdete další informace?
www.latusprorodinu.cz · www.diakoniezapad.cz
e-mail: info@latusprorodinu.cz · nahradkazapad@diakonie.cz
telefon: 775 969 047 (LATUS) · 731 125 429 (Diakonie Západ)
Aktivity pro náhradní rodinnou péči koordinuje
LATUS pro rodinu o.p.s. ve spolupráci s Diakonií Západ.
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Příkopy 178, 342 01 Sušice
info@kinosusice.cz
376 523 360
376 521 680 – pokladna kina
(otevřena hodinu před začátkem představení)

19. 5.–2. 6.
20.00
Strážci Galaxie
Vol. 2 (3D)

pátek

19
sobota

20
neděle

21

USA, 150/130 Kč děti
do 15 let, dab.

17.00
Pád

20.00
Vetřelec: Covenant

USA, 91 min., 110 Kč titulky

USA, 120 min., 130 Kč, titulky

14.00
Příšerky pod hladinou

17.00
Balerína

ESP, 92 min., 110 Kč, dab.

FRA, 89 min., 110 Kč, dab.

20.00
Lady Macbeth
GBR, 89 min., 100 Kč, titulky

20.00
Král Artuš:
Legenda o meči (3D)

pondělí

22

GBR/AUS/USA, 126 min.,
140 Kč, titulky

20.00
Pád

úterý

23
Marie Terezie
Příznivci historie se setkali v Městské knihovně v úterý 2. května
na přednášce PhDr. Jana Lhotáka při příležitosti 300. výročí narození císařovny Marie Terezie.
V úvodu se pan Lhoták zmínil o osobním životě a rodinných vazbách této významné panovnice. Poté zmapoval vojenskou a politickou situaci v letech 1740–1780 v našich zemích a následně se věnoval
reformám, ke kterým za vlády Marie Terezie došlo.
Přednáška byla doplněna zajímavým obrazovým materiálem –
fotografiemi dobových tisků, portréty a mapami.
-mk-

USA, 91 min., 110 Kč, titulky

20.00
Vetřelec: Covenant

středa

24

USA, 120 min., 130 Kč, titulky

20.00
Neznámá dívka

čtvrtek

25

BLG, 113 min., 100/80 Kč
členové FK, titulky

19.30
Hrátky s čertem
– spolek divadelních
ochotníků Schody

pátek

26

105 min., 100 Kč

sobota

27
neděle

28

17.00
Kong: Ostrov lebek

20.00
Piráti z Karibiku:
USA/GBR, 118 min., 110 Kč, Salazarova pomsta (3D)
titulky

USA, 150/130 Kč děti do 15 let,
dab.

14.00
Putování tučňáků:
Volání oceánu

17.00
Příšerky pod hladinou (3D)

FRA, 82 min., 80 Kč dab.

ESP, 92 min., 150/130 Kč, děti
do 15 let, dab.

20.00
Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta
USA, 130/110 Kč děti do
15 let, titulky

pondělí

GALERIE SIRKUS SUŠICE
Galerie SIRKUS Sušice vás srdečně zve ve středu 31. května
od 18 hodin na komentovanou prohlídku výstavy
OHLÉDNUTÍ s malířem Miloslavem Čelakovským.

29
úterý

30
středa

31
čtvrtek

1

20.00
Ochránci
RUS, 89 min., 100 Kč, titulky

20.00
Vetřelec: Covenant
USA, 120 min., 130 Kč, titulky

20.00
Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta (3D)
USA, 150/130 Kč děti do
15 let, dab.

19.30
Hrátky s čertem
– spolek divadelních
ochotníků Schody
105 min., 100 Kč

pátek

2

20.00
Wonder Woman
USA, 110 Kč, 110 Kč, titulky

Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit na stránkách www.kinosusice.cz nebo
si můžete
i zakoupit
na stránkách
nebo
vVstupenky
pokladně kina
na tel.rezervovat
376 521 680.
Pokladna
otevřena www.kinosusice.cz
vždy hodinu před představením.
v pokladně
kina navyhrazena.
tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna
programu
Změna programu vyhrazena.
pokladna kina.
OTEVÍRACÍ DOBA
pokladna
OTEVÍRACÍvstupenek:
DOBA
denně
vždykina.
jednu hodinu před promítáním filmu
předprodej
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
předprodej
vstupenek:
Po
7.30–11.30
12.30–15.30
Po7.30–11.30
7.30–11.30 12.30–16.30
12.30–15.30
Út
Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle
Út7.30–11.30
7.30–11.30 12.30–15.30
12.30–16.30
Rezervace
je nutné
vyzvednout
nejdéle
St
30
minut před
začátkem
představení.
St 7.30–11.30
7.30–11.30 12.30–16.30
12.30–15.30
30 minut
před
začátkem představení.
Čt
Poté
budou
zrušeny!
Čt 7.30–11.30 12.30–13.30
12.30–16.30
Poté budou zrušeny!
Pá
Pá 7.30–11.30 12.30–13.30
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek,
představení
– Nedělní
odpoledne
věnujeme
pohádek,
čiDětská
celovečerní
filmy současné
i ověřené
kvality.
Rodičedětem,
mohoupásma
sledovat
film se
či celovečerní
současné
i ověřené
kvality.
Rodiče mohou
sledovat film se
svými
potomkyfilmy
či si dopřát
chvilku
na baru
s připojením
na Wi-Fi.
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
klub – Každý týden
svátek
pro zlevněné
cinefily, výběr
toho nejlepšího ze světové
iFilmový
české kinematografie,
pro členy
klubu
vstupenky.
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Cestovatelské
Dokumentární film
Do 18 let nepřístupné
Cestovatelské
přednášky
Dokumentární film
Do 18 let nepřístupné
přednášky
Divadelní a umělecká
Do 15 let nevhodné
Představení v 3D
Divadelní
a
umělecká
představení
Do 15 let nevhodné
Představení v 3D
představení
Do 12 let nevhodné
Vzdělávací pořady
Koncert
Do 12 let nevhodné
Vzdělávací pořady
Koncert

