
le vid li, že pro jejich bezpe -
nost d láme vše, co je v našich 
silách, postupn  jich p ibývalo 
a po m síci se po et divák  vra-
cel do „normálu“. A stejný trend 
pozoruji i po pond lním (24.5.) 
znovuotev ením kina. I když 
doba, po kterou bylo kino za-
v ené byla podstatn  delší – 224 
dní. Diváci jsou opatrní, zjiš ují 
za jakých podmínek se promítá 
a také se více ptají po p ipravo-
vaných novinkách.“

D a l š í 
l o c k d ow n 
p išel v íj-
nu. Byli jste 

už zkušen jší a stihly se pro-
mítnout všechny odsouvané 
premiéry?

„Bohužel ne. I když situace 
s pandemií na podzim byla u nás 
stejn  jako ve sv t  stále horší 
a horší, nep edpokládalo se, že by 
došlo znovu ke kompletnímu uza-
v ení celé kultury. Byli jsme opa-
trn  optimisti tí a doufali jsme 
jen v jistá omezení kapacity sál  
a zp ísn ní hygienických na í-
zení. Když pak p išlo uzav ení, 
bylo ješt  mnoho  lm , které se 
nepoda ilo promítnout. Nap íklad 
již zmín ný James Bond. To byla 
pro distributory poslední kapka 
a za ali tak jednat s uvedením ne-
uskute n ných premiér na VOD 
platformách. Proti tomu se však 
zvedla vlna kritiky od samotných 
režisér , pon vadž v tšina  lm  
je primárn  ur ena pro  lmová 
plátna a na videoplatformách do-
chází k jejich degradaci obrazové, 
nebo zvukové. Zamýšlený ú i-
nek, vystav ný pro velké projek -
ní plochy, nebo sdílený zážitek 
by tak  lm jako takový zm nil. 
Díky této intervenci (a také díky 
nereálným požadavk m ohledn  
 nan ních požadavk ) se dostalo 

mimo kina jen n kolik málo ne-
uskute n ných premiér. V tšina 
z t ch, co rad ji po kala na zno-
vuotev ení kin eká na své diváky 
práv  v letošním roce.“

pokra ování na stran  2

p es léto nachází cestu do kina 
velké množství turist . Navíc 
se jedná o propojený systém, 
kdy turisté p ijížd jí do Sušice 
za historií, sportovním vyžitím, 
bazénem a kultura je tak další 
možností, jak pohodov  trávit 
volný as na dovolené. Obecn  
tedy mohu íct, že díky prováza-
nosti a dostupnosti rekrea ních 
aktivit je Sušice, a samoz ej-
m  tím i kino, velmi atraktivní 
destinací pro turisty, ale i pro 
všechny obyvatele regionu.“

Pak p išel covid. 
Od tvého hodnocení 
neuplynul ani m síc 

a narychlo se musela rušit všech-
na plánovaná p edstavení. O jaké 
 lmy diváci p išli a byly i další 

komplikace?
„Covid se stal synonymem pro to 

špatné a nedobré. V pr b hu první 
vlny, kdy se zastavila celá ekonomi-
ka, dostala kultura pom rn  velký 
polí ek, ze kterého nem la šanci se 
do sou asnosti vzpamatovat. Zav e-
né kino bylo jen jedním z d sledk . 
Navíc se v p ípad  fungování kin 
naplno projevila provázanost mezi 
mnoha subjekty na globální úrov-
ni. To že se uzav ela kina v eské 
republice, nem lo takový význam, 
jako když se pozd ji zav ela kina 
ve Francii, N mecku, nebo Vel-
ké Británii, protože všichni velcí 
sv toví distributo i okamžit  zru-
šili premiéry, odsouvali je na jiné 
termíny, nebo  lmy jako Wander 
Women 1984, Greenland rovnou 
poskytli na VOD platformy (HBO, 
Amazon, Apple +, i Net  ix). Další 
zajímavé tituly jako poslední James 
Bond Není as zem ít, Black Wi-
dow, Duna, nebo nap íklad nový 
Top Gun se postupn  p esouvaly až 
do druhé poloviny letošního roku. 
A tak pokud bude vše kolem pande-
mie postupn  upadat, mohli bychom 
se b hem léta t šit na velmi zajíma-
vé zahrani ní  lmy. Stejn  jako na 
ty eské, se kterými se mohl divák 
b hem lo ského roku seznámit pro-
st ednictvím trailer , ale které se už 
nestihly promítnout. Mezi ty nejvíce 
o ekávané pat il  lm o Emilu Zá-
topkovi, který by podle všeho m l 

Po dlouhé dob  se život ko-
ne n  vrací do normálu. Oží-
vá kultura, spole enské akce 
a rozjíždí se kino. Není to bez 
obtíží, ale každodenní nabídka 
film  neodmysliteln  pat í ke 
kulturnímu základu každého 
m sta. V Sušici máme moderní 
kino Sirkus. Na sou asnou si-
tuaci jsem se zeptal vedoucího 
Pavla Vinického. 

P ipome me ješt  krátce 
éru kina p ed pandemií. Si-
tuaci jsi výstižn  shrnul v SN 

3/2020 v lánku 
Radost z f i lm  
v roce 2019, kde 
popisuješ bohatý 
a rozmanitý pro-
gram i vysokou 

a op t rekordní návšt vnost. 
Jak si tehdy sušické kino stá-
lo mezi podobnými stánky?

„Kino Sušice je stejn  jako 
všechna ostatní kina v R spe-
cifické a unikátní. V celkové 
ro ní návšt vnosti z p ibližn  
320 digitálních kin u nás se dr-
žíme už n kolik let kolem 95 
p í ky. Jedná se však o všechna 
digitální kina, tedy i multiplexy 
a vícesálová kina ve velkých 
m stech. V p ípad , že bychom 
se zam ili na ro ní návšt v-
nost kin, která jsou stejn  jako 
my na malém m st  (8–12 tisíc 
obyvatel) a mají pouze jeden 
sál, tak se rázem vyhoupne-
me na p ední pozice, dokon-
ce i na ty medailové. D vod , 
pro  tomu tak je n kolik. P e-
devším je to p ízní vás divák  
a pak také tím, že se nacházíme 
v turistické oblasti. Léto bývá 
obvykle v kinech „okurkovou 
sezonou“, vychází málo zajíma-
vých premiér a teplé a slunné 
po así zve spíš do p írody, než 
do kina. Proto návšt vnost vý-
razn  klesá. Zde v Sušici tomu 
není jinak, ovšem pokles divá-
k  není tak výrazný, protože si 

p ijít do kin spole n  s letní olym-
piádou, jako pocta tomuto velké-
mu eskému atletovi. I p es všechna 
protivenství v podob  chyb jících 
premiér, nedostatku  lm  a proti-
epidemickým opat ením v sále kina 
se poda ilo p ilákat diváky na eské 
tituly, které jako jediné bez ohledu 
na situaci z staly v naplánovaných 
premiérových termínech.“

B hem uzáv ry 
p išli kina i s pro-
jektem vasekino, 
kdy  lmy p est ho-
vali na internet. Ja-
kou to m lo odezvu?

„Projekt #vašekino byl jedním 
z prvních podobného druhu u nás 
a vznikl pom rn  rychle. Poda ilo 
se vybudovat systémovou platfor-
mu, která umož ovala propojení 
kina a projekci  lmu na domácích 
za ízeních. Jednalo se o projekt ce-
lorepublikový, dokonce s p esahem 
do zahrani í. Systém umož oval 
kupovat si vstupenky online na ja-
kékoliv kino v R, které se pro-
jektu zú astnilo. Nap íklad vstu-
penky do našeho kina si kupovali 
diváci z Brna, i Liberce. A v jiných 
kinech dokonce 
z Nového Zélandu, 
nebo ze Špan lska. 
To sv d í o tom, že 
o projekt #vašeki-
no zájem byl. Díky 
n mu se poved-
lo uvést mezi lidi 
n kolik málo pre-
miér, které men-
ší distributo i ne-
cht li stáhnout, ale 
hlavn  díky n mu 
bylo možné p ipo-
menout divák m, 
že kina, a  zav e-

ná, stále 
žijí.“

R e l a -
tivn  brzy 
– po dvou 

m sících – se pro-
mítání obnovilo. 
Jaká byla pak 
omezení ve srov-
nání se sou asný-
mi pravidly?

„Po rozvoln ní se tehdejší ome-
zení p íliš nelišila od t ch sou as-
ných. Dokonce byla zpo átku p ís-
n jší než dnes. Byli jsme omezeni 
na množství divák  v sále – zpo át-
ku bylo povoleno jen 30% z celkové 
kapacity (v sou asnosti je to 50%). 
Ovšem zase nebylo nutné prokazo-
vat se testem, i potvrzením o ne-
gativit , jako dnes. Roušky a ro-
zestupy se staly standardem spolu 
s povinnou dezinfekcí rukou a p e-
trvávají stále. Stejn  jako dezinfek-
ce prostor kina. Ostatn  v sou as-
nosti, stejn  jako v lo ském roce, 
nebyla kina nikdy místem s vyso-
kým rizikem nákazy. Podle dat 
z minulého roku byla kina dokonce 

až na konci škály rizikovosti.“
Jak bys zhodnotil 

toto mezidobí?
„V podstat  po-

zitivn . I když ís-
la návšt vnosti nedosahovala 
hodnot jako p ed lockdownem, 
navíc úpln  chyb ly velké pre-
miéry, bylo znát, že se lidé do 
kina po všech t ch restrikcích 
vracejí rádi. Zpo átku váhav , 
s jistou opatrností, ale jakmi-

Aktuálně Aktuálně 
z radnicez radnice

4. června 2021 31. ročník11/2021 Cena 10 Kč

9 771213 355003

1 1

Svět filmu je tu opět s námi

Sušické kino chystá pro diváky mnoho slibných premiér.

100 Kč dospělí | 50 Kč děti

Na radnici prob hlo 
20. kv tna otev ení obálek 
a výb r zhotovitele na akci 
Lesopark pod Kalichem.

Otev ení nabídek se 
20. kv tna uskute nilo také 
na akci Sportovní hala Suši-
ce. V sou asné dob  probíhá po-
souzení a hodnocení nabídek na 
výb r zhotovitele.

Na krajském ú ad  v Plzni 
došlo 25. kv tna k setkání zá-
stupc  kraje, m sta, vedení ne-
mocnice a ob an . Jednalo se 
o budoucnosti sušické nemocnice.

Valná hromada Pošumav-
ské odpadové zasedala 26. 
kv tna. Na programu bylo zhod-
nocení p tiletého p sobení v ce-
lém regionu. Podrobnou zprávu 
p ineseme v p íštím vydání. 

Pracovní sch ze, jejímž 
cílem bylo vyhodnocení spo-
lupráce mezi vedením m sta, 
sociálním odborem a Oblast-
ní charitou Sušice se uskute -
nila 27. 5. Výsledkem by m lo 
být zkvalitn ní spolupráce, nap . 
v otázce režimu krizového byd-
lení.  -red-
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Svět fi lmu je tu opět s námi – pokračování ze str. 1 Nemocnice – a další vybavení

 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
 70 let – výročí úmrtí Hermanna Brocha

Hermann Broch (1. listopadu 
1886, Víde  – 30. kv tna 1951, New 
Haven, USA), byl rakouský spiso-
vatel, esejista, básník,  lozof, dra-
matik, p edstavitel literární mo-
derny a bojovník proti fašismu. 

Pocházel ze zámožné židovské 
rodiny textilního továrníka Josefa 
Brocha a jeho ženy Johanny. Stu-
doval textilní školu a školu sp ádá-
ní a tkaní. V roce 1909 p estoupil do 
ímsko-katolické církve a oženil se 

s Franziskou von Rothermann, které 
se následující rok narodil syn Her-
mann Friedrich Maria. Jejich man-
želství však nebylo p íliš funk ní 
a skon ilo rozvodem (1923). V otco-
v  závod  pracoval již od roku 1908, 
avšak po tém  dvaceti letech se ho 
rozhodl prodat, aby se mohl v novat 
studiu matematiky, psychologie a  -
loso  e na víde ské univerzit . Nadá-
le se poté zabýval pouze literaturou 
a  loso  í. Až kolem svých ty iceti 
let se za al pln  v novat literatu e. 
Mezi lety 1928–1932 vzniklo jeho 
první dílo – románová trilogie Ná-
m sí níci, v níž také zpodobnil ra-
kouskou žurnalistku Eu von Allesch, 
která se stala jeho dlouholetou p ítel-
kyní. Brochovy práce se týkaly p e-
devším prom ny hodnot a rozpadu 
spole nosti. Po Hitlerov  nástupu 
k moci (1933) se Broch za adil mezi 
literáty snažící se upozornit na hro-
zící nebezpe í nacismu. Roku 1938 
byl zat en gestapem s hrozbou trestu 
smrti, našt stí však byl díky svým 
známostem brzy propušt n. Hned 
poté emigroval nejprve do Anglie, 
následn  do USA, kde dokon il sv j 
nejznám jší román a zapo al jed-
no ze svých posledních d l – Teorie 
masové psychózy. Bohužel ho již 
nestihl dokon it, protože ho postihl 
infarkt myokardu a zem el.

Jaký byl hlavní p ínos Her-
manna Brocha a pro  je dob e si 
jeho výro í p ipomenout?

Hermann Broch 
byl lov kem, kte-
rý poznal politickou 
a sociální tvárnost 
doby. Jeho díla nutí k zamyšlení se 
nad lidskou spole ností. Broch psal 
vlastn  o nás samotných, o spole en-
ských hodnotách, které se postupn  
m nily, o svém  lozo  ckém pohle-
du na sv t a jeho krizi. Upozor oval 
na problematické politické systémy 
i ovliv ování oby ejného lidu, v il 
však také nad ji a novým za átk m. 
A to je, doufám, dobrý d vod si toto 
výro í p ipomenout.

Hermann Broch byl velmi za-
jímavou osobností. Jeho díla byla 
v N mecku v dob  Hitlerovy vlády 
zakázána, zárove  však obdivována. 
Jeho nejúsp šn jší prací je Smrt Ver-
gilova. Tento ty dílný román pojed-
nává o záv re ném období života 
Vergilia a v poslední ásti popisuje 
samotnou smrt slavného básníka. 
Broch toto dílo dokon il po emigraci 
na území USA. Je psáno velmi kom-
plikovan , autor se zde mimo jiné 
vyjad uje ke vztahu mezi krásou 
a pravdou, sv tskou mocí a um ním.

Smrt Vergilova
„(…) jsme smrtelní jako každý 

smrtelník, jsme smrtelní sami sob , 
my, kte í jsme nevzali na sebe žád-
ný osud, my, kte í jsme se tím sami 
prom nili v náhodu, naše d ní a bytí 
a poznání nezvratn  propadlo holé po-
dob  osudu, jsme smrtelní uprost ed 
nesmrtelnosti, smrtelní pod hudbou 
hv zd, smrtelní z viny, zbloudilí ve 
spleti hlas , v zajetí n m  hlu ného 
sv ta nerozlišováni, propadlí snové 
smrti, stále krut jší, která neskrývá 
v sob  už nic nesmrtelného–.“ 

„(…) ó, Vergile, ty už nepot e-
buješ smrt na to, abys byl nesmr-
telný, (…).“ 

Zdroj: cs.wikipedia.org, dl1.cuni.
cz, www.cesky-jazyk.cz

Sebastián Ryba, sexta A

 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
Jeroným Pražský – 605. výročí upálení v Kostnici

Jeroným Pražský (1377 nebo 
1378 nebo 1379, Praha – 30. 5. 1416, 
Kostnice), byl eský teolog,  lozof, 
mistr ty  univerzit, rétor, p ítel 
a také chrán nec Jana Husa, pro-
pagátor myšlenek Johna Viklefa. 