Strážci Galaxie Vol. 2 James Gunn
V rytmu zbrusu nových Nejlepších hitů #2 pokračují ve filmu od studia
Marvel Strážci Galaxie Vol. 2 dobrodružství party superhrdinů, kteří se
vydávají až na samé hranice kosmu. Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla. Staří nepřátelé se stávají
spojenci a na pomoc našim super-hrdinům přicházejí i další oblíbené
postavy z rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel.
Pád Scot Hicks
Luce Pricová se po smutných událostech dostává do internátní školy
pro problémové mladistvé. Zde se setkává s podivnou partou lidí,
do které patří i okouzlující Daniel Grigori, který jí je až bolestně
povědomý. Daniel jí ale očividně přehlíží a Luce se rozhodne vypátrat
kdo vlastně Daniel je a proč má pocit jako by ho znala celou věčnost.
Do toho se začnou dít kolem Luce podivné věci a dobrání se pravdy
může být i smrtelné
Vetřelec: Covenant Ridley Scott
Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve svém kultovní sérii
Vetřelec. Vetřelec: Covenant je novou kapitolou, ve které posádka
vesmírné lodi Covenant směřuje na vzdálenou planetu na druhé
straně galaxie, která se zdá být neobjeveným rájem. Ve skutečnosti
ale skrývá nebezpečí, které si nikdo z členů posádky nedokázal
představit.
Příšerky pod hladinou Julio Soto Gurpide
Animovaná komedie Příšerky pod hladinou přinese podvodní zábavu
na více, než jeden nádech. Zemi zaplavily nekonečné oceány, lidstvo
se odstěhovalo o dům dál a veškerý život na dokonale modré planetě
obstarávají roztodivní tvorové z hlubin. V jednom podmořském
údolí žije chobotnička Deep, neurotická kreveta Alice a nemotorný
mořský ďas Evo. Tři kamarádi znamená taky třikrát více průšvihů, ten
poslední je ale opravdu kolosální. Jejich údolí hrozí zkáza a naprosto nepravděpodobná sestava musí rychle povýšit na hrdiny a najít
záchranu. Cestou se k nim přidá muréna stejně hladová jako osamocená a dohromady objeví vodní svět, o kterém neměli ani ponětí.
Čekají je rybí zombies, zpěvačka na Titanicu, zaplavená Broadway
nebo chladná Arktida.
Balerína Eric Summer, Éric Warin
Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je
tanec. S pomocí svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince a vydat se na dlouhou cestu do Paříže, kde na ni
čeká mnoho nelehkých úkolů a zajímavých setkání. Zábavný a dojemný film o přátelství, sebedůvěře a rodinných poutech.
Lady Macbeth William Oldroyd
Anglický venkov roku 1865. Katherine je donucena ke sňatku z rozumu
s postarším velkostatkářem. Lásku v ní však dokáže probudit mladý
nádeník, jenž na statku pracuje. Silný cit v ní rozdmýchá obrovskou sílu
a Katherine se rozhodne vzít osud do svých rukou za každou cenu.
Král Artuš: Legenda o meči Guy Ritchie
Když je ještě v Artušově dětství zavražděn jeho otec, zmocní se koruny
Artušův strýc Vortigern (Jude Law). Artuš, oloupený o následnické právo
prvorozeného syna, vůbec netuší, kdo ve skutečnosti je, vyrůstá v tvrdém
prostředí městských uliček. Když se mu ale podaří vytáhnout meč
z kamene, obrátí se mu život vzhůru nohama a musí vzít na vědomí svůj
skutečný původ.
Neznámá dívka Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
Jenny (Adèle Haenel) je lékařkou, která provozuje malou praxi po
svém starém a nemocném mentorovi. Ambiciózní mladá žena se
chystá na velký kariérní skok – přestup na významnou kliniku
a prestižní oddělení. Když se jednoho dne večer rozezní v její ordinaci
zvonek, Jenny nereaguje. Je po ordinačních hodinách a má dost
práce s nejistým Julienem (Olivier Bonnaud), který u ní vykonává
praxi. Ráno se dozví, že neznámá dívka, kterou nepustila dovnitř,
byla opodál nalezena mrtvá, nejspíš zavražděná. Hnána výčitkami
svědomí se Jenny pokouší vypátrat její identitu. Nepřiznaně v ní ale
hlodá i touha odhalit pachatele brutálního činu.
Kong: Ostrov lebek Jordan Vogt-Roberts
Strhující původní dobrodružný film režiséra Jordana Vogt-Robertse
vypráví příběh nesourodého týmu badatelů, vojáků a dobrodruhů,
kteří se spojili, aby prozkoumali tajemný, stejně nebezpečný jako
krásný, ostrov v kdesi v Pacifiku, který není zanesen do žádné mapy.
Odříznuti od všeho, co znají, vstupují na území mohutného Konga
a zažehávají tak nejstrašnější boj člověka s přírodou. Jejich cesta
za poznáním se mění v boj o přežití a útěk z prapůvodního Ráje, ve
kterém není pro člověka místo.
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Joachim Rønning, Espen
Sandberg
Oblíbení hrdinové Jack Sparrow (Johnny Depp) a Will Turner (Orlando
Bloom) se vracejí v pátém pokračování úspěšné série, ve kterém se
společně postaví novému nepříteli, pirátu Salazarovi (Javier Bardem).
Ten dokázal uprchnout ze zakletého Bermudského trojúhelníku
a nyní se snaží zničit všechny piráty. Jedinou nadějí je získat Poseidonův trojzubec, artefakt umožňující ovládat mořské vlny.
Příšerky pod hladinou Julio Soto Gurpide
Animovaná komedie Příšerky pod hladinou přinese podvodní zábavu
na více, než jeden nádech. Zemi zaplavily nekonečné oceány, lidstvo
se odstěhovalo o dům dál a veškerý život na dokonale modré planetě
obstarávají roztodivní tvorové z hlubin. V jednom podmořském
údolí žije chobotnička Deep, neurotická kreveta Alice a nemotorný
mořský ďas Evo. Tři kamarádi znamená taky třikrát více průšvihů, ten
poslední je ale opravdu kolosální. Jejich údolí hrozí zkáza a naprosto nepravděpodobná sestava musí rychle povýšit na hrdiny a najít
záchranu. Cestou se k nim přidá muréna stejně hladová jako osamocená a dohromady objeví vodní svět, o kterém neměli ani ponětí.
Čekají je rybí zombies, zpěvačka na Titanicu, zaplavená Broadway
nebo chladná Arktida.
Ochránci Sarik Andreasjan
Během studené války dostala tajná vojenská organizace „Patriot“ za
úkol vytvořit skupinu superhrdinů, kteří budou chránit svou vlast
před nadpřirozenou hrozbou. Vědci vybrali čtyři jedince z různých
koutů Sovětského svazu a úpravami jejich DNA u nich rozvinuli
superschopnosti. Časy se však změnily a hrdinové museli po dlouhá
léta žít v utajení. Když se ale objeví nová hrozba, strašlivější a nebezpečnější než cokoliv, s čím se „Ochránci“ kdy setkali, musí se vydat
znovu do akce.
Wonder Woman Patty Jenkins
Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna Amazonek
Diana trénink, který z ní udělal neporazitelnou bojovnici. Vyrůstala v chráněném ostrovním ráji až do doby, kdy na jejich pobřeží havaroval americký
pilot a vyprávěl jim o masivním konfliktu zuřícím v okolním světě. Diana
opouští bezpečí domova s přesvědčením, že dokáže hrozbu zastavit.
Diana bojuje po boku mužů ve válce, která má ukončit všechny konflikty,
a objevuje plný potenciál svých schopností... a svůj skutečný úděl.

Start tenisové sezony

LTC Sušice – většina týmu dospělých pro rok 2017. Zleva: Jan Sulan
ml., Matěj Skrbek, Miloslav Prášek, Tomáš Nachtigall (hrající kapitán), Vendula Kripnerová, Martin Vospěl, Hana Svobodová, Josef
Kroupa ml., Jiří Valík ml.
I přes poněkud podivné počasí
letošního jara se v minulých týdnech rozeběhla tenisová sezona
a s ní tradiční soutěže družstev.
Klub LTC Sušice pro tento ročník zápolí v kategorii dospělých,
dorostu a starších žáků.
Družstvo dospělých vedené
již sedmým rokem hrajícím kapitánem Tomášem Nachtigallem
si pro letošek vytýčilo ve vyšší
krajské soutěži za cíl minimálně obhájit umístění „na bedně“
z posledních dvou let. Povzbudivé je, že do týmu se podařilo
zapracovat další dva odchovance, dorostence Miloslava Práška
(ten si hned v prvním svém zápase připsal vítězství a zisk důležitého bodu) a Jana Sulana ml.
Sušické družstvo zavítalo o posledním dubnovém víkendu do
plzeňských Doudlevců, kde zvítězilo 6:3 na zápasy. V pěti zápasech musel rozhodovat až třetí
set, který se ve všech případech
podařilo našim tenistům získat.
To svědčí nejen o dobré fyzické a psychické kondici sušických
hráčů a hráček, ale též o náklonnosti štěstěny. První květnový víkend pak sušické dvorce přivítaly
tradičního rivala, B – tým Klatov, který tentokrát přijel v trochu
oslabené sestavě. Toho sušická
reprezentace využila a i přes zaváhání svých dam zvítězila v poměru 6:3 na zápasy.
Sušičtí dorostenci po loňském
sestupu z nejvyšší krajské soutě-

že měli o závěrečném dubnovém
víkendu hostit sousedy z Horažďovic. Ovšem soupeř se k utkání
nedostavil (z důvodu nemožnosti přípravy způsobené počasím)
a naši tak zvítězili kontumačně. Pro letošní sezonu se sušičtí
dorostenci musejí obejít bez své
dlouholeté opory, Matěje Skrbka, o jehož hostování projevil zájem elitní dorostenecký A – tým
TK Slavia Plzeň. Matějovi patří dík za výtečnou reprezentaci
LTC Sušice, která stále pokračuje
v týmu dospělých.
Starší žáci v první květnový
víkend přivítali soupeře z Dýšiny.
Velmi vyrovnané utkání rozuzlily
až čtyřhry, po kterých se sušičtí
starší žáci mohli radovat z celkového vítězství 5:4. Za zmínku
jistě stojí plný bodový zisk (tj.
vítězství ve dvouhře i čtyřhře)
Matyáše Požárka a Ines Fukové.
Závěrem zveme všechny příznivce bílého sportu na nejbližší domácí utkání. Dospělí hostí v sobotu 20. 5. tým Prazdroj
Plzeň; dorostenci v neděli
21. 5. tým LTC Domažlice; a starší žáci v sobotu 27. 5. tým Slavoj Stod. Utkání začínají vždy
v 9.00 hodin.
Veškeré detailní výsledky
a rozpis utkání naleznete na oficiálním webu Českého tenisového svazu www.cztenis.cz. O dění
a akcích na sušických tenisových
kurtech se též dozvíte na webu
www.ltcsusice.cz. LTC Sušice

Opravdu se nesešli pod třešní?
Letní sezona oddílu volejbalu TJ Sušice každoročně začíná na venkovních antukových
kurtech turnajem na prvního
máje. A protože je to kromě práce také lásky čas, slouží k navození té správné atmosféry nedaleká za tímto účelem před lety
vysazená třešeň. Letos ovšem
marně čekala na volejbalistické dvojice hotovící se k polibku. Díky dubnovým vydatným
dešťům zůstala všechna tři hřiště nebezpečně podmáčená a nemohla být ani tradiční zahajovací brigádou upravená.
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Tradiční akce ale zrušena
nebyla, turnaj byl sehrán v tělocvičnách ZŠ Lerchova. Nesl
ovšem málo vzletný název Pod
střechou. Možná proto přišli jen
ti nejvěrnější realisté. Devět žen
a osm mužů se utkalo v šesti společných zápasech, ale každý sbíral body individuálně. Složení
družstva pro každý match se určovalo losem. Ačkoliv by se zdálo býti konečné pořadí hlavně
dílem štěstěny, výsledek odpovídal spíše kvalitě. Mezi ženami
zvítězila Alena Sachrová a mužským vítězem se stal Čestmír
Kříž ml. spolu s překvapením
turnaje Bobem Dachem, který ale tímto úspěchem zúročil časem nabité zkušenosti
a potvrdil stoupající formu.
ED