Narodil se na pražském Novém 
M st . Studoval na pražské univer-
zit  (Jan Hus zde byl jeho u itelem). 
Pozd ji vystudoval také univerzitu 
v Oxfordu a v Heidelbergu. V Anglii 
se seznámil s u ením Johna Viklefa. 
Dvakrát navštívil Jeruzalém, pobý-
val také v Benátkách, na Krét , Kyp-
ru a v Palestin . P ednášel v Pa íži 
na Sorbonn , nicmén  jeho reform-
ní myšlenky zde narazily na odpor, 
proto na p elomu let 1405 a 1406 
Pa íž opustil. Krátce p sobil na uni-
verzit  v Kolín , poté odplul do Hei-
delbergu, kde byl taktéž jmenován 
univerzitním mistrem (celkem jím 
byl na ty ech univerzitách). Poz-
d ji ho odtud vylou ili kv li jeho 
silnému reformismu, byl dokonce 
žalován u biskupa Matouše z Kra-
kova. Jeroným natolik pobou il ta-
m jší univerzitní prost edí, že odtud 
vzešlo doporu ení k obžalob  praž-
ských reformist  z kací ství.

Od roku 1407, po všech p ede-
šlých odstoupeních a vylou eních 
ze zahrani ních univerzit, p sobil 
na pražské univerzit . Byl zastán-
cem prosazení v tšího vlivu eského 
národa a zásadn  se podílel na vzni-
ku Dekretu kutnohorského. Protes-
toval proti zavedení odpustk  a sna-
žil se p im t m stské konšely, aby je 
zrušili. Protože však m l Václav IV. 
z odpustk   nan ní zisk, prodáva-
ly se dál a král už nepodporoval re-
formní skupinu kolem Jana Husa. 
V roce 1413 byl Jeroným na diplo-
matické cest  do Polska, avšak jeho 
mise skon ila nezdarem. Navštívil 
i Litvu, kde byl seznámen s p ijí-
máním podobojí v praxi.

Roku 1415 se vydal tajn , i p es 
varování Jana Husa, za ním do Kost-
nice. P ijel sem 4. dubna a ihned byl 
t mi, kdo ho poznali, nabádán, aby 
se co nejrychleji vrátil do ech. Je-
roným tak však neu inil a 7. 4. 1415 
p ibil na kostnické kostely a radni-
ci letáky v n m in , latin  a ešti-
n , ve kterých oznamoval, že je zde, 
a požadoval ve ejné slyšení. Reakce 
koncilu však byla dosti nep íznivá, 
proto rad ji opustil m sto a utekl 
do ech. Koncil na n ho vydal za-

tyka  a 25. dubna byl 
Jeroným Pražský za-
t en nedaleko eských 
hranic v Hiršav . Byl 
odveden zp t do Kostnice a uvržen 
do t žkého žalá e, kde byl mu en 
a vyslýchán. 23. zá í 1415 se p ed 
koncilem z ekl Viklefova a Husova 
u ení. Nicmén  n kte í ú astníci 
koncilu trvali na tom, aby byl pro-
ces obnoven, protože si mysleli, že 
Jeronýmovo vyznání není up ímné. 
24. února 1416 tak byl op t obžalo-
ván z kací ství. Tentokrát se však 
Jeroným své víry nez ekl, nebo  po-
chopil, že si život už nezachrání. Ba 
naopak, odvolal své d ív jší odvolá-
ní, zastal se Husova u ení a odsou-
dil jeho nespravedlivé odsouzení, se 
kterým b hem prvního procesu byl 
donucen souhlasit. Na stejném mís-
t  jako Hus (jen tém  o rok pozd -
ji) byl 30. 5. 1416 upálen. Jeho popel 
byl stejn  jako popel Hus v vhozen 
do Rýna.

Jaký byl hlavní p ínos Jeroný-
ma Pražského a pro  je dob e si 
jeho výro í p ipomenout?

Jeroným Pražský byl významný 
u enec a mistr ty  univerzit. Byl 
zastáncem reformních myšlenek 
v církvi a vedle Jana Husa byl jed-
ním z t ch, kdo za to také zaplatil ži-
votem. Myslím si, že m l významný 
podíl na usm rn ní církve sm rem 
k v rouce, která je pod ízena Boží-
mu slovu, Bibli.

„A nakonec p ipojil, že všechny 
jeho h íchy nehryžou jeho sv do-
mí tolik jako onen h ích … když ve 
svém odvolání nespravedliv  mlu-
vil proti onomu dobrému a svatému 
muži mistru Janu Husovi a jeho u e-
ní a zvlášt  když souhlasil s jeho ne-
spravedlivým odsouzením. A uza-
v el, že nadobro odvolává ono 
odvolání, které u inil na zlo e ené 
stolici, a pravil, že to u inil ze stra-
chu p ed smrtí a pro malomyslnost 
svého ducha.“ (Vav inec z B ezové)

Zajímavostí je, že jiný Jeroným 
Pražský, rodným jménem Jan Silvá-
nus Publikán (asi 1370 – 1440), jenž 
byl lenem kamaldulského ádu, byl 
odp rcem a protivníkem Jeronýma 
Pražského. Zú astnil se Basilejského 
koncilu, stál proti myšlenkám Jana 
Husa a Johna Viklefa.

Zdroj: cs.wikipedia.org, www.
ceskatelevize.cz

John Joel Novotný, sexta A

Znovu se za alo promítat 
24. kv tna, tedy skoro po sedmi 
m sících uzáv ry. Jak se to proje-
vilo – byli diváci nat šení, i spíše 
už odvykli chodit do kina?

„Op t musím zmínit jistou opa-
trnost, která provázela otev ení kin 
v lo ském roce a která je patrná i p i 
sou asném znovuotev ení. Dostá-
vám dotazy od divák  na podmínky, 
za kterých promítáme a které musejí 
jako návšt vníci dodržovat a na to, 
jak jako kino zabezpe ujeme bez-
pe nost a hygieni nost prostor kina. 
Dlužno však dodat, že zárove  s t -
mito otázkami jdou ruku v ruce do-
tazy na program, na  lmy, které bu-
deme promítat a samoz ejm  i diváci 
sami p icházejí s tím, co bychom 
mohli promítat. Musím tedy konsta-
tovat, že lidé ur it  neodvykli chodit 
do kina, že se do kina t ší, ale záro-
ve  zachovávají zdravou opatrnost. 
To jim budiž ke cti.“

Za takovou dobu 
musí být v po ad-
níku po ádný ba-
lík velkých premi-

ér. Na co se mohou diváci b hem 
tohoto roku t šit?

„Pokud nedojde k dalšímu nega-
tivnímu zvratu, tak by se plán pre-
miér mohl vyvíjet takto: erven – 
Zem  Nomád  (Oskar 2021), Tiché 
místo: ást II (pokra ování úsp š-
ného hororového thrilleru), Rychle 
a zb sile 9, nebo  lm Matky ( es-
ká komedie). ervenec – Black Wi-
dow (samostatný  lm z marvelov-
ského universa), Ubal a zmiz ( eská 
komedie), Gump, pes který nau il 
lidi žít (dojemný eský  lm), nebo 
Prvok, Šampon, Te ka a Karel (  l-

mová komedie podle knihy Patrika 
Hartla). Srpen – Sebevražedný od-
díl (pokra ování úsp šné komiksové 
p edlohy), dení ek moderního fotra 
( eský  lm na motivy internetové-
ho blogu a knižní p edlohy), Free 
Guy (ak ní komedie), nebo Záto-
pek ( eský  lm o fenomálním b ž-
ci). Filmových premiér bude pod-
statn  víc, jako p ipomenutí jsem 
vybral jen ty, které se m ly odehrát 
v lo ském roce a o které byl velký 
zájem. Do konce roku (i když je to 
v dnešní postpandemické dob  nejis-
té) jsou p edb žn  plánovány premi-
éry o ekávaných  lm  jako nap í-
klad Duna, Není as zem ít (zatím 
poslední James Bond), Karel (do-
kument o Karlu Gottovi), Top Gun: 
Maverick, nebo další Spider-man.“ 
(viz program kina na str. 7)

Ve svém hodnoce-
ní roku 2019 jsi mj. 
vyzdvihl zprovozn -
ný nový 3D systém. 
I díky brýlím se po í-

zení moderní techniky dnes uka-
zuje jako dobrý tah, zvyšuje se na-
bídka  lm  v tomto formátu?

„Zvyšuje. P edevším v segmentu 
d tských a rodinných  lm . A kaž-
dý velkonákladový blockbuster, za-
ložený na vizuálních efektech je už 
p i natá ení snímán ve formátu 3D 
(  lmy ze sv ta komiksového Marve-
lu, i DC Comicsu, Star Wars a Star 
Trek ságy…) 3D projekce je navíc to, 
co by mohlo diváky do kina p ilákat 
ve v tším po tu. P ece jenom jsou 
lidé „p ekoukaní“ z domova, pon -
vadž to byla jedna z možností, jak 
p e kat karanténu a 3D systém v tši-
na z nás doma nemá. Atmosféra po-

Neochota k zachování pln  
funk ní nemocnice v Sušici má ve 
vedení m sta dlouhou tradici. Sprá-
va nemocnice z lokální úrovn  totiž 
nikterak snadnou není, rozhodn  
pohodln jší je zát že s nemocnicí 
se zbavit.

Když v devadesátých letech mi-
nulého století vlády ODS a pozd ji 
vlády následující rukou spole nou 
a nerozdílnou rozvrátily mimo jiné 
i organizaci zdravotnictví a sušic-
ká nemocnice m la být zrušena, 
byla Sušice postavena p ed dile-
ma, zda a jak situaci ešit. S ohle-
dem na budoucnost se rozhodla pln  
funk ní nemocnici zachovat, a to 
p i plném v domí obtížnosti toho-
to úkolu. Plánem bylo budovu ne-
mocnice rekonstruovat, rozptýlená 
pracovišt  do ní sest hovat, pro-
voz zefektivnit a uvoln né objek-
ty smyslupln  využít pro pot eby 
m sta a ob an .

Budovy bývalého okresního ú a-
du, v nichž tehdy pracovala odd lení 
interní a d tské, m ly být adaptová-
ny na domov pro pohybov  aktivní 
seniory, kte í by tak mohli bydlet ve 
st edu m sta, m li k dispozici veš-
kerý pot ebný komfort a zázemí, 
a p itom by jim nic, tedy ani vzdá-
lenost, nebránilo se aktivn  ú astnit 
spole enského a kulturního života 
m sta. Tento zám r se do jisté míry 
naplnit poda ilo.

Pro seniory trvale upoutané na 
l žko, kte í vyžadují speciáln j-
ší pé i a pomoc, byla plánována 
budova bývalé hospodá ské ško-
ly na Hrádecké ulici, v níž byla až 
do r. 2002 provozována gynekolo-
gie s porodnicí. Budova byla pln  
funk ní, provozní ást vyžadovala 
relativn  jen minimální adaptaci. 
Budova byla pln  vybavena pro l ž-
kový provoz, tedy nepostrádala ani 
nemocni ní výtah, dokonce dispo-
novala i opera ním sálem (inu, gy-
nekologie). Budova m la i venkovní 
zázemí – sice pon kud zanedba-
ný, ale p esto milý sad –, jež mohlo 
za p kných dn  sloužit k vyvezení 
obyvatel i s l žky na sluní ko a na 
erstvý vzduch.

K tomuto plánu využití bývalé 
porodnice se však nep ihlásila ani 
starostka Rippelová ( SSD) ani ná-
sledující starosta Mottl (ODS). Za 
jeho vedení m sto již v r. 2008 ob-
jekt, jemuž podobný již v Sušici 
není, prodalo za 2 650 000 K , tedy 
za 455,80 K /m2, což je cena pouze 
dvojnásobná oproti cen , za kterou 
m sto o n kolik let pozd ji prodá-
valo šedesátimetrový byt z šedesá-
tých let (p esn : 62,82 m2 byt plus 
6,62 m2 sklep). Tak nízká cena je do 
o í bijící, zejména když za pouhých 
deset let poté p i koupi areálu Ma-
bet m stská rada nejprve 21. kv t-
na 2018 odsouhlasila cenu 8,5 mil. 
K , aby o dva týdny pozd ji nazna-
la, že cena je p íliš nízká, a navrhla 
zastupitelstvu koupi za 9,9 mil. K , 
tedy za 2 828,76 K /m2, a to „v tom 
stavu, jak stojí a leží“. Stranická 
p íslušnost starosty a prodávající-
ho byla bezpochyby jen náhodná. 
(Když na tuto skute nost na jed-
nání zastupitelstva 21. dubna 2021 
poukázala zpráva kontrolního vý-
boru, starosta Mottl reagoval – viz 
1:24:36 videozáznamu –, že by bylo 
zajímavé se podívat na to, jak Suši-
ce v r. 2003 za starostky Rippelové 
prodávala zámek v Kn žicích. To 
by jist  zajímavé bylo, ovšem ten-
to zájem m l být projeven již tehdy, 
nikoliv až dnes, kdy p sobí pon -
kud ú elov .)

Nemocnice, a s ní i my, má prost  
sm lu, že vedení m sta má jiné pri-
ority a jiné zájmy; proto ta vytrva-
lá snaha se nemocnice zbavit, pro-
to ten nezájem o informace o stavu 

nemocnice. Pan jednatel a editel 
Sušické nemocnice s. r. o. Bc. Ji í 
Vl ek MBA sice tvrdí, že „poskytu-
je všem zastupitel m a len m do-
zor í rady kompletní informace ... 
každý m síc ...[a že]...tyto informace 
jsou velmi podrobné a jasn  ukazu-
jí vývojové trendy nemocnice“ (SN 
10/2021), n kte í zastupitelé, snad 
s výjimkou zastupitele Ing. Sta ka 
a dalších p íslušník  starostova kru-
hu, však s tímto tvrzením pana edi-
tele nesouhlasí (viz nap . SN 9/2021; 
mám tytéž zkušenosti), a koliv prá-
v  o takové informace zastupitelstvo 
16. prosince 2020 editele nemocni-
ce požádalo. Jejich nespokojenost je, 
zdá se, oprávn ná, zvlášt  když edi-
tel nemocnice prohlašuje, že nejmé-
n  do 30. ervna, kdy má být údajn  
hotova p edstava Plze ského kraje 
o dalším sm ování nemocnice (ve-
dení m sta z ejm  žádnou tvo ivou 
p edstavu nemá), „nebudou podá-
vány informace o probíhajících jed-
náních“, p i emž práv  informace 
o budoucnosti nemocnice jsou nej-
pot ebn jší a ve ejností nejžádan jší.

Vzhledem k tomu, že od listopa-
du 2020, kdy hejtmanka Mauritzo-
vá (ODS), z ídila pracovní skupi-
nu, která m la „sou asnou situaci 
[nemocnice] rychle zanalyzovat“, 
uplynulo už více než p l roku, rych-
lost a efektivita pracovní skupiny 
není nijak ohromující, když výsled-
ky by m ly být až 30. ervna, a ko-
liv p vodn  se hovo ilo o 3 m sí-
cích. Vypadá to totiž, že zám rem 
vedení Plze ského kraje je vydr-
žet bez konkrétního závazku (sli-
by politik  platí jen p ed volbami, 
jako nap . p ed t mi krajskými vlo-
ni, proto „závazku“, a nikoliv „sli-
bu“) a udržet ve ve ejnosti klid až 
do podzimu, aby parlamentní vol-
by pro ODS nedopadly na Sušicku 
stejným  askem jako lo ské volby 
do krajského zastupitelstva, a pak 
nemocnici ponechat osudu podle 
v le místní panující ODS. To vše 
ve sv tle skute nosti, že ani editel 
nemocnice ani vedení m sta ani ve-
dení kraje dosud nemají plán ani ne-
projevili jedinou užite nou aktivitu 
pro zachování nemocnice. ( editel 
nemocnice absenci plánu omlouvá 
mimo jiné tím, že v dob  COVIDu 
vzrostl po et ošet ených pacien-
t , po et provedených test  a po et 
vakcinací, a proto dosud žádný plán 
nemá. Nár st práce ovšem výrazn  
zatížil p edevším provozní personál 
nemocnice, nikoliv jejího editele, 
pokud v bec. „Záv ry si ud lá jist  
každý sám,“ jak pan editel dopo-
ru uje v SN 10/2021.)

Je evidentní, že pro zachová-
ní nemocnice je naprosto nezbyt-
ný správný editel, ale rozhodující 
je, aby starosta a jeho kruh v r-
ných a zainteresovaných p estali 
záchran  nemocnice bránit. Dosa-
vadní „ ešení“ realizovaná ze stra-
ny krajské ODS zatím vždy probí-
hala pouze „po stranické linii“, kdy 
v r. 2019 senátor a krajský radní 
Vilímec a krajský radní Karpíšek 
i v r. 2020 poslankyn  a hejtman-
ka Mauritzová jednali se starostou 
Mottlem za zav enými dve mi. P i-
jede nyní paní hejtmanka do Sušice 
jednat také s ob any? Nebo je „zá-
jem strany“ nade vše?!

Delegáti Plze ského kraje na 
kv tnových oslavách osvobození 
v Sušici velmi poeticky deklaro-
vali svou trvalou p íchylnost k Su-
šici a nekone ný obdiv k ní (SN 
10/2021), bohužel na jejich dosa-
vadní jednání platí p íslušným zp -
sobem parafrázovaný povzdech 
Karla Havlí ka Borovského: „Kéž 
by nám Pán B h všeliké to vlasten-
ení z huby do rukou vraziti rá il!“

26.05.2021, Vladimír íha

temn lého kinosálu, velkého plátna 
s full HD kvalitou obrazu s 3D efekty 
a kvalitním zvukem dokáží vytvo it 
opravdu nezapomenutelný zážitek ze 
sledovaného  lmu. Kino Sušice ostat-
n  nabízí hned zpo átku d tské ned l-
ní projekce ve 3D. Nový animovaný 
 lm Duše a Trollové: Sv tové turné.“ 

Op t se rozb hne i letní kino 
na Santosu. Co se 
pro návšt vníky 
p ipravuje letos?

„Letní kino na Santosu bude stej-
n  jako v p edchozích letech nabízet 
tvrte ní projekce zajímavých  lm . 

Za íná se 10. ervna  lmem Zrodila 
se hv zda a následuje eská komedie 

P íliš osobní známost. Od 22. erv-
na do 24. ervna bude na Santosu 
Kinematograf brat í adík , který 
s sebou p iveze eské snímky Ha-
vel, Meky a 3Bobule. B hem celého 
léta se diváci mohou t šit na  lmy 
jako Šarlatán, Zelená kniha, Tenet, 
nebo Bourák. Vstupné je jako vždy 
zdarma. 

Na záv r bych cht l dodat, že 
on ch 224 dn , kdy bylo kino Su-
šice zav ené, bylo opravdu dlouhých 
a stejn  jako se diváci t ší na nové  l-
my, tak se i my t šíme na diváky, které 
tímto co nejsrde n ji zveme do kina.“

D kuji za odpov di.
Eduard Lískovec

Školní projekce s rozestupy a rouškami v roce 2020.
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Zasedání rady města

Usnesení ze zasedání rady m sta ze dne 24. kv tna 2021
• Rada m sta rozhodla o výb ru nejvhodn jší nabíd-

ky v rámci ve ejné zakázky „Lesopark Pod Kalichem v Sušici – 
stavební ást“, spole nosti STROMMY COMPANY s.r.o., An-
d lská Hora 143, 793 31 And lská Hora, I O 01919652 ve výši 
12 505 645,42 K  bez DPH, tj. 15 131 830,96 v etn  DPH.
• Rada m sta schválila uzav ení smlouvy o dílo na akci „Leso-

park Pod Kalichem v Sušici – stavební ást“ s vybraným dodavate-
lem po uplynutí lh ty zákazu uzav ít smlouvu podle § 246 zák. . 
134/2016 Sb. o zadávání ve ejných zakázek a pov ila starostu m s-
ta podpisem smlouvy.
• Rada m sta rozhodla o výb ru nejvhodn jší nabídky v rám-

ci ve ejné zakázky „Lesopark Pod Kalichem v Sušici – vege-
ta ní úpravy“, spole nosti STROMMY COMPANY s.r.o., An-
d lská Hora 143, 793 31 And lská Hora, I O 01919652 ve výši 
2 315 681,00 K  bez DPH, tj. 2 801 974,00 K  v etn  DPH.
• Rada m sta schválila uzav ení smlouvy o dílo na akci „Leso-

park Pod Kalichem v Sušici – vegeta ní úpravy“ s vybraným doda-
vatelem po uplynutí lh ty zákazu uzav ít smlouvu podle § 246 zák. 
. 134/2016 Sb. o zadávání ve ejných zakázek a pov ila starostu 

m sta podpisem smlouvy.
• Rada m sta schválila p íkazní smlouvu na výkon inženýrských 
inností p i provád ní stavby „Lesopark Pod Kalichem v Sušici – 

stavební ást“ s  rmou GPL-INVEST s.r.o., Kn žkodvorská 2632, 
370 04 eské Bud jovice, ve výši 161 000 K  bez DPH, tj. 194 810 
K  v etn  DPH a pov ila starostu m sta podpisem smlouvy.
• Rada m sta rozhodla o výb ru zpracovatele projektové do-

kumentace pro stavební povolení, v etn  inženýrské innosti pro 
investi ní akci „Nádražní .p. 260, Sušice“. Ke spolupráci byla vy-
braná spole nost EGF, spol. s.r.o., se sídlem Na tržišti 862, 342 01 
Sušice, I O: 00871192 za cenu 320 000 K  bez DPH a pov ila sta-
rostu m sta podpisem smlouvy, podle p ílohy, s podmínkou schvá-
lení rozpo tového opat ení zastupitelstva m sta.
• Rada m sta Sušice vzala na v domí p edloženou rozpracova-

nost na územní studii Územní studie – Sušice Chmelenská“ “, zpra-
covanou spole ností Inženýrské práce a stavební práce s.r.o., se síd-
lem U Kaštanu 4/1217, 169 00 Praha 6, I . 25078941.
• Rada m sta schválila pronájem ástí pozemk  p. . 1048 

a 1049/1 v katastrálním území Sušice nad Otavou, o celkové vým -
e cca 3 000 m2, p. Vlastimilu Lagronovi, Klatovy, I O: 10392092, 

pro umíst ní a provozování prvk  LTZ, a to na dobu ur itou od 12. 
6. 2021 do 29. 6. 2021, za nájemné ve výši 10 000 K  + DPH za ce-
lou dobu pronájmu; a pov ila starostu m sta podpisem smlouvy. 
• Rada m sta souhlasí s podáním žádosti o dotaci do dota ního 

titulu „Program podpory sociálních služeb v Plze ském kraji 2021 
– Pe ovatelská služba poskytovaná obcemi“.
• Rada m sta schválila p ijetí ú elových dar  pro p ísp vkovou 

organizaci Sociální služby m sta Sušice podle p ílohy.
• Rada m sta vzala na v domí výro ní zprávu organizace So-

ciální služby m sta Sušice za rok 2020.
• Rada m sta schválila Podnájemní smlouvu mezi SušDivO-

chem a SKC – Sirkus, - p.o.
Kompletní usnesení z jednání rad m sta na www.mestosusice.cz

Zasedání zastupitelstva města se bude konat ve 
středu 16. 6. 2021 od 16.00 hodin v sušickém kině.

Občané se zúčastnili schůzky na kraji na téma Sušická nemocnice

Informace z nemocnice
Aktuální situace v Sušické nemocnici, s.r.o. ke dni 29. 5. 2021
1. Pé e poskytovaná pacient m COVID+
a) L žková pé e – došlo ke stabilizaci po tu pacient  hospi-

talizovaných s tímto onemocn ním, o které nemocnice pe uje. 
V sou asné dob  je hospitalizováno celkem 9 pacient , z toho 1 
na jednotce intenzívní pé e. Trendem se ovšem ukazuje setrvalý 
stav v po tu hospitalizovaných pacient .

b) Testování – pokra uje pokles klient  požadujících PCR test 
(ten musel být indikován bu  p edchozím pozitivním antigenním 
testem, nebo ošet ujícím léka em). V sou asné dob  provádíme 
desítky odb r  t chto test  denn . U antigenních test  zazna-
menáváme stagnaci pop . mírný pokles zájmu klient  o tento typ 
testování. Tuto situaci lze vysv tlit dopadem vládních opat ení 
– omezení úhrady testování 1x za 7 dn . Klesá i pozitivita pro-
vedených test . V nejbližší dob  o ekáváme mírný nár st zájmu 
o testování v souvislosti s letními dovolenými a nutností testo-
vání p ed odjezdem.

c) O kování –v postupu o kování došlo k navýšení po tu do-
daných o kovacích látek. Zárove  se otev ela možnost o kování 
dalších v kových skupin. Na tuto situaci zareagovala nemocni-
ce otev ením dalšího o kovacího místa, ímž došlo k zásadnímu 
zkrácení ekací doby na o kování. Kapacita o kování dosahuje 
až 500 klient  denn .

2. Organiza ní zm na – po zhodnocení innosti odd lení ná-
sledné pé e (ONP) došlo vedení nemocnice k záv ru, že je vel-
mi vhodné rozd lit toto odd lení na dva samostatné primariáty. 
Odd lení následné pé e I – pavilon – bude zam eno na pacienty 
po operacích, úrazech a mozkových p íhodách. Bude zde prová-
d na intenzívní rehabilitace tak, aby pacienti byli co nejrychleji 
a kvalitn  dolé eni a vráceni do b žného života. Vzhledem ke své 
chirurgické erudici povede toto odd lení prim. MUDr. Tomášek.

P i setkání se kraj a zástupci m sta Sušice vyjád ili ve smyslu, že 
nejsou schopni garantovat akutní l žkovou pé i v rozsahu chirurgie, 
interna, JIP/ARO. Z jednotlivých vyjád ení vyplynulo, že specializo-
vané výkony, pé e (s vyšším bodovým ohodnocením) a zdroje by mohly 
být odklon ny do Klatovské nemocnice. V Sušici by pak byly zachovány 
p edevším ambulantní služby, de facto zachována pouze b žná násled-
ná pé e a v nezbytn  nutné ší i zajišt né základní ambulantní služby.

Na p d  Krajského ú adu Plze ského kraje se v úterý 25. 5. 2021 usku-
te nila sch zka mezi zástupci kraje a m sta Sušice, za ú asti ob an  – zá-
stupc  OI #PNN (Ob anská iniciativa pro naši nemocnici), p ípravného 
výboru referenda (PV) a peti ního výboru. Na stole bylo téma budoucnosti 
Sušické nemocnice. Za kraj byly p edneseny dv  varianty.

První varianta – Sušickou nemocnici bude i nadále provozovat m s-
to za  nan ní podpory kraje. Nám stek hejtmanky pro oblast ekonomiky 
Pavel Karpíšek (ODS) up esnil: „Kraj p isp je v ádech jednotek milion  
korun (cca 8–12 mil.), ale nebude p ispívat, pokud by se m la destabili-
zovat pé e v okolních nemocnicích.“ „V analýze od Se  my se uvádí m -
sí ní ztráta nemocnice 1,5 mil. s výhledem na snižování této ztráty až na 
500 tis. m sí n , což by avizovaný p ísp vek kraje zcela reáln  pokryl,“ 
dodala hejtmanka Ilona Mauritzová (ODS).

Druhá varianta – Sušická nemocnice p ejde pod kraj, konkrétn  pod 
Klatovskou nemocnici a ztratí tak právní subjektivitu. Poskytované služby 
by kraj navrhl tak, aby personáln  nedestabilizoval Klatovskou nemocni-
ci. Kraj není schopen garantovat zajišt ní akutní l žkové chirurgie v SN. 
„V Sušické nemocnici je v sou asnosti p íliš mnoho dohod o pracovní in-
nosti. P ejde-li Sušická nemocnice pod Klatovskou nemocnici, je t eba vy-
rovnat mzdové anomálie.“ sd lila hejtmanka.

Dále nám stek Karpíšek uvedl: „Plze ský kraj má 2 okresy bez ne-
mocnice, Plze -sever a Tachovsko, a i v t chto okresech je pé e zajišt ná 
dostate n  s dojezdovou vzdáleností do nejbližší nemocnice do 1 hodiny.“ 
Výhody života na venkov  shledává jako vyvážené touto nevýhodou tj. 
sníženou dostupností zdravotnické pé e.

„Stále považujeme poskytování chirurgického l žkového odd lení za 
jednu ze základních pé í, které by m la Sušická nemocnice poskytovat“, 

íká Zuzana Hrabá, iniciátorka petic za obnovu provozu v Sušické nemoc-
nici. „Dokud stále trvají smlouvy s pojiš ovnami, lze tu chirurgii nastar-
tovat, ale pouze za podmínky, že musí chtít pan editel a p edevším val-
ná hromada (rada m sta). V této pandemické dob  se ukázalo, že Sušická 
nemocnice s akutní l žkovou pé í má strategické místo na Šumav  a byla 
velmi využita“, dodává Hrabá. L žková chirurgie v nemocnici chybí od 
podzimu lo ského roku, kdy rada m sta odvolala jednatele Václava Radu 
a Pavla Haise (Piráti). Za d ležité Zuzana Hrabá považuje za lenit Sušic-
kou nemocnici do sít  urgentních p íjm  v Plze ském kraji a tím zajistit 
dostupnost akutní l žkové pé e pro celý region st ední Šumavy.

Paní hejtmanka uvedla, že referendum zcela respektuje a aktivitu ob-
an  vnímá pozitivn . Dále uvádí, že pro kraj výsledek referenda sice 

není nijak zavazující, nicmén  jeho výsledek bude brán jako poradní hlas. 
„Máme jasný signál, že referendum má význam. Radním Plze ského 

kraje bude výsledek referenda vodítkem k následujícím krok m i s ohle-
dem na závaznost pro zastupitelstvo m sta Sušice. V první otázce referen-
da jsou požadavky jasn  sd leny. Není možné nechat situaci kolem sušic-
ké nemocnice bez jasného požadavku ob an  m sta. Nezapomínejme, že 
nejde jen o místní voli e, ale i o ob any okolních obcí, kte í se v referendu 
vyjád it nebudou moci“, ekl Jan Janda za p ípravný výbor.

„V referendu nám jde p edevším o to, aby se k otázce dostupnosti zdra-
votní pé e mohli vyjád it sami ob ané, protože jich se tato situace dotýká 
p edevším. Jakkoliv chápeme, že zajišt ní celého rozsahu pé e, který byl 
v Sušici od 2020, je náro né po  nan ní i personální stránce, v íme, že 
je možné. Bývalí jednatelé léka e p ivést dokázali a tuto pé i v souladu 
s usnesením zastupitelstva z 12/2019 provozovali. Sou asný pan jedna-
tel nikoliv a v tšina valné hromady resp. rady m sta jej ve své ne innosti 
v tomto ohledu bohužel podporuje“, doplnil Jan Pelech (PV referenda).

Starosta Sušice Petr Mottl (ODS) preferuje jako provozovatele nemoc-
nice kraj. „Za m  je systémov jší i férov jší varianta provozování nemoc-
nice Plze ským krajem formou klasického pronájmu za n jakou symbo-
lickou cenu. Dokážu si p edstavit i závazek m sta jako vlastníka areálu na 
budoucí rozvoj, údržbu a vybavení nemocnice,“ ekl.

Ob anská iniciativa má opa ný názor: „Dlouhodob  požadujeme více-

Vyjádření kraje k setkání k Sušické nemocnici
Dv  varianty možné pomoci Sušické nemocnici p edstavili zá-

stupci Plze ského kraje na úterním setkání na krajském ú ad . Su-
šická nemocnice se dlouhodob  potýká s personálními problémy, 
m sto Sušice dotuje provoz nemocnice desítkami milion  ro n . Pl-
ze ský kraj nabídl, že nemocnici by mohla dál provozovat Sušice, 
kraj by p ispíval na provoz konkrétních inností, nebo by nemocnici 
prost ednictvím své Klatovské nemocnice provozoval p ímo kraj. 
V nové form  by Sušická nemocnice mohla fungovat od 1. 1. 2022.

Hejtmanka Ilona Mauritzová se situaci v Sušické nemocnici v nu-
je dlouhodob . Již na podzim, po svém zvolení do funkce ve vedení 
kraje, ustanovila pracovní skupinu, která situaci v nemocnici mapu-
je a jejím cílem je navrhnout fungující model tak, aby byla pé e do-
stupná pro spádovou oblast Sušicka a zárove  nebyla zásadním zp -
sobem ovlivn na Klatovská nemocnice, nejv tší nemocnice krajem 
z izovaných nemocnic.