Po úspěchu v derby pád, fotbalisté nestačili na Admiru ani na Rokycany
Věřili, že penaltová výhra
s Klatovy (2:1) utrápený tým nakopne. Jenže sušičtí fotbalisté pokračují v sérii nezdarů. Proti pražské Admiře i v následném duelu
s Rokycany ani jednou neuspěli
a pět kol před koncem divizní soutěže zůstávají na posledním místě
tabulky s pouhými dvěma body.
Před čtrnácti dny se v sušické
kabině radostně křepčilo. Derby
proti Klatovům dopadlo pro domácí fotbalisty výborně, první výhra
v sezoně (byť penaltová) se musela oslavit. „Moc jsme si to užívali,
bylo to hodně veselé,“ přiznal kapitán týmu Jakub Szedmák. „Na další duely se těším a vyhlížím novou
šanci,“ vystihl zlepšenou náladu
v šatně gólman Karel Gill.
Hráči doufali, že je první urvané body v sezoně nakopnou do závěrečných zápasů sezony. Do Prahy na utkání se silnou Admirou jeli
bojovně naladění a plni odhodlání navázat na úspěšný zápas proti
okresnímu rivalovi.
Sušice opět zažila zápas mnoha
tváří. Proti favorizovanému soupeři začalo mužstvo děsivě – už
v 16. minutě hosté prohrávali 0:2
a výrazně si zkomplikovali cestu za slušným výsledkem. Výběr
Jana Staňka ale utkání nezabalil
– v dalších minutách hry postupně převzal iniciativu a zejména na
začátku druhé půle dominovalo.
Hráči slušně kombinovali a Admiru, která už se viděla v šatně se
třemi body, jasně přehrávali.
Hosté se dočkali zasloužené odměny – nejdřív kanonýr Miroslav

Vrhel hlavou snížil, o osm minut
později zdálky napřáhl kapitán Jakub Szedmák a krásnou trefou vyrovnal na 2:2. Sušice ještě deset
minut před koncem zápasu držela
nerozhodný výsledek, pak ale opět
přišel „blikanec“. Domácí v závěrečné fázi utkání vstřelili tři branky a z trávníku si odnesli přesvědčivou výhru 5:2.
Následující víkend se Sušice
představila proti Rokycanům. Domácí áčko chtělo navázat na úspěchy ostatních sušických celků, kterým se nadmíru dařilo. Začátek
ale opět vypadal jako
z fotbalového hororu
– po jednom z prvních
rokycanských útoků Imrich Varga (vlevo) útočí v domácím duelu s Rokycany.
Sušice už ve 3. minutě prohrávala. V nastavení prvního poločasu
pak hosté přidali ještě jednu trefu,
zkraje druhé půle pak zvýšili už na
3:0. V 56. minutě se podařilo snížit
Imrichu Vargovi, jenže Rokycany
přidaly další dvě branky a domů si
odvezly jasnou výhru 5:1.
Sušice po 25 odehraných zápasech zůstává s pouhými dvěma
body na posledním místě tabulky
s hrozivým skóre 16:95. Důvody
mizerných výsledků přetrvávají –
úzký kádr, kde chybí víc nadstavbových hráčů, mizivá sebedůvěra
a špatné úseky zápasů, ve kterých
výběr Jana Staňka ztrácí naději na
lepší výsledky.
V následujících dvou kolech
jede Sušice do Karlových Varů (neděle 21. 5., 10.30 hodin), doma se
poté představí proti Malši Roudné.
-jon-

Dívčí Fotbalová Akademie
Probíhá stálý nábor fotbalistek ve věku od 8 až XX let.
Přijďte navštívit pravidelné tréninky, které se konají 2x týdně na
krásném fotbalovém stadioně v hrádku u Sušice. Vyzkoušejte si
fotbalový trénink pod vedením zkušených trenérů.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Info na tel.: 606 811 650

Rok se s rokem sešel

Ne z a d rž it el ně se
nám blíží letní prázdniny a i my se
v Tělocvičné
jednotě Sokol Sušice připravujeme
na odpočinek, ale ještě dříve než to
v tomto školním roce zabalíme, čekají nás ještě události „Dny Sušice“
a celorepubliková soutěž v Prostějově a Praze.
Cvičení bylo zahájeno v září ve
sportovní hale u budovy gymnázia.
Hned první den jsme věděli, že letošní rok pro nás bude něco extra,
když se nám v tělocvičně sešlo na
50 cvičenců. „Tímto jim patří velký
dík“. Doufáme, že přízeň dětí vydrží
i v následujícím školním roce, který
budeme začínat v září.
Jako každý rok na děti čekala
spousta závodů. První závody, které jsme pořádali, se konaly na ZŠ
Lerchova. Na tyto závody byli pozvané i okolní základní školy a též
i Tělocvičná jednota Sokol Janovice.
Tato soutěž byla spíše jen taková generálka před ostrým startem, který
nás čekal. První ostrou, byly závody ve sportovní gymnastice a šplhu,
které se konaly v klatovské sokolovně. Na tyto závody jsme nečekali tak
silnou účast, ale mile nás děti překvapily, když v den odjezdu se jich
sešlo 22 a získaly tam 8 medailí. Po
těchto závodech byla chvilka na oddech, jelikož závody v plavání, se
konaly v dubnu. Cvičenci nezaháleli
a dále se v tělocvičně věnovali nácviku gymnastických sestav a někteří se

učili i nové cviky, které okoukali na
gymnastice. Jak již bylo zmíněno,
v dubnu na nás čekaly hned dvoje
závody a to přebor v plavání a zároveň i v lehké atletice. Na plavání
s námi odjíždělo 18 dětí a ani na těchto závodech nezahálely a dovezly si
spoustu medailí zpět domů. Přebor
v lehké gymnastice měl být 22. dubna, ale pro nepřízeň počasí, byly závody odloženy na 30. dubna. Závodů v atletice se nakonec zúčastnilo
23 dětí a přivezeno bylo 10 medailí.
Dalo by se říci, že tím jsme mohli
cvičení ukončit, ale neukončili, jelikož děti, které se umístily na stupních vítězů, si vybojovaly pozvánku na republikovou soutěž, která
bude pro mladší žákyně a žáky od
26. května do 28. května v Prostějově a pro starší žákyně a žáky od
9. června do 11. června v Praze. Dovolte mi, abych vám zde představil
naše úspěšné cvičenky, které se na
tuto soutěž probojovaly. Do Prostějova pojedou děvčata: Denisa Veselá,
Eva Pivetzová a Lucie Vrbů, do Prahy se probojovala Natálie Půroková
a Martin Frána. Tato soutěž bude pro
naše závodníky velmi složitá, jelikož
nebudou jen své síly měřit s ostatními závodníky, ale i s časem. Určitě si
kladete otázku proč zrovna s časem.
V sobotu jsou na závodníky přichystané hned dvě soutěže, a to gymnastika a atletika, a v neděli po ránu
plavání. Pro mladší žákyně je tato
soutěž velmi vyčerpávající, a proto
jim patří od výboru SOKOLA SUŠICE velké díky, že se vůbec této
akce zúčastní. Závodníky do Pro-

stějova budou doprovázet cvičitelé
Moureček Petr a Pavel Mourečkovi.
Naše jednota nezahálí ani ve volném čase. Spolupracujeme s městem
Sušice a připravili jsme pódiovou
skladbu na sušické slavnosti Dny
Sušice. Ještě stojí za zmínku, že před
pódiovou skladbou budeme přítomni na dětském hřišti FUFERNA, kde
si děti z veřejnosti budou moci zaskákat na malé trampolíně, vyzkoušet si přeskok přes bednu a nebo si
zacvičit na žíněnkách.
Na závěr mi dovolte poznamenat,
že příští rok bude pro Tělocvičnou
jednotu Sokol Sušice dosti náročný,
jelikož se nezadržitelně blíží XVI.
Všesokolský slet, který se bude konat opět v Praze EDEN Arrně. Věřím, že výbor T.J. Sokol Sušice nám
dovolí předvést menší ukázku z nácviku rodičům dětí, které se tohoto
sletu budou účastnit, popř. i sušické
veřejnosti.

Tělocvičná jednota Sokol Sušice

Ještě bychom rádi poděkovali
jak našim cvičencům za výtečnou
prezentaci sušického Sokola, tak
i vedení Tělocvičné jednoty Sokola
Sušice v čele se starostou bratrem
MVDr. Jiřím Zeleným, tak zároveň
velké „Děkuji“ patří i panu starostovi města Sušice Bc. Petru Mottlovi
za skvělou spolupráci.
Naše nejúspěšnější cvičenky
i cvičenci: Mladší žákyně I (2008–
10): Votavová Tereza, Vrbová Lucie. Mladší žákyně II (2006–07):
Pivetzová Eva, Veselá Denisa, Nováková Kristýna. Starší žákyně
IV (2002–03): Půroková Natálie,
Touchová Michaela. Mladší žáci
I (2008–10): Nedvídek Jan. Mladší žáci II (2006–07): Ježek Matěj.
Starší žáci III – Rok narození
2004–05: Frána Martin.
Za Tělocvičnou jednotu
Sokol Sušice – Nazdar!
Pavel Moureček
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Sportoviště města Sušice

Sušický horský běh 2017

Letní příměstské tábory

V letošním roce se na Ostrově Santos sešli účastníci Sušického horského běhu již pošesté. Předpověď počasí nevěštila žádné idylické klima. Tato skutečnost se plně naplnila v den závodu. Sobotní obloha
22. dubna, zpočátku dávala nemalou naději na to, že se sportovní akce
vyhne dešťovým kapkám, ale ani největší optimista nemohl doufat, že
šestý ročník bude zalit slunečními paprsky.
Když se otevřela kancelář, kde se mohli závodníci přihlásit, tak pořadatelé moc radostí neoplývali. Vyhlíželi každého, kdo by připadal
v úvahu, že půjde o běžce, běžkyni, jež si chtějí prověřit své síly a odhodlání pokořit nástrahy náročné tratě. Jak se blížil čas startu, tak se plnila i startovní listina. Nakonec se na startovní čáru postavilo 49 mužů
a žen. Z tohoto počtu bylo pět štafet a našel se i jeden odvážlivec, který
si do své výbavy přidal 10 kg navíc. Ve startovním poli byli i zástupci ze
sousedního Německa, ze sportovního klubu WSV Rabenstein. Jakmile
účastníci hlavního závodu opustili Santos, tak přišly na řadu dětské závody. Oproti předcházejícím ročníkům byly dětské kategorie dosti prořídlé.
První v cíli se objevil člen štafety Řezníček-Foller z WildRunners
Brno, trať zvládli za 1:36:07,00 hod. Druhé místo celkově, ale první
v hlavní mužské kategorii patřilo běžci z klubu Atletika Klatovy Vlastimilu Zwiefelhoferovi, v čase 1:36:38,00 hod. Pokud je někomu toto
jméno známé, tak jeho domněnka je správná. Ano, jeho otec byl vynikajícím běžcem 70–80 let. Tento skromný člověk nám již několik let
jezdí pomáhat, jako hlavní rozhodčí. První žena se do cíle dostala za
1:48:45,00 hod. a byla jí Hana Kolářová ze Starého Plzence. Tím „posledním“ byl klasifikován Rosťa Švelch ze Sušice a taky „otec“ tohoto
běhu za 2:52:51,00 hod. On sice doběhl poslední, ale musíme vzít v úvahu, že trať absolvoval s 10 kg zátěží.
Žádné sportovní akce se dnes neobejdou bez vstřícných lidí, kteří pomáhají při závodu a sponzorů, kteří podpořili tento běh. Chci poděkovat
nejen za finanční nebo materiální dary od těchto firem: Restaurace u Vítovců, Flodur s.r.o. čerpací stanice, SPAK, Pekařství Rendl, Sportoviště
Sušice, Podlahářství Mazura, Zámečnictví Petr Heis, Lékárna Galenos,
Hotel Gebreta, PAP, Lékárna Aster Pharma, Pivovar u Švelchů, Cupeko,
Bistro Vaněček, High Point Sušice, Hotel Na Pekárně, Pojišťovna Kooperativa, Pojišťovna Allianz, Orling ArtroDiet, Jiko Čácha. Velké díky
patří městu Sušice, taky vedení Ostrova Santos, kde máme zázemí závodu. Děkuji též panu Hlaváčovi, jež ozvučil a provázel slovem celou akci.
Nerozlučnou součástí Sušického horského běhu jsou manželé Švelchovi,
kteří zpracovali výsledky hlavního závodu, ale i dětských kategorií. Poděkování patří strážníkům Městské policie. Zabezpečili bezproblémový
přeběh startovního pole přes frekventovanou silnici.
Jaroslav Uher

Zápisy na léto v plném proudu – turnusy se rychle plní, tak se přihlaste včas
Termíny: 10. 7. až 14. 7. 2017 (celodenní výlet do ZOO Praha)
24. 7. až 28. 7. 2017 (celodenní výlet AQUAPARK Praha)
7. 8. až 11. 8. 2017 (celodenní výlet ŽIFARA PARK Praha)
Více informací najdete na www.sportoviste-susice.cz

MÁTE UŽ BRIGÁDU NA LÉTO?

Užijte si léto u vody a ještě za to dostaňte zaplaceno!
Hledáme brigádníky na koupaliště v Sušici
Více informací na e-mailu: kasikova@sportoviste-susice.cz

Saunou kolem světa – téma: ORIENT
Již tradiční tematické saunovací ceremoniály v sušickém bazénu se
z důvodu konání Sušických slavností výjimečně přesouvají na třetí
sobotu v měsíci – tj. na 20. května 2017. Těšíme se na vás!

VEŘEJNÉ IN-LINE BRUSLENÍ
Led na zimním stadionu již vystřídal
speciální povrch pro kolečkové brusle
a letní sezona může začít. Pravidelně budou
opět probíhat veřejná bruslení. K dispozici
budou opět hrazdičky pro nejmenší
s kolečky. V klidu a bezpečí mantinelů,
nezávisle na počasí, bez kličkování mezi
pejsky a kočárky na cyklostezce, tak můžete
pravidelně vaše děti učit prvním pohybům
na kolečkových bruslích.
Spuštěny byly také rezervace in-line
plochy pro skupinové aktivity přes náš
rezervační systém – tak neváhejte a užívejte
si s námi letní sezonu na plné obrátky!
Více informací na webu www.sportoviste-susice.cz

PRAVIDELNÁ VEŘEJNÁ BRUSLENÍ
(IN-LINE) NA ZIMNÍM STADIONU
VŽDY V PÁTEK
od 16.00 do 17.00 – bruslení s hrazdičkami pro rodiny s dětmi
od 17.00 do 18.00 – veřejné in-line bruslení
Vstup je přes recepci bazénu Sušice

Dvojnásobná mistryně ČR je ze Sušice
V minulém měsíci se Helena Sommerová stala dvojnásobnou mistryní ČR ve stolním tenise. Nejprve v Havířově získala titul v družstvech starších žákyň se spoluhráčkou z Prahy a poslední víkend
v dubnu v Hostinném vybojovala titul v jednotlivcích starších žákyň
a bronzovou medaili ve smíšené čtyřhře. Završila tak úspěšnou domácí sezonu, ve které dokázala zvítězit v dalších šesti bodovacích
turnajích v rámci republiky a to v kategoriích mladších a starších
žákyň. Její úspěch ve starších žákyních je o to cennější, že je Helena
o tři roky mladší než její protihráčky. Dařilo se jí v průběhu sezony
i mezi dospělými. Druhou ligu žen dokázala odehrát se skóre 25 výher ku 0 prohrám a první ligu s úspěšností 65 % vyhraných zápasů,
což ocenila i reprezentační trenérka kadetek a povolala ji do svého
týmu. Helena se tak s reprezentací kadetek podívá do destinací jako
je například Španělsko a Polsko a svou šňůru mezinárodních turnajů
završí mistrovstvím Evropy v Portugalsku. Ve své kategorii se Heleně již podařilo zvítězit na evropském turnaji v Itálii. V Lucembursku
v rámci mezinárodního turnaje, kde svedlo boje 20 dívek ze 17 světových zemí, se jí podařilo skončit na krásném třetím místě. V průběžném evropském žebříčku se Helena drží na druhém místě, což
je výborná výchozí pozice pro
blížící se mistrovství Evropy
ve Francii, a na domácí půdě se
bezkonkurenčně drží na první pozici. Její pozice je opravdu zasloužená, jelikož trénuje
3 hodiny denně a zúčastňuje
se reprezentačních soustředění
všech věkových kategorií. Časově je pro ní stolní tenis velmi náročný a touto cestou by
chtěl vyjádřit své díky její otec
celé Základní škole T. G. Masaryka, jmenovitě řediteli školy
R. Smolovi, třídní učitelce
Z. Šímové a J. Provazníkové.
-p.s.-
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Uzávěrka

příštího vydání
Sušických novin bude

25. 5. 2017 ve 12 hod.