Podle hejtmanky Mauritzové bylo z jednání srozumitelné, že ab-
solutní záv r z tohoto setkání není možný. „Domluvili jsme se, že ná-
sledným krokem bude navštívit nemocnici, kde bychom cht li jednat 
se zam stnanci a diskutovat s nimi varianty ešení,“ ekla Mauritzo-
vá. Nemocnici podle ní chybí personál, ada zdravotník  pracuje jen 

na dohody o innosti, nikoliv hlavní pracovní pom ry. „Personální 
situace v Sušické nemocnici nesmí negativn  ovlivnit krajskou Kla-
tovskou nemocnici. V ím, že když zam stnanci zjistí, že považuje-
me nemocnici za stabilní sou ást zdravotnické sít  a že nemocnice 
má perspektivu, budou ochotn jší vstoupit do trvalého pracovního 
pom ru,“ doplnila. Kraj také vy kává na jednání se zdravotními po-
jiš ovnami o proplácení úkon . V nemocnici op t nefunguje kv li 
nedostatku personálu l žková chirurgie. Podle hejtmanky Maurit-
zové nemá ani jednoho stálého léka e.

Podle nám stka hejtmanky Pavla Karpíška je Plze ský kraj scho-
pen zabezpe it pé i v Sušici v takovém rozsahu, v jakém funguje nyní. 
„Cht li bychom udržet to, co je tam te  v etn  zajišt ní pohotovosti, 
d tské, chirurgické a klasické,“ doplnil Karpíšek. Zajišt ní l žkové 
chirurgické pé e není podle n j v sou asné chvíli možné garanto-
vat. P ísp vek kraje na provoz m stu Sušice by podle Karpíška byl 
v jednotkách milion  až do ástky 20 mil. K .

M sto Sušice prost ednictvím starosty Petra Mottla vyjád ilo 
názor, že preferuje, aby provoz nemocnice p evzal Plze ský kraj 
a m sto by se jako vlastník majetku podílelo na investicích a rozvoji. 

Krajský ú ad Plze ského kraje

Odd lení následné pé e II – monoblok – bude zam eno na 
pacienty po onemocn ní COVID 19 a geriatrické pacienty. Toto 
odd lení bude úzce spolupracovat s interním odd lením nemoc-
nice a bude zde rovn ž provád na intenzívní rehabilitace, jen 
bude jinak zam ená a o ekáváme zde delší ošet ovací doby. 
Toto odd lení povede prim. MUDr. Ma íková, vzhledem ke své 
erudici interního léka e. 

3. Další vývoj v poskytování zdravotní pé e v nemocnici – dne 
25. 5. 2021 prob hlo jednání o dalším vývoji poskytování zdra-
votní pé e v sídle Plze ského kraje. Jednání se mj. zú astnila 
paní hejtmanka a starosta Sušice. Na jednání byly p edstaveny 
dv  varianty další existence nemocnice:

a) Majitelem a provozovatelem z stane m sto Sušice a Plze -
ský kraj bude finan n  podporovat provoz v rozsahu pé e a ob-
jemu prost edk  podle dohody obou zastupitelstev

b) Majitelem nemocnice z stane m sto Sušice a provozovate-
lem se stane Plze ský kraj, kdy jednou ze zvažovaných variant 
je, za azení sušické nemocnice pod ízení prost ednictvím Kla-
tovské nemocnice, a.s. Rozsah poskytované pé e i v tomto p í-
pad  záleží na rozhodnutí p íslušných zastupitelstev. Plze ský 
kraj by si v tomto p ípad  pronajal budovy nemocnice a o vztahu 
k vybavení by bylo dále jednáno.

Plze ský kraj vyjád il stanovisko provozování nemocnice mi-
nimáln  v sou asném rozsahu, tedy se zachováním všech provo-
zovaných pracoviš .

Dalším krokem bude návšt va paní hejtmanky p ímo v nemoc-
nici a setkání se zam stnanci.

O dalším vývoji budete informování bu  prost ednictvím 
Sušických novin nebo na internetových stránkách nemocnice.

Bc. Ji í Vl ek, MBA
jednatel spole nosti Sušická nemocnice, s.r.o.

zdrojový model provozování m stské nemocnice se spoluú astí okolních 
obcí a Plze ského kraje“, uvádí Lukáš Potužák za OI #PNN. „S dosavad-
ním vývojem situace nem žeme být spokojeni. M sto Sušice pod sou as-
ným vedením (ODS, ANO, Piráti), ani Plze ský kraj (ODS, Piráti) nejsou 
ochotni se p ihlásit k závazku udržet rozsah pé e v doporu eném formátu 
t í akutních l žkových odd lení (v etn  chirurgie) z prosince 2019. Nepo-
ítá se ani s p ístrojem po íta ové tomogra  e (CT). Sušická nemocnice je 

pro mnohé aktéry vnímána jako konkurence a hrozba pro okolní nemoc-
nice provozované krajskými holdingy. Z našeho pohledu se jedná o krok 
vedoucí k úpadku kvality života v regionu se 45 tis. obyvateli; je hazardo-
váním s dostupností zdravotní pé e, která m že v d sledku vést i ke zby-
te nému utrpení. Rozhodn  si nem žeme dovolit stejný scéná  jako na 
Tachovsku, které bylo b hem jednání zmi ováno. Podmínky dostupnosti 
pé e jsou totiž na Sušicku ješt  komplikovan jší“, dodává Lukáš Potužák.

Sou asný jednatel pan Vl ek uvedl, že nemocnice disponuje léka i na 
hlavní pracovní pom r ve všech klí ových odd leních. Na otázku, zda chi-
rurgii nepovažuje za klí ové odd lení, když podle aktualizované smlouvy 
s pojiš ovnou tam v sou asnosti není žádný léka , odv til, že on je pouze 
výkonnou mocí a že záleží na rozhodnutí m sta a kraje.

Miloslav Sova za OI #PNN požaduje: „Aby vedení m sta na nejbliž-
ším zastupitelstvu okamžit  vyhlásilo výb rové ízení na nového editele, 
který bude mít jasný cíl tj. okamžit  sehnat dostate ný po et léka , kte í 
umožní zachování všech dosavadních smluv s pojiš ovnami v sou asném 
rozsahu.“ Dále dodává, že informace prezentované starostou, že nemocnice 
stojí m sto 60 milion  ro n , je zavád jící. Jedná se totiž o ástku se te-
nou ze dvou rozpo t  m sta. Konkrétn , p ísp vek 22 mil. korun pocházel 
z jednoho 300 milionového rozpo tu za rok 2019 a p ísp vek 17+20 mil. 
z druhého 300 mil. rozpo tu za rok 2020.

Pokud se nepoda í chirurgické l žkové odd lení obnovit, hrozí omezení 
chirurgické nonstop ambulance a do budoucna i zav ení dalších odd lení 
jako je interna a jednotka intenzivní pé e. Tím Sušická nemocnice ztratí 
statut akutní nemocnice. Hejtmanka Ilona Mauritzová plánuje návšt vu 
Sušické nemocnice a jednání budou dále pokra ovat. TISKOVÁ ZPRÁVA

Jan Pelech, Jan Janda, Lukáš Potužák, Miloslav Sova a Zuzana Hrabá
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I ty ses inspiroval n jakými 
takovými festivaly, nebo je ten-
to formát novinkou?

„Po celém sv t  se konají festi-
valy, kterými se po adatelé snaží 
bourat staré vzorce myšlení kom-
plikující mezilidské vztahy. Díva-
jí se na sv t jako na jednu rodinu. 
Vystupují na n m žánrov  vyhra-
n ní hudebníci, prodávají se tam 
pouze ekologické výrobky a ku-
liná ské lah dky zcela v souladu 
s šetrností a úctou k životu. Ano, 
inspiroval jsem se na takovýchto 
festivalech a tak mne napadlo, že 
bych rád oslovil skupinu lidí, kte-

í sdílejí tento p ístup 
k životu.“

Je to festival, který 
m že rozší it životní 
obzory, ale mnoho lidí 
už své našlo, mnoho 
lidí ani nehledá. Mys-
líš, že bude o takovou 
akci v Sušici zájem?

„To nevím, zda bude 
o festival zájem p ímo 
mezi ob any Sušice. 
Rádi bychom nabíd-
li alternativu k obecné 
negativit , která se ší í 
nap í  spole ností a ne-
vyhýbá se ani našemu 
m stu. Festival je ote-
v ený pro všechny lidi 
jakéhokoliv p esv d e-
ní a názor . Doufám, 
že zde naleznou n co, 
co je pot ší a povzbudí 
ke košatému vnímání 
svého bytí.“ 

Jak jsi vybíral 
hosty?

„Výb r host  byla 
z velké ásti kolektiv-
ní práce. Možná jsem 
dal do výb ru impuls 
svojí myšlenkou a zku-
šeností z jiných festi-
val . D ležité bylo, že 
jsme s mnoha hudební-
ky m li osobní kontakt 
a zkušenosti a bylo tedy 
snadn jší je p esv d it 
o tom, že stojí za to p i-
jet práv  v této podiv-
né dob .

Výb r host  do dis-
kuse byl složit jší, ale 
p edstavu jsme m li 
jasnou a ta se naplnila.“

Léka , fará ka, 
fyzik, hebraistka. 
O em bude e  v pa-
nelové diskuzi?

„Jsou to p edevším 
skv lí lidé, o kterých 
je celý náš tv r í tým 
p esv d ený, že mají 
co sd lit. P edevším 
si myslím, že bude e  
o v cech, které nás p e-
sahují. Diskuse nám 
m že p inést ve chví-
li, kdy vedeme úvahy 
o tom, co se bude dít 
v dob  zdevastované 
nesmyslnými p edpi-
sy a p evrácenými lid-
skými hodnotami, po-
zitivní pohled a sílu do 
budoucnosti.“ 

Myslíš, že stojí-
me jako civilizace 
p ed n jakou velkou 
zm nou?

„Odpov  na tuto 
otázku m že být pou-
ze subjektivní. I když 
n které jevy, které je 
možné pozorovat, mo-
hou budit objektivní 
dojem, že n jaký pohyb 
nastává. St hování ná-
rod , nevratné ekolo-
gické a klimatické zm -

ny a podobn . Ale co mne osobn  
p ivádí k myšlence velké zm ny 
je to, že cítím u mnoha lidí ze své-
ho okolí odhodlání zm nit sama 
sebe. A myslím, že jedin  to vede 
k velké zm n .“ 

Ú astník m je nabízena kul-
turní a duchovní inspirace z ce-
lého sv ta. V našich kon inách 
už p es tisíc let stavíme na tra-
dici k es anské, p esto R pa-
t í k nejateisti t jším zemím 
sv ta. Mohou nás oslovit myš-
lenky z jiných krajin?

„Já této statistice moc ned v -
uji. Asi bychom museli speci  -

kovat základní otázku, která se 
nebude týkat konkrétního nábo-
ženství, ale spirituality jako tako-
vé. Každý lov k má duši a každý 
se ocitl v situaci, kdy pocítil, že ji 
nemá zcela ve své režii. Co pak? 
Ke k es anské tradici mám také 
hodn  blízko. Díky svému životu 
hudebníka jsem se m l na cestách 
možnost setkat i s jinými duchov-
ními  lozo  emi. Bohatství du-
chovních cest je neuv iteln  ve-
liké a záleží jen na tom, kterou se 
chceme vydat. Všechny vedou ke 
stvo iteli celého vesmíru a v ím, 
že se m žou vzájemn  obohatit.“

Svébytní hudebníci orámují 
diskuzi. Zeptám se t  jako ce-
loživotního muzikanta – m že 
nás hudba posunout dále v po-
znání sv ta?

Otázka, pro  má hudba na 
každého z nás jiný vliv, je vel-
mi zajímavá. Pro  se n komu líbí 
poslouchat symfonie, komorní 
hudbu, nebo dechovku, jazz i 
hard rock? Je mnoho druh  hud-
by, a každá je schopna vyvolat 
n co p íjemného a p sobit po-
zitivn , ale i negativn . Otázka 
poznání sv ta pro mne reprezen-
tuje poznání sebe samého. Do-
mnívám se, že pomocí hudby 
m žeme objevit hluboké oblasti 
vlastního bytí. Tedy ano, hudba 
mne posouvá v poznání sv ta.“

Jak jste vybrali místo – 
pro  práv  park mezi zdmi 
u gymnázia?

„Protože jsme se na téma festi-
valu scházeli už od února, prochá-
zela dramaturgie mnoha prom na-
mi. A to v etn  rozsahu. P vodn  
jsme uvažovali o celém víkendu, 
až nás praktické d vody p im ly 
první ro ník po ádat jednodenní. 
I výb r místa, kde se festival koná, 
byl ovlivn n obavou, kolik poslu-
cha  m že p ijít, a která omeze-
ní mohou nastat. Nakonec vyhrál 
p ekrásný venkovní prostor se se-
bev dom  vzrostlými stromy d t-
ského h išt . Zaujal nás natolik, že 
jsme se pro n j rozhodli. Je to krás-
né klidové místo v samém cent-
ru m sta a název vystihuje jeho 
atmosféru.“

Jaký program bys cht l ob-
zvlášt  doporu it?

„To je opravdu t žká otázka. 
Chceme, aby program zaujal jako 
celek a návšt vníci se cítili dob e 
po celou dobu, kdy mohou p i po-
slechu hudby relaxovat, nebo t eba 
tan it. Navštívit podle svého výb -
ru otev enou pracovní dílnu. V na-
bídce bude mnoho obch dk  se 
zajímavým zbožím a k ob erstve-
ní bohatá vegetariánská kuchyn . 
Návšt vníci p i zakoupení celoden-
ní vstupenky mohou prostorem ne-
omezen  procházet. 

Rád bych na záv r ekl, že vznik 
tak dramaturgicky nabitého festi-
valu, který, jak v ím, bude hojn  
navštívený, je dílem kolektivu vý-
born  sehraných lidí. Ti svou práci 
d lají s velkým nadšením. Díky!!“ 

Já ti d kuji za odpov di.
Eduard Lískovec

„P iznám se, že slovo cíl je 
v tuto chvíli pro mne bezvýznam-
né. Žijeme v dob , kdy úsilí dosáh-
nout jakéhokoliv cíle vyjad uje po-
hyb. Domnívám se, že všichni ti, 
kte í se podílejí na p íprav  festi-
valu, mají opa né p ání. Zastavit 
se a objevit v sob  a ve v cech kte-
ré je obklopují ono „tady a te .“ To 
znamená cítit se na festivalu tak, 
že zapomeneme na as a pomíji-
vá životní o ekávání. Jestli tento 
okamžik bude pro mnohé inspirací 
do dn  plných dramat a turbulencí, 
budeme se všichni cítit p íjemn  
a jako jeden celek.“ 

Pozvánky

Festival nabídne duchovní přesah i laskavou atmosféru
Na léto Sušické kulturní cent-

rum chystá zcela nový festivalo-
vý formát, který v mnoha sm -
rech m že návšt vníky obohatit, 
pot šit a rozší it jim obzory. Navíc 
re  ektuje sou asné trendy pozná-
ní sv ta. Na jednom míst  se bude 
diskutovat, hrát hudba a v r zných 
workshopech se p edstaví další in-
nosti. Duchovním otcem festiva-
lu je muzikant Jakub Waldmann. 
V následujícím rozhovoru jsem ho 
proto požádal o bližší p edstave-
ní akce. 

Vystihuje název Inspirace cíl 
festivalu? 

PŘEDSTAVENÍ INTERPRETŮ 
HOSTÉ:
• RNDr. Jan Rak, Ph. D. – kvantový fyzik – po mnoho let se účastnil ex-

perimentů na částicových urychlovačích v Rusku, Německu, USA a v Evropském středisku 
jaderného výzkumu CERN v Ženevě ve Švýcarsku. Působil 15 let jako profesor relativistické 
jaderné fyziky na Universitě Jyvaskyla ve Finsku. V posledních letech se, mimo jiné, věnuje 
problematice vědomí z pohledu kvantové fyziky a prolínání moderních pohledů na fyzi-
kální realitu s poznatky vycházejícími ze starověkých teologických a fi lozofi ckých nauk.