www.kinosusice.cz

www.kinosusice.cz

Řádková inzerce
PRODEJ
Nabízím ložnicovou dvoupostel,
leštěný ořech (dřevo), zaoblené
rohy. Cena 700 Kč. Nabízím třídílnou skříň, leštěný ořech (dřevo), zaoblené rohy. Cena 800 Kč + toaletní
skříňka. Tel. 371 131 094
Prodám: 1) Pro sběratele: gramorádio, dřevěná skříňka. Cena 100
Kč. 2) Síťové rádio Talisman. Cena
100 Kč. 3) Vestavěná skříň do výklenku, dvoukřídlové dveře, světlý jemný potisk. Cena 300 Kč. Tel.
371 131 094
Prodám silniční sportovní kolo
Peugeot (vybavení original Campagnolo) v dobrém stavu viz foto
na https://sport.bazos.cz/inzerat/73758889/Kolo-na-prodej.php
Tel. 736 620 816

6SROHĀQRVW'23/$3$3DV6XåLFH
Pod Svatoborem 41, 342 01 Sušice

hledá vhodného pracovníka na pozici
=É0(ÿ1Ì.1É6752-$ġ
Vyučení v oboru a zkušenost práce
s frézou nebo soustruhem vítána.
1DEt]tPH

SUDFRYQtSRPČUQDGREXQHXUþLWRX
-zajímavou práci v prostředí stabilní firmy
-odpovídající finanční ohodnocení
-zaměstnanecké výhody
-5 týdnů dovolené
äLYRWRSLV]DãOHWHQDDGUHVXVSROHþQRVWLQHERHPDLOPYDYULFNRYD#GRSODSDSF]
7HOQHER

Prodám: sporák na propan, sud na
zelí 30 l, pelíšek pro kočku – nový,
luxfery 40 ks – použité, plast. bazén pro děti, klec ptačí. Info na tel.
732 245 172, 723 308 857
Prodám starší zářivková tělesa
včetně trubic. Velmi dobrý stav.
Informace na tel. 608 62 62 52
Prodám starší i nové nafukovací
čluny (Raft 4místný, Raft 6 místný,
Pálava, Baraka) – levně. Informace
na tel. 608 62 62 52
Prodám tovární dětskou čtyřkolku,
4taktní motor, 125 ccm – 13 000
Kč; elektro kolo 3 roky staré, plně
funkční s příslušenstvím – 9 500
Kč; RC Bugy Monster 1:5/černá,
benzin. motor 26 ccm, rychlá bez
radia – 11 000 Kč. Tel. 776 128 610
Prodám lednici s mrazákem Gorenje 2 000 Kč, pračku automat.
Whirlpool 3 000 Kč, Sušice. Tel.
723 450 425
Prodám kolíbku z měkkého dřeva.
Tel. 723 625 926
Prodám větší strunovou sekačku,
Medomed. Tel. 606 830 421
Prodám 4 ks letních pneu 165/70
R14 81T, téměř nové! Cena dohodou. Tel. 605 869 438
Prodám palivové dřevo, štípané.
Dovoz zajištěn. Tel. 607 592 561
Prodám polykarbonát dutinkový, plný, střešní plastové krytiny –
vhodné na pergoly, altány a lehké
přístřešky. Sušice. Tel. 775 601 680
Včelař ze Sušice prodá kvalitní
včelí med, tekutý i pastový, v Sušici a blízkém okolí med dovezu.
Zájemci volejte mobil: 737 353 585
Pro filatelisty: Prodám soubor obálek prvního dne vydání známek
ČSR, 700 ks z let 1947–1974. Cena
dohodou. Tel. 606 235 732
Pro sběratele: Prodám soubor turistických map (75) ČSR z 60. let
min. stol. Levně. Tel. 376 582 451,
606 235 732
Prodám různé staré obrazy – krajiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel.
792 229 217

KOUPĚ
Koupím lištovou sekačku MF70
nebo bubnovou a pilu s podavačem
tovární výroby na palivové dřevo
a sháním srovnávačku hoblovku
s protahem KDR či Rojek MSP300
či jiný typ a pionýra bez SPZ. Tel.
733 443 967
Sháním Teru Vari systém celý
komplet s nářadím na zahradu (se-

Půjčka na zavolanou
pro zaměstnance, maminky na MD,
důchodce i podnikatele i zahraniční pracovníky.

čení, orba, kultivátor, kárka, cokoliv i zvlášť po částech) a ještě kovářskou výheň i polní a kovadlinu,
a strarou Jawu ČZ 175 skútra Rikšu.
tel. 605 116 353
Koupím jateční pistoli. Telefon:
606 406 010
Koupím celou pozůstalost i jednotlivé předměty, např: nábytek,
auto, moto, známky, pohledy,
nálepky, mince, bankovky, pivní
předměty, hračky, medaile, porcelán, šperky, obrazy, vojenské
předměty apod. Dále nabízíme
vyklízení obytných i komerčních
prostor, sklepů, dílen, půd, garáží apod. Info na tel. 606 811 650
Koupím mopeda Stadion, babetu, pionýra nebo jinou motorku
CZ, JAWA může být i nepojízdná nebo náhradní díly. Telefon:
721 707 587
Koupím obrazy a různé staré věci
nábytek, vojenské, myslivecké,
hodinky, rádia, housle, bankovky,
mince, odznaky, porcelán, knihy
a jiné. Jednotlivě, sbírky nebo pozůstalost. Tel. 722 777 672
Koupím starý nábytek, obrazy,
šperky, hodiny a jiné staré věci
z pozůstalosti i poškozené. Tel.
603 907 027

BYTY – NEMOVITOSTI
Hledám dlouhodobý pronájem
2 místností na skromné bydlení
v domku na vesnici na Sušicku.
Důchodce. Tel. 606 406 010
Hledám pronájem garáže, skladu
případně oploceného pozemku
nebo stodoly Sušice a okolí. Nabídněte, tel. 776 759 069
Oceňování nemovitostí – pro prodej, darovací smlouvu, dědické
řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví
apod. – kvalitně a rychle. I. Drábková, Sušice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Zahradnické práce. Sekání trávy, stříhání živých plotů a údržba
zahrady, stříhání stromů. Telefon:
606 943 086
Provedu opravy střech, komínů,
natěračské a drobné zednické práce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172
Zahradnické práce celoroční údržba vaší zahrady – sekání trávy, výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice.
Tel. 777 714 474.

Malé exe nevadí. Vyplatíme ihned a hotově!!!
Infolinka 840 111 177

Možnost spoření či investic v Sušici
Nezávazná modelace, osobní setkání či navržení
řešení pro vaše prostředky.
Specializace na budoucí pořizování vlastního bydlení
v kombinaci s cizím a vlastním kapitálem.
Možnost produktů se zhodnocením vysoce převyšujícím
průměr na trhu.

Kancelář Petra Vohradského, 724 392 158, investice.vohradsky@gmail.com

NÁBYTEK BARBORKA
VÝROBA NÁBYTKU NA ZAKÁZKU
- výroba kuchyňských linek na míru
- kancelářský nábytek
- vestavěné skříně
- nově v nabídce interiérové dveře
Bojanovice 6,
342 01 Sušice
e-mail: b.barborka@atlas.cz

tel. 376 596 617
728 114 756

www.nabytekbarborka.cz

Holub-Kovošrot, s. r. o.
342 01 provoz SUŠICE
tel: 376 524 151
mobil: 604 319 903
e-mail: info@holubkovosrot.cz
Web: www.holubkovosrot.cz
Otevírací doba:
PO, ÚT, ČT, PÁ 7.00–15.30 hod.
ST 7.00–16.30 hod.
SO 8.00–12.00 hod.

Kupón na bezplatnou soukromou inzerci
platný pro jedno vydání Sušických novin
Text inzerátu

Leden a únor v sobotu zavřeno!