• Terezie Dubinová, Ph. D. – hebraistka, kulturoložka, astroterapeutka 
– Autorka knih mj. Ženy v Bibli, ženy dnes, Kořeny ženské spirituality a Jak napravovat 
svět: Rozhovory s inspirativními Izraelci. Lektorka seminářů a přednášek s tematikou 
ženské spirituality, židovské spirituality a Izraele a spirituality nového paradigmatu. 

• Mgr. et Mgr. Sandra Silná – farářka Církve československé hu-
sitské – Boří mnoho zažitých stereotypů o křesťanských duchovních: je žena, matka, 
má tetování, studuje pivovarnictví, chová včely a pěstuje permakulturu. Církev podle 
ní má být co nejotevřenější: „Měla by se přestat vydělovat ze světa ve smyslu jsme lep-
ší než ti druzí, protože už máme Pána. Nikdo Boha nevlastní ani na něj nemá patent či 
právo. Bůh se děje, když si vzájemně projevujeme respekt, porozumění a lásku, když si 
pomáháme nést břemena a hojit rány, sdílet dobré i zlé.

• MUDr. Tomáš Lebenhart – lékař celostní medicíny – V roce 1980 
promoval na Fakultě dětského lékařství UK v Praze. Začala ho zajímat neurologie a stá-
žoval na několika neurologických klinikách v Praze. Asi rok jsem pracoval jako neurolog 
v klatovské nemocnici, pak krátce jako dětský neurolog. Po roce 1989 začal intenzivně 
studovat homeopatii. Postupně jsem prošel pěti základními evropskými homeopatic-
kými systémy. Mezitím složil atestaci 1. stupně z všeobecného lékařství a začal pracovat 
jako praktický lékař pro děti a dospělé v Železné Rudě a používal i homeopatickou léčbu. 
Dále se ubíral spíše duchovním směrem a poznával různá náboženství a spirituální smě-
ry. Studoval i různé bylinářské medicíny. Nejvíce ho oslovila ayurvéda. 

HUDBA:
• Ridina Ahmedová a Petr Tichý – HLASkontrabas – P. Tichý je 

český kontrabasista, vystudoval konzervatoř J. Ježka a HAMU, používá i nástroj vlast-
ní konstrukce. R. Ahmedová – zpěvačka, performerka přešla od účinkovánív jazzklu-
bech ke svobodnému působení s hlasem, vydala CD hlasem, na koncertě improvizovala 
s Bobbym McFerrinem.

• Sayujya – indická hudba – je skupina přátel, která našla zalíbení v indic-
ké hudbě a její fi lozofi i. Hraje na tradiční indické nástroje sitar, tabla, tambura, sarangi 
atd. Hudba je inspirovaná duchovními zpěvy a klasickou indickou hudbou tzv. rágou.

• HIS Bhakti Band – seskupení hudebníků, které spojuje úcta 
a respekt k védské fi lozofi i a jejím textům – svou interpretací se snaží vtáh-
nout posluchače do hlubokého porozumění smyslu bytí v každém jeho okamžiku. Pou-
žívají vedle klasických hudebních nástrojů také indické harmonium. 

• Zu&Cello – Zuzana Šebková – cesta se zvukem violoncella a hlasu 
– hudba je pro mě možnost zastavení a kontemplace.

• Ondřej Smeykal – proslulý český hráč na australské didgeridoo 
s místními kořeny – představí akustický recitál ze své třicetileté cesty s tímto nástrojem.

• Vojta Violinist – multiinstrumentalista hrající na více nástrojů najednou 
– svým osobitým způsobem kombinuje motivy keltské a domorodé hudby, kdy za použití 
zvukové magie živého loopingu vytváří dojem, jakoby hrála celá kapela.

OTEVŘENÉ DÍLNY:
• Radek Zítka – Intuitivní bubnování – kouzlu bubnů propadl v roce 1995 

na European Rainbow Gathering, bubnovalo se tehdy až do svítání. Později prošel něko-
lika výcvikovými kursy afrických rytmů a nedávno strávil měsíc v západní Africe. Krom 
bubnování se zajímám o přírodní léčení a vnitřní rovnováhu. Vystudoval muzikoterapii 
na Institutu Alternativních studií.

• Radek Boháč – Om Chanting skupinové léčení slabikou OM 
– před 15 lety se aktivně vydal po cestě Hatha Yogy. S odstupem let došel k poznání, že 
pružné tělo a kontrola mysli je dobrým začátkem na cestě k vnitřní rovnováze, ale že je 
třeba se vydat dále na cestu poznání skutečné podstaty svého bytí. Na cestu měřící pou-
hých 40 centimetrů, z mysli do krajiny svého srdce. Usilovat tak o poznání své duše, Atma.

• Shintaido – David Franklin (USA) – moderní japonský systém celostního 
tréninku těla a mysli na základě bojových umění, tance, a meditace. David je absolvent 
Harvard (bakalář kulturní antropologie), Tufts School of the Museum of Fine Arts Boston 
(Akademie muzea výtvarných umění v Bostonu, bakalář výtvarného umění), a Universi-
té Paris 8 (magistr digitální kultury a komunikace). Je grafi k, vizuální umělec, videograf, 
videoproducent, a performer. 

• Sklářská dílna – Liederhaus – Jsme malé studio Glass atelier Z ,které 
sdružuje profesionální i amatérské skláře. Máme k dispozici mobilní huť s kterou jezdí-
me ukazovat sklářské řemeslo.

• Akrobacie na šálách – Salvi Salvatore – samouk, všestranný umělec, 
Věnuje se technikám vzdušné akrobacie na šálách, popruzích, vertikálním laně a jiných 
originálních materiálech. Salvi Salvatore prohloubil své praktické zkušenosti na worksho-
pech v Německu, Anglii, Francii a České republice (Die Etage-Berlin, Jana Korb, Samuel 
Jornot-ACAPA, Véronique Gougat-Cie Ascendances...).

• Vojtěch Chládek – Povídání o žabí Kambo medicíně z Amazonie 
– de-armouring aneb Rozpouštění emočního krunýře dotekem. Kambo je posvátná me-
dicína využívaná po tisíce let domorodými kmeny v Brazílii a Peru. 

• Miroslav Šisler – Hudební krajiny – absolvent AVU, se zabývá experimen-
tální kresbou a malbou resp. zkoumáním hranic linie a barevné plochy a jejich vyznění 
ve výsledné energii obrazu. Do malířské dílny na sušické Inspiraci připravuje alternativy 
možností skupinové práce na velkoplošných malbách inspirovaných autentickým zvukem 
(hudbou) festivalu.

• Vladka Naušová – Aroma jóga proti stresu – dozvíte se jaké aroma-
esence a jógové cviky, dýchání, relaxaci využít v prevenci i zmírnění stresu v denním životě.

DIVADLO PRO DĚTI: 
Teátr Vaštar vznikl v roce 2008 jako platforma pro naše zkoumání divadla, sebe 
samých v něm, jakož i světa kolem nás. Zajímá nás divadlo jako opravdová komunikace 
s divákem, s postavou, s autorem, s prostorem, se sebou samým, s tím, co nás přesa-
huje... Naše práce má dvě základní větve. Jednou jsou inscenace věnované dospělému 
diváku a druhou inscenace „dětské“. 

MODERÁTOR:
Marek Jelínek – Fotograf, cestovatel na koloběžce po celé zemi, dokumentarista 
a spisovatel. Byl také úspěšným hudebníkem v několika skupinách.
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8. prosince – KD Sokolovna – p eloženo z 9. 12. 2020
4TET – Ji í Škorpík – baritone 2, Dušan Kollár – bass, 
Ji í Korn – baritone 1, David Uli ník – tenor

9. prosince – KD Sokolovna – p eloženo z 15. 12. 2020
Anna K. akusticky

9. ledna 2022– KD Sokolovna – p eloženo z 22. 11. 2020
Velké lásky v malém hotelu – Divadelní spole nost Háta

11. ledna 2022 – KD Sokolovna – p eloženo z 13. 1. 2021
Hana Zagorová – koncert

15. íjna 2022– KD Sokolovna – p eloženo z 17. 9. 2020
WALDA GANG a ALKEHOL – koncert

SIRKUS, P íkopy 178, Sušice 
Otevírací doba:

pond lí  7.30 – 11.30  12.30 – 15.30
úterý  7.30 – 11.30  12.30 – 16.30
st eda  7.30 – 11.30  12.30 – 15.30
tvrtek  7.30 – 11.30  12.30 – 16.30

pátek  7.30 – 11.30  12.30 – 13.30
Pokladna otev ena 1 hod. p ed promítáním  lmu

GALERIE SIRKUS
P íkopy 178, 342 01 Sušice 
Otevírací doba:

pond lí, st eda  8.00–11.30 12.30–15.30
úterý, tvrtek   8.00–11.30 12.30–16.30
pátek   8.00–11.30 12.30–13.30

Výstava: 
Miroslav Šisler – SLAPY – cyklus kreseb a maleb 
4.–6. ervna
Létající ateliér – T ídenní pobyt v sušickém Pošumaví 
s výtvarnou aktivitou pod vedením malí e Miroslava Šislera

KAFE SIRKUS, P íkopy 178, Sušice
pond lí–pátek   17.00–20.00
sobota   16.00–20.00
ned le   13.00–20.00

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
Otevírací doba:

pond lí, st eda   7.30–11.30 12.30–15.30
úterý   7.30–11.30 12.30–16.30
tvrtek   7.30–11.30 12.30–13.00

M STSKÁ KNIHOVNA SUŠICE 
Klostermannova 1330, Sušice
Otevírací doba: Odd lení pro dosp lé

pond lí, st eda  8.00–12.00 13.00–17.00
pátek    8.00–13.30  –
úterý, tvrtek  8.00–13.00   –

   (pouze studovna, ítárna a internet) 
Odd lení pro d ti a mládež

pond lí, st eda    –  13.00–17.00
pátek   8.00–13.30  –

M STSKÉ INFORMA NÍ CENTRUM 
Poštovní 10, 341 01 Sušice
Otevírací doba 1. 5. – 30. 9. 2021:

pond lí–pátek  9.00–12.30 13.00–17.00
sobota   9.00–12.30 13.00–14.00
svátky   9.00–12.30 13.00–14.00

Výstavní prostory radnice – 6. patro

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba kv ten– íjen: 

úterý–sobota  9.00–12.00 12.45–17.00
ned le    9.00–12.00

P ehled akcí
24. ervence od 10 hod. – Skatepark Sušice

24. ervence od 20 hod. – Ostrov Santos
Chinaski – koncert

31. ervence – Ostrov Santos
Extra Band – koncert

6. srpna od 20 hod. – Ostrov Santos
Rybi ky 48 – koncert

7. srpna – Pastvina
Do zahrádky za zví átky – akce pro celou rodinu

13. srpna od 20 hod. – Ostrov Santos
Kabát revival – koncert

14. srpna od 9 hod. – Park mezi zdmi u gymnázia – viz str. 4
Festival INSPIRACE, Sušice alternativ 2021 

14. srpna od 20 hod. – Ostrov Santos
Marpo + Troublegang – koncert

21. srpna od 21 hod.– Ostrov Santos
Harlej – koncert

27.–28. srpna – Ostrov Santos
Metal Madness – open air festival

28. srpna od 8 hod. – nám stí Sušice
Farmá ské trhy

3. zá í – Ostrov Santos
Brutus – koncert

4. zá í od 15.30 hod. – Chatová osada Luh
Šumava AGAINST 2021 – Miniopen air

8. zá í od 20 hod. – KD Sokolovna – p eloženo z 5. 10. 2020
David Koller – Acoustic tour 

11. zá í – KD Sokolovna
Helena Vondrá ková & Charlie Band a hosté
Vzh ru k výškám

17. zá í – Kino Sušice
Kladivo NA PÝCHU – Rocková opera 

17. zá í od 22 hod. – Tradi ní KlOU!b
PRAGO UNION – koncert

25. zá í od 8 hod. – nám stí Sušice
Farmá ské trhy

27. zá í – KD Sokolovna
T i sestry – Vinyl tour 2020

5. íjna od 19 h.– KD Sokolovna – p eloženo z 24. 3. 2020
Caveman – one man show

16. íjna od 8 hod. – nám stí Sušice
Farmá ské trhy

16. íjna – KD Sokolovna
Doga + Alkehol – koncert

30. íjna – KD Sokolovna
Horkýže slíže – koncert

11. listopadu – KD Sokolovna
M ága a Ž orp – koncert

27. listopadu – KD Sokolovna
Wohnout – koncert

do 20. ervna – Luh Sušice – viz str. 9
Pohybov  zábavná bezkontaktní pionýrská stezka

12. ervna od 8 hod. – nám stí Sušice

12. a 13. ervna od 8 hod. – KD Sokolovna

18. ervna od 18 hod. – Ostrov Santos
Country ve er s kapelou „Z vršku“ 

19. ervna od 14 hod. – Ostrov Santos
Den pro rodinu – Diakonie Západ

23. ervna od 16 hod. – Café Amerika
Tanec Praha 2021 – viz str. 1

25. ervna od 20 hod. – Ostrov Santos
Retroparty – 80´ + 90´

27. ervna od 14.30 hod. – re  ektá  kapucínského kláštera

2. ervence od 20 hod. – Ostrov Santos
Trautenberk – koncert

16. ervence od 19 hod. – Ostrov Santos
echomor – koncert

17. ervence od 8 hod. – nám stí Sušice
Farmá ské trhy

17. ervence – Ostrov Santos

Sušice Region

Horažďovice
MUZEUM HORAŽ OVICE – divadelní sál a galerie
do 22. ervna 
Jak jsme kreslili horaž ovické marionety 
výstava prací žák  výtvarného oboru ZUŠ 

do 3. íjna 
Obrazy kraje pod Práchní
5 století, 50 autor , 150 vyobrazení 

ZÁMEK HORAŽ OVICE
Zámecká expozice 
znovuotev ení pokoje s odhalenou barokní freskou

Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba v kv tnu a ervnu: po–so 9.30–15.30

N žné orchideje mírného pásma 
fotogra  cká výstava Anny Kratochvílové z Horaž ovic 

ty i cesty na sever
fotogra  e cestovatele Zde ka Vacka

Malované opony eských divadel – výstava his-
torických malovaných opon ze všech kout  R

Žihobecká malovaná opona z roku 1914

NETOPÝ Í PARK – procházka netopý í stezkou 
– nachází se v anglickém parku u zámku

FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
iittala – výstava  nského designového skla a porcelánu

Hartmanice
HARTMANICKÁ SYNAGOGA
Otevírací doba muzea v kv tnu:
st eda–pátek 9.00–18.00
sobota 9.00–17.30 | ned le 10.30–17.30

MUZEUM DR. ŠIMONA ADLERA
út–ne 9.00–12.00, 12.30–17.00 hod.
Stálá expozice ,,Svatý Vintí “ – výstavu vytvo ila paní 
Zuzana Jonová a je sou ástí esko-n meckého projektu 
,,Vintí ova stezka“

Mouřenec
každou sobotu od 11 hod. – Mou enec
Prohlídky Mou ence

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu

12.–13. ervna od 10 hod.
Dny Šumavského Trojhradí
dobývání a obrana hradu ve st edov ku – prohlídky hradu

14. srpna od 18.30 hod.
RUINFEST

KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz 

12.–13. ervna od 10 hod.
Šumavské trojhradí 
Jak obléhat hrad? P ij te, nau íme vás to.
19. ervna od 21.30 hod.
Kladivo na pýchu
Divadelní spolek Za oponou Klatovy uvádí p vodní 
klatovskou rockovou operu – na motivy historické po-
v sti „O jedné pošetilé lásce a jejím tragickém konci“

VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz

od 2. ervna 9.30–17.00 – v budov  bývalého pivovaru
Krajina míru, podle války 
interaktivní výstava k období t icetileté války
12.–13. ervna od 10 hod.
Šumavské trojhradí 
27. srpna od 20.00 hod.
Kladivo na pýchu – Divadelní spolek Za oponou Klatovy
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Pojeďte s námi... Vzpomínky Blahopřání

Marie Záhorodná r. 1940, Božena Holkupová r. 1936, Marie 
Rou ková r. 1930, Ji ina Baštová r. 1941, Anežka Zinkeová r. 1946, 
Ludmila Petrášková r. 1943

sobota 5. ervna 2021
JEZERA SOLNÉ KOMORY A LÁZN  BAD ISCHL – Rakousko 

ZRUŠENO! Výlet je z d vodu malého zájmu zrušen.

st eda 23. ervna 2021
OTÁ IVÉ HLEDIŠT  ESKÝ KRUMLOV – MUŽ DVOJHV ZDY 
ZRUŠENO! Výlet na toto p edstavení je z d vodu malého zájmu zrušen.

sobota 26. ervna 2021
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO A SOLNÝ D L – N mecko
Vyjíž ka autobusem a výtahem na horu Kehlstein – Orlí hnízdo. Návšt va 
ho cové likérky GRASSL spojená s ochutnávkou a možností zakoupení 
likér . Odpolední návšt va solného dolu v Berchtesgadenu. 

sobota 25. zá í 2021
HOHENWERFEN A JEZERO KÖNNIGSSEE – Rakousko/N mecko 
Návšt va jednoho z nejstarších hrad  Salzburska uprost ed alpských hor. 
Plavba po ledovcovém jeze e Königssee pod horou Watzmann. Možnost 
ochutnávky uzených ryb z jezera.

sobota 2. íjna 2021
TARZAN – DIVADLO HYBERNIA – PRAHA

P eloženo z 25. dubna / 21. listopadu 2020.

sobota 18. prosince 2021
ADVENTNÍ DRÁŽ ANY A ZÁMEK MORITZBURG – N mecko
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natá ela pohádka T i o íšky pro Po-
pelku. Návšt va historického jádra Dráž an a adventních trh . 