Polední pauza: 11.45–12.30 hod.
Nabízíme tyto služby:
r1SPEFKVßJULPWÊIPNBUFSJÃMV#";"3
r7ÝLVQßFMF[OÊIPPEQBEVBCBSFWOÝDI
LPWǹ ",6CBUFSJÎr0EWP[NBUFSJÃMV
r-JLWJEBDFTUSPKOÎDI[BǭÎ[FOÎ
r&LPMPHJDLÃMJLWJEBDFBVUPWSBLǹ
rVýkup papíru - platba hotově
r;QǏUOÝPECǏSFMFLUSPØSPUV
r/PWǏQSPEFKQMZOV1#MBIWÎ  LH
1MBUCZQSPWÃEÎNF
Převodem na účet, složenkou

Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní)

datum

podpis
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Příspěvky dopisovatelů

Výstava VEDEM v Muzeu Šumavy

Očima Martina Mejstříka

Úděl
Chtěl jsem původně psát
o zlovolném Babišovi a prezidentu Zemanovi, který se už
úplně utrhl ze řetězu a dělá si
z nás všech pimprlata svých
prapodivných her, ale nebudu.
Vlastně mi ti dva nestojí zato.
Ale vrátím se ke svému poslednímu sloupku. Potěšily mne
vaše reakce. Zmíním alespoň
jednu: „Děkuji za poznámku
o ateisteismu. V posledních pár
letech svého života se mnou
na to téma občas vedl debaty táta. On byl skutečně ta
bílá vrána, ryzí ateista, nevěřil v nic jiného, než v prostý a jedinečný lidský život.
Ty debaty pro mě byly velmi
obtížné, protože jako většina lidí si v sobě jakousi víru
nesu. Ryzí ateista se může
vždy obracet jen k sobě samotnému, musí spoléhat jen
na svou vlastní úvahu, jeho
rozhod nutí nejsou ničím
ovlivňována a cítí se za ně
plně zodpovědný. Takových lidí
je podle mě opravdu jako šafránu, nicméně jsou to lidé nesoucí
na svých bedrech hodně velkou
tíhu. Zachovat si svědomí čisté
je nad možnosti člověka, žijícího mezi dalšími lidmi. Ateista
nemůže nic hodit na ‚osud‘, je
se svým svědomím sám. Budiž
těmto statečným lidem cesta na
nebesa otevřená – zaslouží si
to možná víc, než ten, kdo se
pravidelně klaní (jakémukoliv)
bohu.“
Podělím se s vámi o část
krátkého zamyšlení sepsané
do sborníku „mého“ gymnasia.
S tím Babišem dost souvisí.

„Maturovali jsme roku 1982,
tedy před nástupem Gorbačova v Sovětském svazu a normalisace započatá po okupaci
1968, zdálo se, nikdy neskončí.
V těch letech beznaděje vyrůstali jsme, v těch letech bezčasí dojížděli jsme denně vlakem
do našeho ústavu tam kdesi
u hranic, v tom čase bylo nám
dobře, ano, jistě, byli jsme mladí. Ale hlavně, v tom čase bez
času stvořili pro nás naši kantoři v těch ústavních zdech ostrůvek naděje.

V malém studentském průzkumu, týkajícího se tehdy
smyslu života a naší budoucnosti, nalezli jsme lísteček
s větou, jíž jsem příliš nerozuměl: ‚Údělem člověka je rozleptávat moc´. Anketa byla
anonymní, ale myslím, že autorem byl profesor Sedláček,
nebo Šoltys.
Člověk se rodí jako svobodná bytost. Všichni intuitivně cítíme, co je dobré a co ne. To až
v dospělosti se naše cesty rozejdou. Ale věk gymnaziální?
Tzv. reálný socialismus, v němž
nám bylo dáno vyrůstat a žít,
nebyl naším reálným socialis-

Vzpomínka na Zdeňka Šmída
Spisovatel, novinář, textař, hudebník, pedagog, historik, redaktor, ale také cestovatel a vodák – to
všechno a navíc prima chlap, to byl
kdyňský rodák Zdeněk Šmíd, jehož
nedožitých osmdesátin vzpomeneme 17. května letošního roku.
Měl jsem to štěstí, že jsem jej
poznal jako student. Později jsem si
pro sebe objevil jeho mistrně napsaný soubor tří novel nazvaný Trojí
čas hor (1981). Kouzelně je v nich
vylíčen obraz tajemné a nepřístupné Šumavy. Navíc tyto baladické
příběhy mají v sobě lidský rozměr
(ostatně jako většina jeho knížek).
Jeho Vodáckého průvodce pro
Ofélii jsem viděl nejprve zfilmovaného amatérskými filmaři. Ono totiž tohle vyprávění o partě vodáků,
plné humoru, skutečného přátelství
i vtipných historek, z nichž mnohé
sám autor zažil, katapultovalo tuhle
knížku mezi nejoblíbenější. Šmídovou nespornou předností je lehkost
psaní, s níž staví před své čtenáře dialogy plné narážek a gagů. Za
všechny uvedu následující ukázku:
„Poté zahájil Keny vodácký výcvik. Omezil se na teorii: ‚Tohle je
pádlo a nikdo tomu nesmí říkat veslo. Kdo řekne veslo, není žádnej vodák. Vodáci se zdraví ahoj. Kdo řekne nazdar, není vodák. Je to Sokol.
Kdo řekne dobrý den, je pitomec.
Má někdo dotaz?“
„Hoď sem pádlo, ahoj,“ řekla
Kateřina. „Je to tak dobře? Jsem
už vodákem?“
Po knize Proč bychom se netopili (1979) napsal Zdeněk Šmíd
jakousi její obdobu s názvem Proč
bychom se nepotili a Proč bychom
se netěšili. Nesmím zapomenout

ani na jeho půvabná putování po
řekách – Otavě, Berounce a Mži –
a na tři čtenářsky úspěšné knihy:
Za písní severu, Bubny Berberů
a Strašidla a krásné panny.
Nelze nevzpomenout na to, že
Zdeněk Šmíd téměř čtvrt století působil jako učitel (od roku 1960 do
roku 1985). Z prostředí střední školy „vytěžil“ humoristicko-satirický
román Babinec (1988), v němž najdeme mnohé z jeho životní empirie (třeba zasvěcené vstupní úvahy
o pedagogice či devatero rad učiteli
dospělých žáků). Při vší rozverné
zábavnosti je Šmídův román zároveň hlubokou kritickou analýzou
neutěšených a léta neřešených poměrů v našem školství. Mám za
to, že dodnes není zcela plně doceněno jeho rozsáhlé a různorodé
dílo čítající více než tucet děl – od
prvotiny Sbohem, Dicku (1977)
až po Putování po řekách (2010).
Mrzí mne zároveň, že o Zdeňku
Šmídovi musím psát již v minulém
čase, protože 9. dubna 2011 se mu
jeho záliba v cestování a potápění stala bohužel osudnou. Zemřel
na infarkt při potápění na Seychelách. Nicméně dílo, které po něm
zůstalo, má co říci i spoustě dnešních čtenářů.
Na svého rodáka nezapomnělo
ani Muzeum Chodska v Domažlicích a uspořádalo výstavu fotografií z cest Zdeňka Šmída s názvem
Cesty za inspirací a výstavu ilustrací Veroniky Holé ke knize Zdeňka
Šmída Dudáci a vlčí hlavy. Obě výstavy lze Zhlédnout v Muzeu Chodska v Domažlicích až do konce letních prázdnin.
Ivan Nikl
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mem. Nechtěli jsme ho. Nechtěli
jsme vládu komunistů na věčné
časy. Toužili jsme po normálním světě. Po svobodě. Výjimky z řad spolužáků daly by se
spočítat na prstech. Je údělem
i výsadou mládí, by měnilo svět.
V listopadu 1989 bolševický režim padl. Myslím, že ostrůvek
svobody Frýdlantského gymnázia na tom měl nezanedbatelný podíl.
Nerozuměl jsem té větě. Respektive bylo mi jasné, že svobodný člověk musí rozleptávat
moc bolševiků, moc jakékoliv diktatury. Anketa však
cílila na univerzální hodnoty. Ta věta zdála se mi příliš furiantská. Anarchistická.
Nesouhlasil jsem. Smyslem
života je přece chránit řád,
ne ho bořit. Co je moc? Co
řád? Co naděje? Co svoboda?
V roce 1989 byl před námi
celý svět, vše bylo smazáno,
vše anulováno. Náš život –
tabula rasa. Znovuzrození.
Ani ne třicet let poté, kdeže
je naše bělostné roucho. Už
víme, co je svoboda.
Údělem člověka je rozleptávat moc… Je jako býlí, v množství malém léčí, ve velkém zabíjí. A má tendenci se šířit. Jako
plevel. Řád je dlužno chránit,
neboť součástí řádu je i naše
svoboda. Moc hlídat. Jakoukoliv. A pokud se nám to nezdaří,
vždy, ale opravdu vždy, zůstává naděje.“
Budujme ostrůvky svobody
přátelé. A lásky. Bude dobře.
Díky.
12. května 2017
Martin Mejstřík

Dne 24. dubna 2017 proběhl
v Sušici na náměstí 5. ročník JOM
HA-ŠOA – mezinárodní den věnovaný obětem holocaustu. Památku
těchto obětí si ve stejný den připomínali lidé i v dalších 12 městech
České republiky.
Na sušickém náměstí proběhl od
14.00 hodin vzpomínkový program,
při kterém se veřejně četl seznam
obětí holocaustu, akci moderoval
herec Petr Vacek.
V 16.00 hodin proběhla v sušickém muzeu za krásného hudebního
zahájení vernisáž putovní výstavy
„VEDEM – Cesta terezínských
kluků stále pokračuje“.
Výstava přibližuje osudy skupiny
chlapců, kteří se v těžkých podmínkách terezínského ghetta rozhodli
vzít osud do svých rukou. Na chlapeckém Domově 1 ustavili vlastní
samosprávu a začali vydávat jedinečný časopis Vedem. Jako zázrakem se výtisky tohoto časopisu podařilo přes druhou světovou válku
zachránit. Vedem vycházel pravidelně téměř dva roky (1942–44) vždy
v pátek. Do něj ti, kteří čekali na
transport do pekla koncentračních
táborů, vtělili nejen své vzpomínky,
obavy a radosti, ale i poselství pro ty,
kteří se dožijí šťastnějších časů. Časopis obsahoval velmi široké spektrum článků zaměřených na různá
témata. Hoši napsali velké množství
básní, povídek, kritických článků,
ale i kvízů, různých soutěží a kreseb.
Časopis byl vydáván pod vedením
Petra Ginze, který byl i iniciátorem
jeho vzniku. Jemu je věnován velký
samostatný panel s chronologickou
čarou jeho krátkého 16letého života. (zavražděn koncem roku 1944
ve vyhlazovacím táboře Auschwitz-