Bližší informace k uvedeným výlet m v kancelá i Sušického 
kulturního centra v KD Sokolovna nebo na tel. 376 528 686

Opustili nás...

Dotlouklo srdce, umlkl hlas, tak rád m l práci, život a nás.
Jen dobro a lásku rozdával, proto v našich srdcích žije dál.

Dne 3. ervna uplynulo trnáct let, co nás opustil manžel,
otec, tchán, d de ek, pan

Jan Kl s
z Podmokel. Stále vzpomíná manželka Jaroslava, dcery
Jana s manželem, Dáša s manželem, vnu ky Martina,
Katka a Šárka s manželem.

OKÉNKO POMOCI

Pá 4. 6.  9.00–12.00  Pracovní innosti 
Po 7. 6. 13.00–15.00  Poslech hudby a audioknih 
Út 8. 6.  9.00–12.00  Pohodová jóga (karimatku s sebou)
  12.00–15.00  Pracovní innosti

t 10. 6.  9.00–12.00  Pracovní innosti
  12.00–15.00  Základy kreslení – portrét
Pá 11. 6.  9.00–12.00  Pracovní innosti
Po 14. 6. 13.00–15.00  Povídání na téma: Oblíbené knihy 
Út 15. 6.  9.00–12.00  Va e ka v p írod
  12.00–15.00  Pracovní innosti

t 17. 6.  9.00–12.00  Pracovní innosti
  12.00–15.00  Promítání  lmu pro inspiraci
Pá 18. 6.  9.00–12.00  Pracovní innosti
Sociáln  terapeutická dílna – pracovní innosti: nap íklad drátkování, 
korálkování, FIMO hmota, smaltování, šití, malba, keramika,  lcování, 
enkaustika, sádra, výroba mýdel a sví ek, fusing a mnohé další.
Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace, 
nácvik dovedností, aktiviza ní innost a pomoc p i ešení osobních potíží
Kontakt: Vedoucí pobo ky: 774 451 769, Sociáln  terapeutická dílna: 775 
731 769, Sociální rehabilitace: 778 519 769, 770 636 769 
E-mail: dilnasusice@fokus-pisek.cz, susice@fokus-pisek.cz, 
  terensusice@fokus-pisek.cz, peersusice@fokus-pisek.cz

Program Fokusu – Pobo ka Sušice – Nuželická 60
(Organizace na pomoc a podporu lidí s duševním onemocn ním)
Sociáln  terapeutická dílna – denní aktivity (bez objednání)

V srdcích žal a v o ích slzy.
Tvá ztráta tolik bolí, že ani as ji nezahojí.

Dne 26. kv tna tomu bylo patnáct let, co nás 
navždy opustil pan

Miroslav Vašica 

ze Sušice. S láskou vzpomínají manželka, d ti, vnou ata a pravnou ata.

P ij te do Stod lek
V sobotu 5. ervna 2021 v 11 hod bude pod bývalým kostelíkem sv. 

Šebastiána požehnán P. Jendou Kulhánkem nov  instalovaný k ížek.
Mikrobus, p ednostn  pro seniory, bude p istaven v 10.00 a v 10.30 hod. 

na parkovišti pod Dobrou Vodou. (dole – dobové foto)  –ek–

D LEŽITÁ TELEFONNÍ 
ÍSLA – SUŠICE

Nemocnice 376 530 111 | M stská policie 376 523 250
M stský ú ad 376 540 111 | Ú ad práce 950 128 201
Sb rný dv r 376 555 208 
provoz. doba: út, t 13–18 hod., so 8–12 a 13–15 hod.

Kdo t  znal, v dobrém vzpomene, 
kdo t  m l rád, nikdy nezapomene.

Dne 2. ervna by se dožil 75 let pan

Václav Pojar 
z Volšov. 
S láskou vzpomíná manželka, syn a dcera s rodinami.

Odběry dárců krve 2021
Sušice DPS: 8. 6. | 20. 7. | 10. 8. | 7. 9. | 19. 10. | 9. 11. | 7. 12. 

Horaž ovice: 22. 6. | 5. 10. 2021
Nalžovské Hory: 14. 9. 2021

Odb ry se provád jí od 14.00 do 16.30 hod.
Prvodárce prosíme, dostavte se do 15.30 (nutné vstupní vyšet ení).

KREVNÍ BAROMETR – www.klanem.cz

Nálezy uložené na stálé službě 

Městské policie Sušice
M stská policie Sušice oznamuje, že jí byly odevzdány následující v ci, 

které byly nalezeny na území m sta Sušice a jejichž vlastník není znám.
Nálezy odevzdány od b ezna 2020 do dnešního dne.
Nález bude vydán jen žadateli, který v c p esn  popíše. 

Popis a foto aktuáln  nalezených ps  naleznete na webových stránkách 
M stského ú adu Sušice pod odkazem M sto » M stská policie » Aktuál-
ní informace   Martina Gregorová, M stská policie Sušice

Dne 1. ervna oslavila krásné a požehnané 
93. narozeniny naše maminka, paní

Marie Dudová.
Do dalších let všechno nejlepší, hlavn  
pevné zdraví p ejí syn a dcera s rodinami.

Na sušickém h bitov  t etím rokem tichým spánkem
spíš, dom  se nám, Jituško, již nikdy nevrátíš. Na hrob
za tebou chodíme, denn  se za tebe modlíme.

Dne 17. ervna uplyne tvrtý smutný rok, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka, dcera,
sestra, švagrová, babi ka a teta paní

Jitka Seidl Vold ichová
ze Sušice, rozená Ku erová.
V o ích slzy, v srdci žal, to nejdražší nám osud vzal. V našich srdcích t
stále máme, není dne, kdy na tebe nevzpomínáme. Manžel, syn, maminka,
sestra, švagr, vnou ek Ládí ek, nete  Alenka s rodinou, synovec Mirek
s rodinou, nikdy nezapomeneme. 

Domov stále hledají: 
Ko i ka Alen-

ka je 3–4 roky sta-
rá ko ka, kastro-
vaná, o kovaná, 
zvyklá uvnit .Je 
klidná, nevtíravá, 
vhodná do bytu ke 
staršímu lov ku.
Nalezená u opuš-
t ného domu, nyní 
v do asné pé i 
v Janovicích nad 
Úhlavou.

Pes Skandy, nalezenec asi 3 roky starý pes, k íženec NO, kastrovaný, 
o kovaný, ipovany. Miluje lidskou spole nost, procházky a rád se u í 
novým v cem.Je zvyklý žít v kotci. Byl by š astný za domek se zahradou 
a dobrým plotem, za lov ka, který by se mu trochu v noval. Nachází se 
v do asné pé i ve Volarech.

Další informace po telefonu – 604 555 924  Ivana Jensen

Informace o dalších zví atech (nalezených i hledaných) naleznete 
na internetových stránkách spolku nalezenci-sumavaci.estranky.cz 
a jejich facebooku.

Hledáme nový domov
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KNIHOVNA

22.–24. června

Ostrov Santos
22. 6. | úterý | 22.00

MEKY • ČR/SR | 80 min.

23. 6. | středa | 22.00

HAVEL • ČR | 105 min.

24. 6. | čtvrtek | 22.00

3BOBULE • ČR | 101 min.
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DOROSTENKY
M. Hole ková 100m, 14.18s, dál-

ka 4,52m
JUNIORKY

M. Šantr ková ty  2,30m
J. Schaf hauserová 100m, 

14.31s, dálka 4,57m, kladivo 
22,55m (4 kg)

ŽENY
M. Oudová kladivo 27,18m, 

400m, 67.60s

Na první závody po dlou-
hé odmlce jsou výkony dob-
ré, vzhledem k velmi krátké 
dob , kdy se museli sportovci 
p ihlásit k sout ži, nemohlo se 
více našich sv enc  zapojit do 
závodu.

Sout že družstev v kraj-
ském p eboru se pravd po-
dobn  uskute ní od poloviny 
ervna.

Vašek Svoboda 

Sport

Pekhart po devíti letech na EURO: 
„Nejedu tam na výlet!“ 

V sobotu 22. 5. 2020 jsme byli 
p izváni Sportovní školou Dipoli 
Praha, díky zajišt ní elektrické a-
somíry k mítinku, kde si mohli naši 
závodníci ov it svoji výkonnost 
s jejich atlety v b zích i v ostatních 
disciplínách. Šestnáct našich sv -
enc  od p ípravky, žactva, dorostu, 

juniorky a ženy si ve zpo átku v -
trném po así s ob asnými deš ový-
mi p ehá kami nakonec umoud ilo 
a vysvitlo i sluní ko. asový pro-
gram za al v 10.30 dálkou a 11.30 
skokem o ty i (na novém dosko išti, 
viz prospekt). Odpoledne pokra o-
val ve 13.30 hlavní program krát-
kými p ekážkovými b hy. Hode-
mkladiva a disku, hladkými sprinty, 
skokem vysokým, vrhem koulí a zá-
v rem se b žely b hy 300 m, 400 m, 
a 800 m, kterými byl mítink zakon-
en v 18.30 hod.

Nyní n které výkony našich sv -
enc  : P ÍPRAVKA

A. Sta ková 60m, 10,49s, dál-
ka 3,47 m

J. Vichrová 60m, 10,22s, 3,61 m, 
300m, 60,10s

ML. ŽÁKYN  
K. Javorská 9,26s, 4,03m, 60m 

p ek. 11.93s
W. Sulanová 10.87s, 3,48m, 

15,16s, poprvé za mladší žactvo
T. Votavová 10,49s 3,18m, 

13,87s, 300m 53,97s

ŽÁCI 
Š. Kolá  10,55s, 3,64m
M. Poul 3.52m

ST. ŽÁKYN  
B. Kolá ová 3,86m
M. Rybová ty  2,15m
A. Valentová 100m p ek. 19,55 

s, dálka 3,88m, výška 1,30m
ŽÁCI 

V. Mužík koule 8,91m (4kg) kla-
divo 24,02m

H. Vichr 60m 8,32s, 300 mm 43,75s

Sušičtí atleti absolvovali doma první závody

Zvládl mimo ádnou, luxusní 
sezonu. Tomáš Pekhart nasázel za 
Legii 22 ligových branek a výraz-
nou m rou p isp l k obhajob  titu-
lu. V Polsku posbíral ceny pro nej-
lepšího st elce, úto níka i cizince. 
Vyst ílel si tím nominaci na EURO, 
na reprezenta ní turnaj se podívá po 
devíti letech. „Je to super,“ ekl er-
stv  32letý odchovanec sušického 
fotbalu jen n kolik dní p ed odjez-
dem na herní soust ed ní do Itálie. 

S národním týmem jste byl na-
posledy na EURO v Polsku 2012. 
Vážíte si nominace po takové dob ? 
„Je to super, jsem moc rád, že tam 
jsem. Je to pro m  asi poslední šan-
ce se na velký turnaj dostat. Máme 
zajímavý tým, který tam m že uhrát 
dobrý výsledek. V roce 2012 jsem byl 
na EURO jeden z nejmladších, te  se 
ta role trošku otá í (úsm v).“

Trenér Šilhavý vybral ty i 
úto níky. Bude t žké se v tako-
vé konkurenci dostat na h išt ? 
„Samoz ejm  chci do hry zasáh-
nout. Nejedu na EURO na výlet, 
na druhou stranu nejd ležit jší je 
týmový úsp ch a všichni se tomu 
musejí pod ídit.“

M žou vám vyhovovat zápasy 
s ostrovními soupe i a Chorvat-
skem? „Naše skupina je t žká, ale 
myslím, že to je pro nás lepší. Ve 
skupin  jsme vícemén  outside i, 
to by nám mohlo vyhovovat. Náš 
tým je silný, myslím, že se m žeme 
rovnat evropské špi ce.“

Stihl jste si odpo inout, abys-
te na EURO vyrazil v plné síle? 

„V moment , kdy jsme t i kola 
p ed koncem m li jistý titul, do-
hodli jsme se s klubem, že je správ-
ný moment trošku zvolnit. Na konci 
sezony jsme hráli t i zápasy v týd-
nu, bylo toho opravdu hodn . Pak 
už nám o nic nešlo, také v tabulce 
o krále st elc  jsem byl v komfortní 
situaci. Pokud bych vedl t eba jen 
o gól, hrál bych do konce sezony 
a bojoval o každou branku. Takhle 
jsem si to mohl dovolit, po EURO 
mít volno nebudu, už takhle jsem 
bez po ádné dovolené dva roky. 
S klubem jsme se dohodli, že tohle 
bude asi nejrozumn jší ešení. Tre-
nér m že v akci vid t i jiné hrá e, 
mohl vyzkoušet i mladé kluky a ty, 
co toho tolik neodehráli.“

Jste p ipravený na dlouhé od-
lou ení od rodiny a pobyt v p ísné 
turnajové bublin ? „Nejd ív jsem 
si cht l na dovolené fyzicky i psy-
chicky odpo inout, abych se na fot-
bal pak zase t šil. Teprve te  poma-
lu za ínám myslet na to, co bude. Ta 
bublina je na celém EURO to jedi-
né negativní, p iznám se, že m  to 
trošku straší. Mám jeden a p l le-
tou dceru, když jsem od ní t eba t i 
dny pry , hned vidím, jak se m ní 
a d lá nové v ci. Když si p edsta-
vím, že te  mohu být i m síc a p l 
pry , aniž bych dceru vid l, trošku 
m  to d sí. Na tohle moc p iprave-
ný nejsem, ale situace s covidem je 
taková, restrikce jsou velké. Jinak 
to bohužel v téhle situaci nejde.“

V polské Ekstraklase jste na-
st ílel 22 ligových gól . Máte za 

Na Sušickém stadionu bylo instalováno nové dosko išt  – ilustra ní foto

sebou v klubu životní sezonu? „Ve 
všech sout žích jsem dal 24 gól , 
z toho 22 ligových, v hlav  mám 
i spousty promarn ných šancí, kdy 
to m lo ur it  skon it gólem. Bylo 
mi e eno, že v pr m ru nast íle-
ných branek jsem v Polsku statistic-
ky nejlepší ze všech hrá . Rekord 
ligy je 28 gól , ale hrá  na to pot e-
boval 37 zápas . Te  se tady po x 
letech hrála jen základní ást na 30 
kol bez play off. Tím pádem jsem 
kv li covidu mohl odehrát maxi-
máln  30 zápas , n jaké jsem vy-
nechal kv li zran ní a dohod  s klu-
bem. Celkem mám odehráno 25 
zápas , 23 od za átku a dal jsem 22 
branek. Taková statistika je super.“

V Polsku jste získal druhý titul. 
Jak náro ná k n mu vedla cesta? 
„Obhájili jsme titul z minulé sezony, 
to je jedna z nejt žších v cí. V sezon  
byly zápasy, které se nám nepovedly, 
n kdy jsme si zkomplikovali situaci 
a pak cítili, že týmy už v dí, jak na 
nás hrát. N kolikrát jsme m nili her-
ní systém, p esto se nám t i zápasy 
p ed koncem sezony povedlo titul 
vyhrát. To se tady nepovedlo spous-
ty, spousty let. Je to pro klub i pro m  
výjime ná sezona.“

Užil jste si oslavy? „Po po-
sledním zápase prob hlo p edá-
vání medailí a poháru. Pak jsme 

sedli do otev eného retro autobu-
su, kterým jsme projížd li m s-
tem. To bylo fantastické, ekaly 
na nás tisíce lidí. Minulý rok to 
bylo jiné, že jsme byli na lodi, to 
bylo také fantastické. Te  se troš-
ku rozvol ují covidová opat ení, 
tak m sto povolilo, že to m žeme 
ud lat takhle. Každý rok se titul 
slaví ve Starém m st . M sto to 
dovolilo, aby k nám alespo  tro-
chu mohli fanoušci.“

Na galave eru jste posbíral 
ocen ní pro nejlepšího st elce, 
úto níka i cizince sezony. Kterého 
si vážíte nejvíc? „Byl to krásný ve-
er a taková t ešni ka na dortu celé 

sezony. Hrozn  si toho vážím, je to 
motivace do další práce a dává mi 
to energii do p íští sezony. Nejvíc 
si vážím krále st elc , pro úto níka 
je to velká v c, navíc jakým zp so-
bem jsem to dokázal. Tahle cena je 
založená na faktech. Další ocen ní 
pro nejlepšího cizince a úto níka 
jsou též super, t ší m  to, ale není to 
tak, že jsem si to vyst ílel na h išti. 
Je to o jiných lidech, kte í pro tebe 
hlasují, nebo ne. St elec je postave-
ný na faktech, toho si vážím nejvíc. 
Navíc ta cena je krásná, až se n kde 
usadím, ur it  bude mít doma spe-
ciální místo.“

Jonáš Bartoš

PŘIDEJ SE K NÁM! 

Život sportovců se pomalu vrací do svých kolejí a my věříme, že právě vaše děti jsou do-

statečně nabité energií, mají chuť sportovat a hrát fotbal v Sušici!!

Hledáme do mládežnických kategorií děti ve věku 4+

Přihlášky řešte telefonicky nebo SMS u trenérů dané kategorie 

Minipřípravka, děti narozeny 2015/mladší – trenér Martin Šlais tel.: 607 993 715

Mladší přípravka, děti narozeny v letech 2013/2014 – trenér Petr Kolařík tel.: 724 296 765

Starší přípravka děti, narozeny v letech 2011/2012 – trenér Patrik Hubáček tel.: 739 611 124

Mladší žáci, děti narozeny v letech 2009/2010 – trenér Jan Chudý tel.: 732 417 555

Případně nám napište na facebooku TJ Sušice zprávu a my vám už pomůžeme s přiřaze-

ním do kategorie 

V každé kategorii se o vaše děti postarají minimálně dva trenéři, kteří kromě svých zkušeností s fot-

balem a trénováním mládeže mohou v rámci sportovního areálu TJ Sušice nabídnout to nejlepší. 

Trénujeme pravidelně 3x týdně     FOTBALEM V SUŠICI SE BAVÍME

Sportoviště města Sušice
Přemýšleli jste už o brigádě na letním koupališti?
Brigáda na letním koupališti je skvělá pro studenty, aktivní seniory i se-
zonní zaměstnance. V případě oboustranné spokojenosti možnost 
dlouhodobé spolupráce. 
Koho aktuálně hledáme do naší party? 
 • obsluha kiosku 

 • obsluha pokladny 

 • výpomoc na ubytování Roušarka

OBSLUHA KIOSKU 
• Náplní práce kiosek – je zejména příprava a prodej drobného 
občerstvení (párek v rohlíku, hranolky, klobásy apod.), obsluha zákaz-
níků a komunikace se zákazníkem.
• Pracovní doba – v závislosti na otevírací době letního koupaliště 
 cca od 10.00 do 19.00 hod. 

• Hodinová sazba: 110 Kč
• Co požadujeme: 

  0 16 let a více
  0 spolehlivost
  0 zodpovědnost
  0 slušné a vstřícné chování k zákazníkovi
  0 týmového hráče
  0 potravinářský průkaz
• Zájemci, pište na e-mail: ferencikova@sportoviste-susice.cz 

VÝPOMOC NA UBYTOVÁNÍ ROUŠARKA
• Hledáme: 

 • pomocná síla do kuchyně

 • úklidový pracovník

 • výpomoc s žehlením a praním 

• Požadujeme: 

  0 věk 16 a více let
  0 spolehlivost
  0 samostatnost
  0 zodpovědnost
  0 slušné a vstřícné chování k zákazníkovi
  0 týmového hráče
  0 potravinářský průkaz
• Hodinová sazba: 110 Kč / hod. 
• Zájemci, pište na e-mail: ferencikova@sportoviste-susice.cz

Posilovna otevřena v běžném provozu
Pravidla vstupu na sportoviště (posilovny) od 17. 5. 2021:

• Po Sportovišti se pohybujte pouze v respirátoru.

• Dodržujte prosím maximální kapacitu na recepci, která je stano-
vená na 5 osob.

• Dodržujte prosím minimální rozestupy 2 metry.

• Na sportovišti je vám k dispozici dezinfekce (u vstupu, u recepce, 
na toaletě a ve fi tness), prosím využívejte ji.

• Je zakázáno využívat šatny a sprchy.

• Ve fi tness je stanovena kapacita na 10 lidí.

• Všechny přítomné osoby se budou muset prokázat jakýmkoliv ne-
gativním testem na covid-19 (PCR, antigenní nebo samotestem) ne 
starším 72 hodin nebo potvrzením o očkování nebo potvrzením, 
že spadají do ochranné lhůty 90 dnů po prodělání nemoci covid-19.

• Ostatní podmínky vstupu budou nastaveny nařízením vlády ČR.

Letní koupaliště u cyklostezky zahajuje provoz
Otevírací doba v červnu je za dobrého počasí:

PO–PÁ od 15.00–18.00

SO a NE od 10.00–18.00

Pro aktuální otevírací dobu sledujte stránky Sportoviště města Sušice.

WELLNESS OTEVŘENO
Otevírací doba    Pro koho je sauna určená

úterý  15.00–21.00  smíšená
čtvrtek 15.00–21.00  smíšená
neděle 15.00–21.00  smíšená
Pro aktuální otevírací dobu sledujte stránky Sportoviště města Sušice.

PŘI VSTUPU PROSÍM DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA

NÁVRAT K PROVOZU BAZÉNU
PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM OTEVŘENÍ JE 7. 6. 2021.

Díky velmi náhlé změně ve vládních opatřeních děláme maximum, 
abychom náš areál otevřeli v co nejkratším termínu. 

Příprava provozu ovšem zabere nějaký čas, proto předpokládáme, že 
areál znovu otevřeme 7. 6. 2021.

O případných změnách a podmínkách provozu vás budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás
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LETNÍ TÁBOR

Popovice u Benešova

8.8. – 21.8.2021
• Ubytování ve stanech s podsadou po 2 dětech
• Cena  3.900,– Kč pro člena
  4.900,– Kč pro nečlena
• V ceně je zahrnuta cesta na tábor autobusem tam i zpět
• Přihlášky k dispozici v kanceláři pionýrské skupiny
 (úterý 16–17hod) nebo na webu www.psotava.cz
• Kontaktní osoba: Petr Darda (hlavní vedoucí tábora)
 tel: 777 355 480, email: p.darda@narodni-divadlo.cz

Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Otava Sušice, 
Nuželická 60, 342 01 Sušice

Máte rádi přírodu? Přijďte s dětmi 

navštívit lesní klub Zahrada
V tšina d tí má rádo p irozené bádání venku, a tak se dá íci, že ven-

kovní prostor je pro d ti jedno velké d tské h išt  s nep eberným množ-
stvím vjem  a poznatk . D ti lesního klubu po vzoru lesních školek tráví 
nejvíce asu práv  venku.

V Sušici plánujeme otev ít pro p edškolní d ti na školní rok 2021/2022 
lesní klub Zahrada.

Do lesního klubu jsou vítány všechny d ti, které jsou zvídavé, mají 
rády p írodu a cht jí se dozvídat nové v ci. Program a harmonogram je 
koncipovaný tak, aby na každé dít  byl dostatek asu a každý se mohl 
rozvíjet v tom, co ho nejvíce zajímá. D ti se u nás zcela p irozen  zapojí 
do našich environmentálních a polytechnických aktivit, jako je nap íklad 
p stování ovoce a zeleniny, kompostování, výsadba strom , výstavba 
stájí, ohradník , pé e a krmení zví at apod. P i výchov  si d ti budou 
moci procvi ovat jemnou i hrubou motoriku a získávat tak praktické do-
vednosti a znalosti. Vítané jsou i d ti se speciálními pot ebami podle je-
jich možností a schopností. D ti s rodi i zde mohou být od raného v ku.

K dispozici lesnímu klubu bude komunitní zahrada a sad (nad Kalichem), 
kde plánujeme trávit v tšinu asu dne. Tam bude probíhat environmen-
tální, prožitková a polytechnická výchova – mimo všechny ostatní vý-
chovy, které jsou samoz ejmostí. Pevné zázemí klubu bude v nov  vzni-
kajícím Svatojánském centru v Sušici (ul. Kaštanová 1180), které bude 
sloužit p edevším p i nep íznivém po así (velké lijáky i mrazy). Dále 
máme vyjednané prostory v Outline centru v Ji i né, kde budou probíhat 
outdoorové aktivity. Vyjednáváme ješt  spolupráci s Pastvinou ve form  
exkurzí a také možnosti exkurzí u zví at v Hrádku – pé e o hospodá ská 
zví ata. Již nyní probíhají otev ené dny na ochutnávku aktivit les-
ního klubu, termíny m žete sledovat na FB – Svatojánci z.s. (podle 
aktuálního po así).

Více informací o p ipravovaném lesním klubu naleznete na stránkách 
https://svatojancizs.webnode.cz/

  Stanislav Jílek, Svatojánci z.s.

Na kraji lesa nad obcí Pohorsko se nachází útulná lou ka 
ohrani ená stromy a remízky. Z p ístupové cesty sm ující na 
Lamberk v záme ek Záluží je daleký výhled do kraje. Nená-
padná louka ukrývá poklad, který se však ukáže jen v ur itý 
as. Je t eba být ve st ehu od konce prázdnin do íjna a odm -

nou se stane pohled na modrofialové kv ty kriticky ohroženého 
ho e ku mnohotvarého eského. Zdejší populace pat í k nejpo-
etn jším svého druhu.

P írodní památka s rozlohou 0,42 ha byla vyhlášena v roce 
2012. K malebnosti místa p ispívá upravená studánka p i cest .

Nedaleký lovecký záme ek je perlou v krajin  po celý rok 
a je vid t i z velké dálky. Nechal si ho postavit kolem roku 1860 
kníže Gustav von 
Lamberg. Pozd ji 
po roce 1948 slou-
žil jako hájovna. 
Jde o patrovou bu-
dovu s cimbu ím 
a dv ma nárožní-
mi polygonálními 
v žemi.

V sou asné dob  
záme ek funguje 
jako ubytovací za-
ízení. Turistickým 

dopl kem m že 
být odtud zna ená 
stezka k tajemné 
Lov í skále.

Další zajímavost 
u rezervace se na-
chází p ímo v obci 
Pohorsko.Jedná se 
o architektonicky 
zajímavou moder-
ní kapli sv. Proko-
pa, která byla za 
p isp ní místních 
ob an  vystav na 
v roce 2001.

Text a foto ED

PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Pohorsko
Prohlídky katedrály sv. Bartoloměje
Podkroví a v ž katedrály sv. Bartolom je (komentovaná prohlídka)
Katedrála sv. Bartolom je v Plzni se po 100 letech do kala celkové re-

konstrukce. Plze ská madona byla sejmuta z oltá e po 76 letech. Znamená 
to, že znovuotev ení dominanty m sta je historickou a zcela jedine nou 
událostí. P ij te se podívat nejen na kompletn  opravený interiér v etn  
veškerého vybavení, ale i na novou expozici umíst nou v podkroví. V ž 
katedrály sv. Bartolom je se pyšní titulem nejvyšší kostelní v že v esku. 
Komentovaná prohlídka vás seznámí s historií zvon  a stavby katedrály. 
Budete mít jedine nou p íležitost obdivovat p vodní krov a chyb t nebude 
záv re ný výstup na v žní ochoz. Prohlídka není vhodná pro d ti do 6 let.

Prohlídka podkroví s pr vodcem se koná v pond lí, úterý, st edu, so-
botu a ned li vždy od 17.30 a trvá zhruba hodinu. 

Prohlídka interiéru katedrály sv. Bartolom je (komentovaná 
prohlídka)

Katedrála sv. Bartolom je v Plzni se po 100 letech do kala celkové re-
konstrukce. Plze ská madona byla sejmuta z oltá e po 76 letech. Znamená 
to, že znovuotev ení dominanty m sta je historickou a zcela jedine nou 
událostí. P ij te se podívat nejen na kompletn  opravený interiér v et-
n  veškerého vybavení, ale i na novou expozici umíst nou v podkroví. 
B hem komentované prohlídky interiéru se seznámíte s historií stavby 
katedrály, nahlédnete do Šternberské kaple, budete obdivovat nádherná 
vitrážová okna a dozvíte se více o krásném slohu a madon .

Interiér katedrály je s pr vodcem p ístupný v úterý, tvrtek, sobotu 
a ned li vždy od 16 hodin. Prohlídka trvá zhruba hodinu.   -tz-

Policejní informační servis
P i ízení vozidla porušil p edpisy – SUŠICE – Muž m l pozitivní 

dechovou zkoušku i test na návykové látky. 
V sobotu 22. kv tna tohoto roku jel po Sušici idi  s vozidlem zna ky 

VW Polo. Dopravní policisté zastavili idi e na ulici Hrádecké v 10.29 ho-
din. Místní ty iadvacetiletý muž se podrobil dechové zkoušce a p ístroj 
nam il 0,84 a p iznal užití alkoholu p edešlý den. Test na návykové lát-
ky m l muž pozitivní na konopí. Policisté muže p evezli do zdravotnické-
ho za ízení, kde bylo provedeno léka ské vyšet ení i odb r biologických 
materiál . Muž je podez elý ze spáchání p estupk , které budou p edány 
správnímu orgánu. 

Kontrola cyklisty – SUŠICE – idi  nemotorového vozidla odmítl de-
chovou zkoušku i léka ské vyšet ení. P íslušný zákon stanoví podmínky 
a následky po odmítnutí. Na jízdním kole jel v ned li 24. kv tna letošního 
roku muž po Sušici. Na ulici Dlouhoveské byl zastaven hlídkou policist  
z místního obvodního odd lení. Sedmat icetiletý muž z obce na Horaž-

ovicku se na výzvu policist  odmítl podrobit dechové zkoušce i léka -
skému vyšet ení spojenému s odb rem krve. Muž je podez elý ze spáchá-
ní p estupk , které budou p edány správnímu orgánu k dalšímu opat ení.

Co m že o ekávat idi  p i odmítnutí orienta ního vyšet ení a lé-
ka ského vyšet ení

Zákon íslo 65/2017 Sb., o ochran  zdraví p ed škodlivými ú inky ná-
vykových látek stanoví:

Orienta nímu vyšet ení a odbornému léka skému vyšet ení je povin-
na se podrobit osoba, u které je d vodné podez ení, že pod vlivem alko-
holu nebo jiné návykové látky vykonává nebo vykonávala innost, p i níž 
by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit 
majetek.