Poznáváte?
Hádankou z minulého článku
byla Juránkova chata. Nacházela se
v mělkém sedle mezi Jezerní horou
a Svarohem jen pár kroků od česko-bavorské hranice v nadmořské
výšce 1330 m. Když relaxuji u Černého jezera, promítnu si, kde tu dříve
u břehu stály turistické chaty (fotografie v minulém čísle) a tam nahoře
nad jezerní stěnou vnímám někdejší
Juránkovu chatu. Na přiložené foto-

Výhled na Černé jezero
grafii můžete vidět, že se návštěvníkům jen několik stovek metrů od
této chaty otevíral impozantní pohled dolů na hladinu Černého jezera,
lesknoucího se pod jezerní karovou
stěnou, vysokou 300 m. Zároveň se
odtud daly přehlédnout protější mohutné hřebeny Můstku a svahy nad
Brčálníkem.
Juránkova chata stála na důležité
křižovatce turistických cest a vedlo
k ní několik cest. Dnes je toto místo
přístupné pouze z bavorské strany.
Přístupové cesty z české strany
jsou ze strany Národního parku Šumava zakázány z důvodu ochrany
přírody a chráněných druhů zvířat
(především tetřeva).
Někdejší slávu této oblíbené chaty zde dnes připomínají pouze ruiny
a pamětní informační tabule.
U záměru vystavět Juránkovu
chatu byly zohledněny především
vynikající okolní lyžařské podmín-

ky. Pojmenování se jí dostalo po průkopníku šumavského lyžování Arnu
Juránkovi. Arna byl od mládí velice
sportovně nadaný, vynikal jako horolezec a zapsal se do historie jako
průkopník lyžování v západních Čechách. Narodil se v roce 1874, dětství
prožil v Plzni. Přestože mu v roce
1895 zemřel otec a musel se věnovat spolu s matkou Barborou vedení
podniku na měděné a kovové zboží i výchově svých šesti nezletilých sourozenců, na lyžování si našel
vždy čas. K jeho lásce
k Šumavě přispěl vliv
spisovatele Karla Klostermanna, který mu byl
po sňatku s jeho matkou
(r. 1898) nevlastním otcem. Mezi oběma muži
avšak nikdy nepanoval
příliš dobrý vztah, ovšem
s výchovou svého syna měla problém
i jeho matka Barbora. Arna se stal
vynikajícím lyžařem a závodníkem.
Studoval lyžařskou techniku, vyučoval „lyžníky“ po Norsku, konal
přednášky, byl rozhodčím, organizátorem i „horským vůdcem“. Provázel
zájemce „Arnovou stezkou“ vedoucí od Černého jezera na vrchol hory
Svaroh. V roce 1907 založil v Plzni
lyžařský kroužek, který se v roce
1911 přejmenoval na Český Skiklub.
Po první světové válce byla v roce
1922 právě Juránkovou iniciativou
uskutečněna již předválečná myšlenka, stavba dřevěné ochranné chaty,
srubu, na tehdy velmi navštěvovaném místě, v sedle mezi Jezerní horou a Svarohem.
Srub vystavěl Ski klub Plzeň
k odpočinku turistů a lyžařů. V přízemí srubu byla místnost o rozměrech 4 x 5 metrů a v podkroví se nacházely palandy pro 10 osob. Chýše

-Birkenau). Petr Ginz byl mladý výtvarník, spisovatel, neúnavný hledač pravdy a spravedlnosti. Poté, co
jeho kresba z ghetta „Země z Měsíce“ shořela v roce 2003 v troskách
raketoplánu Columbia, jeho tvorba
a příběh oslovuje lidi všech generací
na celém světě. (první izraelský kosmonaut Illan Ramon se totiž rozhodl
vzít na palubu Petrův obrázek jako
symbol holocaustu).
Putovní výstava představuje,
v jakých podmínkách děti (6–16
let) v ghettu žily, tvořily a jak jejich příběh dnes stále inspiruje
další a další mladé lidi. Muzeum
nabízí k výstavě také edukativní

program pro školní mládež (pokud si školy k výstavě přejí výklad
průvodce, je dobré se předem do
muzea ohlásit).
Výstava bude v sušickém muzeu k vidění do 18. června a poté od
22. června do konce července bude
instalovaná v naší pobočce v Dobré
Vodě u Hartmanic.
Letošní JOM HA-ŠOA včetně
výstavy se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana a Martina Baxy, náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast kultury
a památkové péče.
Mgr. Miroslav Buršík
Muzeum Šumavy Sušice

v prosinci 1931 za nejasných příčin
vyhořela, údajně byla úmyslně zapálena. Obětavou láskou ke zdejšímu
lyžování se následující rok započalo
s výstavbou nové chaty. Díky lásce
turistů a členů Ski klubu Norberta Langa a majitele stavební firmy,
projektanta a stavitele chaty \Ing. O.
Prokopa vyrostla na tehdejší poměry přepychová moderní chata, která
byla otevřena jen 10 měsíců od vyhoření 28. října 1932.
Nová chata měla již zděný základ a dvě dřevěná poschodí. Nabízela až 50 lůžek, byt pro nájemce
a velkou restaurační místnost až pro
100 hostů s výtahem. Disponovala
ústředním topením a na rozdíl od
předchozího srubu měla již celoroční provoz. Přízemí sloužilo jako
úschovna lyží, kuchyně a byla zde
také ústřední horkovzdušná pec.
S rozvojem turistiky a sportování, které vrcholilo ve třicátých letech, byly v okolí Svarohu pořádány lyžařské závody. Lyžařský boom
utnula druhá světová válka, zabrání
Sudet a vyhnání Čechů z pohraničí.
V té době chatu používala německá armáda. Němci vyhodili chatu
na konci války do povětří. Toho se
už Arna Juránek nedožil, zemřel
v roce 1944. Jeho popel byl rozptýlen ve vodách Černého jezera.
Po skončení války se v květnu

1945 prvým návštěvníkům naskytl
smutný pohled na chatu ponechanou
Němci v troskách. Juránka zastoupil
neúnavný kamarád Bertík Lang, horolezec, lyžař, sportovec a „tvrďák“,
jako byl Arna. S jeho přáteli dokázal nemožné. V ruinách staré chaty
vyrostla nová stavba, ta však zůstala jen skromným provizoriem o jednom poschodí. Štědrý den již slavili
šťastni v provizorně opravené „třetí“ chatě.
Avšak ani tato opravená chata
dlouho nesloužila. Na začátku padesátých let bylo zřízeno hraniční pásmo a oblast byla běžnému návštěvníkovi znepřístupněna. Místo turistů
tudy utíkali lidé toužící po svobodě
směrem na západ, přičemž riskovali svoje životy před kulky samopalů.
V té době byla chata využívaná jednotkou Pohraniční stráže a postupem
času chátrala. Zdejší drsné klimatické podmínky byly nekompromisní.
Její postupnou devastaci mohli pozorovat kromě pohraničníků i němečtí
turisté z bezprostřední blízkosti státní hranice. Ruiny chaty přetrvaly do
dnešních dnů.
Závěrem přikládám opět archivní fotografii. Pokud víte, co je na ní
zobrazené, pište prosím na e-mailovou adresu: bur.mira@seznam.cz.
Děkuji.
Mgr. Miroslav Buršík

Ježibabí slet vrcholil za soumraku
Ostrov Santos je ideálním
shromaždištěm ježibab. Letos se
to opět potvrdilo na jejich svátek 30. dubna, kdy se tam z širokého okolí slétlo mnoho vý-

stavních exemplářů. Akci už po
jednadvacáté uspořádalo sušické gymnázium za přispění města Sušice. Bohatý program připravený kvartou A pod vedením
Mileny Naglmüllerové
a Bohumily Skrbkové
(foto 5) přilákal stovky
návštěvníků.
Posíle no pod iv u hod ný mi lek t var y ( Myší bobk y či
Oči v moči) sledovalo obecenstvo působivé předtančení (foto 4)
zakončené upálením
stylizované čarodějnice. Pak se krásně zdobení kvartáni rozptýlili
po stanovištích s úkoly
pro malé čarodějničky

a čarodějníčky. Ještě předtím
všichni zhlédli taneční vystoupení tajemných strašidýlek MŠ
Smetanova (foto 3).
K veselému ježibabímu křepčení vyhrávala Orchidea a nevídaným žonglérským kouskům
vyučovala všechny zájemce skupina Žongléros. Pak už přišel
čas na volbu Miss ježibaba 2017.
Kromě stylového vzhledu musely adeptky osvědčit i správnou čarodějnickou vykutálenost.
Zvolená Eliška Nováková získala
privilegium po dalším předtančení za soumraku zapálit hadrovou čarodějnici (1). Vyvrcholením sletu byla působivá ohňová
show plzeňské cirkusové skupiny
Žongléros (2).
text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz

Na majálesu gymnázia volili krále i královnu
Snad by to ani nebyl majáles sušického gymnázia, kdyby do jeho
programu aspoň trochu nezapršelo.
I letos mraky nezanedbaly tradici
a studenti opět osvědčili své nezdolné nadšení a houževnatost. Stalo se
tak 13. května na Santosu a organizace se chopily sexta a druhý ročník
pod vedením Mileny Naglmüllerové a Bohumily Skrbkové.
V 15 hodin předala místostarostka Věra Marešová studentům
klíč od města a majáles vypukl.
Každá třída si připravila vystoupení s potencionálním králem
a královnou ve svém středu a diváci pomocí hlasovacích lístků
zvolili nejlepší. Vítěznou dvojicí
se stali Tereza a František z tercie
(foto 1). Vystoupení tercie bylo
v duchu tanečního souboje a moderátoři po vystoupení už jen konstatovali, že by bylo parádní, kdyby
se všechny spory daly řešit s takovou lehkostí, elegancí a v duchu
pravidel, jak to předvedli dubstepoví sólisté.
Další třídy si připravily vystoupení s těmito adepty: Prima uvedla
makarenou Zorra a Loliu, sekunda
představila Četníka ze Saint Tropez s Geraldinou (foto 3), kvarta
tancem podpořila známou dvojku
seriálu Akta X – Muldera a Scullyovou, kvinta se pochlubila Donem

Sušický dětský sbor pěl v pobaltských zemích...
Letošní zájezd Sušického dětského sboru byl v lecčems paradoxní.
V Česku na konci dubna stále ještě
panovala krutá zima, ale my si namísto teplých krajin zvolili za cíl severské země Litvu a Lotyšsko. A jediným důvodem byla soutěž, která
nakonec nebyla soutěží, ale festivalem – All Nations Are Singing
– v litevském Vilniusu. Nezůstalo
však jen u zpívání, tak jako obvykle jsme stihli i navštívit nejedno zajímavé místo.
Odjezd 20. 4. v 16.30 – čekala nás
totiž noční jízda přes Polsko. Kdo
neprospal celou cestu, mohl vidět
sníh v horách před Wrocławí, průjezd městem Lodž, oranžový měsíc
nad polskými dolinami či svítání
nad Varšavou. Hranici do Litvy jsme
přejeli v deset ráno. Kvůli posunu
času na východoevropský však, jak
vtipně poznamenal Tom Kotal, cesta
na záchod k litevskému smrku zabrala přes hodinu. Naším prvním cí-
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lem byl Vilnius. Zbytek dne byl odpočinkový, po náročné cestě jsme si
zvládli tak akorát vybalit zavazadla
v hotelu Žemaites a zalézt do postelí.
Druhý den nás už čekal první
koncert, v kostele sv. archanděla Rafaela, který se nachází nad řekou Neris, v části města s novými výškovými budovami. V neděli jsme měli
program v nedalekém městečku
Trakai. Kromě dalšího festivalového koncertu jsme absolvovali i prohlídku hradu (foto 2), ze všech stran
obklopeného jezerem, a samotného
městečka, které skrývá hned několik
zajímavostí. Patří mezi ně zázračná ikona spojená s velkoknížetem
Vytautem, Karaimové, turkickojazyčné etnikum vyznávající judaismus, a také patron tohoto města –
náš sv. Jan Nepomucký. Ochutnali
jsme i místní speciality – polévku
s koprem a kibinai, což je tradiční
litevské jídlo, něco jako masem plněné pirohy.

Prohlídce Vilniusu (foto 1) jsme
věnovali celý den následující. Do
historického centra jsme vstoupili tzv. Jitřní branou s ikonou Panny Mar ie.
Vilnius nabízí nespočet
církev ních
památek, my
jsme navštívili pravoslavný kostel Ducha svatého.
Centrem
s obchůdky s jantarovou bižuterií jsme pak kresba J. Baierl
došli až ke katedrále s charakteristickou zvonicí a odtud pak na Hradní horu
s Gediminasovým hradem. Výhled
na město za ten výšlap určitě stál.
O dost větší rozhled jsme ale měli
z Vilniuské televizní věže, která

je se svými 326,5 metry nejvyšší
budovou v zemi.
V úterý 25. dubna jsme se rozloučili s Vilniusem a vyměnili ho
za jiné hlavní město, tentokrát lotyšskou Rigu. I přes
nepřízeň počasí, lilo jako

z konve, jsme zvládli alespoň to nejdůležitější z města vidět. Zbytek odpoledne jsme ale strávili po nákupních centrech a restauracích. Škoda.
Ještě ten večer jsme dorazili do Siguldy, která je jako Sušice členem
Douzelage, a ubytovali se v rodinách. Nutno podotknout, že místní
ještě cizince nikdy neubytovávali.
O to jsme ale zažili vřelejší přijetí.
Na další den pro nás nachystali
program, který zahrnoval společné
aktivity lotyšsko-českých týmů. Ty
zahrnovaly secvičení krátké scénky a orientační běh po významných
místech Siguldy. Kromě tohoto pro-

Quijotem a Dulcineou, kandidáty prvního ročníku se stali Mackie Messer a Polly, sexta ukázala
Robina Hooda s Marianou (foto 2)
a druhý ročník zabrousil do doby
mnohými ještě zažité – z muzikálu Hair se ucházel o přízeň obecenstva Claude Bukowski a Sheila.
Již tradičně byly pro svatbychtivé připraveny netradiční svatební obřady
a pro ty, kteří by se snad
unáhlili, byl
na jednom ze
šesti stanovišť
umožněn rozvod. Do pozdního večera
pak na Santosu
vyhrávala svěží

muzika v podání kapel Zastodeset
(Domažlice), Baro Chandel (Praha), Chai (Nýrsko), místní Strýčkova zahrádka a na závěr Sirkyskon. V přestávkách se mohl do
společného tanečku zapojit každý,
kdo chtěl být součástí flash mobu.
Eduard Lískovec
foto BS a ED
více foto na www.kulturasusice.cz

gramu jsme absolvovali i dva koncerty – jeden pro školu, jejíž vedení
organizovalo naše ubytování, a jeden pro veřejnost. Následoval společenský večer s vystoupením místních tanečních skupin. Na závěr pak
tanečníci vytáhli celý sbor na parket a učili nás tancovat nejrůznější
skupinové i párové tance.
Ve čtvrtek jsme se už bohužel
museli vydat na cestu k domovu.
Čekala nás však ještě jedna kulturní
zastávka, Hora křížů, litevské poutní místo, které nás naprosto ohromilo. Jedná se o umělou horu, na které je postaveno tisíce a tisíce křížů,
které sem každý den poutníci nosí.
(V roce 2014 byl jejich počet odhadnut na 200 tisíc.) Hora samotná
má pohnutou historii. V dobách sovětské okupace se vládnoucí režim
pokusil toto místo několikrát zničit,
bylo ale vždy obnoveno a v současné době je symbolem odporu Litevců vůči okupaci sovětského režimu. Posilněni
tímto zážitkem
jsme se rozloučili s Pobaltím definitivně a druhý
den ráno se vrátili do Sušice. Náš
dvoupatrový autobus značky
Neoplan urazil úctyhodných
3352 km.

Rád bych na tomto místě poděkoval všem, díky kterým jsme
prožili další úžasný zájezd: zdravotnici Lence Tomáškové, která
s nefalšovanou válečnou vytrvalostí pečovala o všechny lazary,
Tomášovi Kotalovi za dobrou náladu, pomoc s plánováním prohlídek Vilniusu a Rigy a také za korekci deníčku, našim nejmilejším
sbormistrům Andrejce a Pepíkovi
za motivaci i milý úsměv, Čendovi Křížovi za bezchybnou organizaci a kočírování celého toho
sborového kolosu, sboristům za
ty nejlepší zážitky a vám všem za
stálou podporu, která nás žene dál.
Děkujeme.
Pokud by vás zajímala naše
cesta se všemi podrobnostmi, na
webových stránkách sboru, susicesds.cz, naleznete kompletní
zájezdový deníček.
Váš, tentokrát pobaltský
dopisovatel Daniel Nakládal
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