V p ípad , že povinná osoba orienta ní vyšet ení odmítne nebo tako-
vé vyšet ení nelze provést nebo úsp šn  dokon it, provede se odborné lé-
ka ské vyšet ení.

Pokud odborné léka ské vyšet ení osoba odmítne, hledí se na ni, jako 
by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Vyzvat osobu ke spln ní povinnosti podrobit se orienta nímu vyšet-
ení nebo odbornému léka skému vyšet ení je oprávn n v rámci své p -

sobnosti a za podmínek stanovených jinými právními p edpisy p íslušník 
Policie eské republiky, p íslušník Vojenské policie, p íslušník nebo ob-
anský zam stnanec V ze ské služby, strážník obecní policie nebo osoba 

pov ená kontrolou podle jiného právního p edpisu.
Orienta ní vyšet ení provádí p íslušník Policie eské republiky, p í-

slušník Vojenské policie, strážník obecní policie, p íslušník nebo ob anský 
zam stnanec V ze ské služby, zam stnavatel, osoba pov ená kontrolou 
nebo zdravotnický pracovník.

Odborné léka ské vyšet ení provádí poskytovatel zdravotních služeb, 
který spl uje podmínky pro provedení tohoto vyšet ení v rámci jím po-
skytovaných zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.

P estupek
Fyzická osoba se dopustí p estupku, když se odmítne podrobit orien-

ta nímu vyšet ení nebo odbornému léka skému vyšet ení, k nimž byla 
vyzvána.

Za p estupek lze uložit pokutu do 50 000 K  a zákaz innosti do 2 let.
P estupky podle odstavce 1 se zapisují do evidence p estupk  vedené 

Rejst íkem trest .
Cyklista v bodovém systému idi  nezískává body, jen idi  motoro-

vého vozidla.      nprap. Dana Ladmanová



BYTY – NEMOVITOSTI 
Dobrý den, hledám domek se za-
hrádkou v Sušici nebo v Klatovech. 
Nejlépe do 5,5 mil K . Nejsem RK. 
Peníze mám p ipravené. Tel íslo 
721 623 250 
Koupím byt v p ípad  zájmu m že-
te v byt  bydlet dále. Peníze vypla-
tím ihned. Tel. 605 768 105
Hledám ke koupi nebo do proná-
jmu zahrádku v Sušici a okolí. Tel. 
607 839 779 

Koupím velký stavební pozemek 
(nejlépe u lesa), pop ípad  i s cha-
lupou, v oblasti mezi Kašperský-
mi Horami a Modravou. Platím 
nadstandardn  a v hotovosti. Tel. 
606 633 919
Kdo poskytne bydlení v malém 
byt  nejrad ji na vesnici zdravé-
mu d chodci. Pomoc + nájem. Tel. 
606 406 010 
Koupím garáž, nejrad ji v Sirka -
ské ulici. Tel. 608 143 398
Koupíme stavební pozemek (i se 
starou stavbou) s výhledem do kra-
jiny do cca 20 km od Sušice. Volej-
te, prosím, na tel. 608 702 468 
Koupím nemovitost – byt, pozem-
ky, chatu, rodinný domek. Peníze 
vyplatím do 2 dn . Tel. 605 768 105
Oce ování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, d dické í-
zení, úv r, hypotéku, ú etnictví 
apod. – kvalitn  a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Nabízím jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury bakalá -
ských a magisterských prací, p í-
pravu na maturitní a p ijímací 
zkoušky z eského jazyka, dou o-
vání. Více informací na www.hez-
kycesky.top, tel. 606 49 49 96 
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Sledujte nás také 

na sociálních sítích

a webu
www.kulturasusice.cz

Řádková inzerce
PRODEJ
Prodám kozí mléko, 20 K /1l. Do 
Sušice s dovozem, možno také nepra-
videln , nap . pro št ata. Vyzkou-
šené, eko krmení. Tel. 602 621 435
Prodám d tskou bílou po-
stel s matrací 160x70 (Ikea) za 
500 K . Tel. 777 887 941
Prodám kotel Viadrus U24, litina, 
možno topit pelety, cena 1.000 K . 
10 ks palet za odvoz. Žehl. prkno 
100 K . Hor. kolo pánské 200 K . 
Tel. 723 308 857
Prodám štípané tvrdé d evo 
10 prms, cena 1 200 K /prms, tel. 
777 360 050 
Prodám benz. seka ku zn. Patri-
ot LM 51 SP, záb r 51 cm obsah 
173 m3, výkon 2,8 kW. Výška se-
ení 2,5 – 7,5 cm, objem koše 

60 L. Bo ní výhoz, pojezd, za-
koupena r. 2019. Provoz 2020, 
PC 10.500 K  nyní 7.000 K . Tel. 
724 086 980
Prodám truhlicový mrazák o ob-
jemu – 145, A+ a litinová krbová 
kamna se skle . dví ky. Cena do-
hodou na tel. 607 230 033
Prodám 2 nové prošívané pé ové 
deky + 2 polštá e cena dohodou. 
Tel. 604 348 392
Prodám 3F p írubový elektro-
motor výr. mez, typ 1AP-100-4S, 
2,2 kw, 1430 ot., 380/220V málo 
používaný, ve funk ním stavu za 
2.500 K . Mob. 723 327 101
Prodám pravou chodskou kerami-
ku, celou sadu (cca 80 ks) i jednotli-
v , cena dohodou. Tel. 721 619 927
Prodám ru ní struhadlo na zelí, 
skoro nové – cena 180 K ; Pevná 
aloun ná deska za postele nebo 

dvouválendy, oranžovobílá, cena 
800 K . Tel. 723 229 931
Prodám levn  pneu Matador Ra-
diál 175x70 R13 ocel disky 4 ks, 
4 otvory rozte  70 mm, disky na-
t ené, málo jeté – letní, dále pro-
dám levn  disky ALLU 6 paprsko-
vé 5 ks 6J152ET49 4 otvory rozte  
70 mm. Tel. 607 999 029
Prodám chladni ku Snaige \fr 
240–1501, 166 l, mrazni ka 46 l, 
energetická t ída A++, necelý rok 
v provozu, 3.000 K . Tel. 728 537 529

Prodám levn  cihly 500 ks roz. 
30x15x7 cm, tvárnice 100 ks roz. 
45x30x20 cm škvár.-cementové. 
Dále prodám teplovzdušná kam-
na na d evo KORY, výh evnost 
až 15m2. Pra ku BOSCH maxx 7 
na 7 kg prádla. Tel. 607 999 029
Prodám 3F p írubový elektromo-
tor výr. MEZ, typ 1AP-100-4s, 
2,2KW, 1430 ot., 380/220V málo 
používaný, ve funk ním stavu za 
2.500 K . Tel. T 376 396 324, M 
723 327 101
Prodám staré zápalkové nálepky, 
LP desky r zné, krabici asopi-
s  o pletení, há kování, vyšívá-
ní – návody, vzorníky apod. Tel. 
607 866 783
Prodám r zné staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, kv tiny, olejomalby. 
Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabi ky, reklamní plecho-
vé a smaltové cedule, papírové 
dopisní zálepky, staré pohledni-
ce Sušice a okolí. P ijedu! Tel. 
606 494 996 
Koupím staré hodiny; Ost ení 
et z  na motorky, ost ení se-

ker, n žek, dlát, nož , nož  do 
mlýnk ; Koupím soustruh na 
d evo; Prodám domácí vají ka. 
Tel. 607 909 144
Koupím hoblovku s prota-
hem a tesa ský hoblík na 380V 
MAFL a et zovou dlaba ku p e-
nosnou a cirkulárku s podava-
em nejlépe tovární výroby. Tel. 

603 427 924
Koupím starou lištovou seka -
ku Agrozet Ji ín MFku MF70 
s lištou i špatný stav, rozbitou 
a koupím kovadlinu, ková ské 
klešt , kladiva a výhe  i polní. 
Tel. 603 427 924
Koupím starší moped, nebo skútr 
i s poruchou za ú elem p ibližová-
ní se. D chodce. Tel. 606 406 010
Koupím tvrdé vyschlé d evo na 
topení v okolí Sušice. Telefon 
773 997 016

Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin
bude 10. 6. 2021 ve 12 hod.

pořádají v termínech letních prázdnin

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Sušice • Hrádek • Horažďovice • Klatovy

PŘES ŠKOLNÍ ROK MŮŽETE NAVŠTÍVIT:

Svatojánské rodinné centrum – Sušice | Lesní klub – Sušice

Hlídání dětí – pravidelné / sezónní s programem | Víkendové pobyty 

Volnočasové kluby (zdarma) – Horažďovice, Hrádek, Sušice | a mnoho dalšího… 

792 229 210 • Svatojanci@email.cz • www.svatojancizs.webnode.cz 

Pro svoji novou knihu ze šumav-
ského prost edí hledám Šumavany, 
kte í by m li zájem zve ejnit sv j 
životní p íb h. Tématem jsou neo-
by ejné tragické (smutné) i humor-
né události. Zájemci se mohou hlásit 
na e-mail: lu.oudova@seznam.cz.  
 Lucie Oudová, 

autorka knihy Dary Pošumaví
Hledám šikovného samostatné-
ho emeslníka – kutila pro drob-
né opravy na dom  blízko Petro-
vic u Sušice – nát ry dve í, opravu 
komínu, opravy venkovní dlažby, 
drobné zednické práce atd.. Tel. 
773 997 016 
Pot ebujete opravit od vy, ušít 
polštá ek, vytvo it patchworkovou 
de ku, tašku a nebo n koho obdaro-
vat? Vytvá íme ru n  r zné dáre -
ky a d láme menší opravy od v . 
P ij te nás podpo it. Kolinec 
28 – obecný ú ad. 
Hledám brigádu jako stráž-
ný – hlída  apod. D chodce. Tel. 
606 406 010
Online výuka angli tiny, p ípra-
va na maturitu, opravné i p ijíma-
cí zkoušky. Dou ování ZŠ/SŠ. Tel. 
776 180 080
Hledám brigádn  jakoukoliv prá-
ci – soboty, ned le – i za špatného 
po así – výkopové práce, na stav-
b , v lese a pod. Možno volat po 
15 hod. Tel. 604 880 966
Nabízím strojní išt ní koberc , 
sedacích souprav, k esel, židlí a a-
loun ní, Zden k Kubeš, telefon: 
607 630 244 
Spravím staré knihy, svážu diplo-
mové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – st íhání živých plo-
t , ovocných strom , se ení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy st ech, komín , 
nat ra ské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172

/@skc.sirkus



5. ervence 1436 byly kom-
paktátní listiny stvrzeny všemi 
stranami (svou pe e  p ipojil 
i císa  Zikmund Lucemburský 
a markrab  moravský Albrecht 
II. Habsburský) a ve ejn  vyhlá-
šeny na Jihlavském nám stí. Celá 
ta úchvatná a po letech boj  a ne-
kone ných dohadování s Basilej-
ským koncilem tém  neuv i-
telná ceremonie byla zakon ena 
zp vem Te Dea a posléze slav-
nostní mší v go-
tickém chrámu sv. 
Jakuba V tšího.

Den nato, 6. 
ervence, p es-

n  21 let od upá-
lení Mistra Jana 
Husa v Kostnici, 
celebroval kato-
lický biskup a le-
gát Basilejského 
koncilu Filibert 
de Montjeu „velkou mši v ji-
hlavském farním kostele za ú as-
ti celého dvora a poprvé po tolika 
letech i eských kališník , u po-
stranního oltá e pak sloužil mši 
Jan Rokycana. Po Credu p e etl 
listinu eského sn mu latinsky 
mistr Petr z Jind ichova Hradce, 
listinu koncilu esky Rokycana. 
Vyzval poté všechny, kdo cht jí 
p ijímat z kalicha, aby p istoupili 
k jeho oltá i. Palomar mu v tom 
zabra oval, že na to nemá právo 
v cizí farnosti a že to odporuje 
kompaktát m, ale Rokycana na 
to nedbal. Legáti si na n j st žo-
vali císa i. Rokycana p iznal, že 
p estoupil zákaz p isluhovat svá-
tostmi v cizí farnosti, ale odmítal, 
že by jednal proti kompaktát m, 
v emž mu Zikmund i jeho rado-
vé dali za pravdu. Nicmén  hád-
ky pokra ovaly ješt  n kolik dní 
a otravovaly ovzduší natolik, že 
císa  za al mít obavu o osud dal-
ších jednání – o jeho p ijetí za 
eského krále.“ (z knihy Posled-

ní Lucemburk na eském tr n  
Františka Kafky)

Spolu s dalšími leny eské-
ho a moravského sn mu bychom 
tehdy v Jihlav  potkali i zástupce 
královského m sta Sušice.

Poslechn me si, jak na tyto 
slavné dny vzpomínal s odstupem 
(roku 1462) jejich p ímý ú astník 
Martin Lupá . (Lupá  byl význam-
ný teolog, diplomat a jak jsme si už 
ekli, vedle arcibiskupa Jana Roky-

cany r. 1435 zvolený husitský bis-
kup. Spolu s Rokycanou byl jedním 
z d ležitých vyjednava  o kom-
paktátech: „P ed zraky všeho lidu 
shromážd ného v Jihlav  a císa e 
otev en  sedícího ve svém plném 
majestátu byla naše víra pochvá-
lena. O ví e své pouze pod jednou 
zp sobou pak ani jednu hlásku ne-
ekli a nenapsali v kompaktátech, 

což kdyby bývali cht li u init, ra-
d ji bychom byli všechna jednání 

zrušili. A když nám 
pe et mi pojišt né 
listy o chvále víry 
evangelické o p i-
jímání pod obo-
jí zp sobou legáti 
koncilu na tomtéž 
míst  p ed zraky 
všeho okázalého 
shromážd ní po-
dávali, necht li 
jsme je z jejich ru-

kou vzít, dokud nejprve ústy ve ejn  
nevyhlásí a nevyznají onu evange-
lickou víru. Dlouho inili jiné v ci, 
až když je nabádal císa , ve ejn  
všechno p iznali veškerému lidu 
vysokým hlasem, a tak jsme p ijali 
listy z jejich rukou." (Adam Pálka: 
Magisterská diplomová práce, Ma-
sarykova universita)

A bratr Lupá  ješt  jednou: 
„Když jsme na koncilu shleda-
li a poznali, že autorita církve 
je mocn jší nežli autorita Pís-
ma a lidský zákon nežli zákon 
Boží, hledali jsme v kompaktá-
tech lidské cesty a záv ry ne ja-
kožto základ naší víry, to v bec 
ne, ale abychom skrze p ijaté 
lidské smlouvy mohli protiv-
ník m dokazovat a íkat: ´Hle, 
víra evangelická je v kompak-
tátech pochválena. Kde je vaše 
víra?´“ 

Z citace je cítit zklamání i ho -
kost. Husit m se p es veškerou 
snahu nepoda ilo p esv d it zá-
stupce církve o své pravd . Ale 
tená  z t chto autentických slov 

jist  vnímá i hrdost a nezlomné 
p esv d ení o tom, že Pravda ví-
t zí. Ano. Jihlavská kompaktá-
ta byla kompromisem. Ale tento 
kompromis se stal historickým 
mezníkem. Na evropském konti-
nentu se poprvé uzákonila vít zná 
reformace. O tom p íšt .

Kde je vaše víra, p átelé?
30. kv tna 2021
Martin Mejst ík
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Očima Martina Mejstříka

Kde je vaše víra

Minulou hádankou byl ar-
chivní snímek, na kterém bylo 
zachyceno stavení, v jehož po-
p edí stála dívka, která dohlí-
žela na stádo 5 husí. Tento 
t žko rozpoznatelný snímek 
pochází z obce Plato  (Plato-
ry), n m. Plattorn. 

Plato  je malá vesnice, ást 
obce Dlouhá Ves, od které je 
vzdálena 2 km východním 
sm rem. P ístupová komuni-
kace sem vede p es Bohdaši-
ce. Už z Dlouhé Vsi cesta vede 
v táhlém stoupání, od Bohdašic 
je ješt  strm jší, navíc úzká. 
Cyklisté se p i výšlapu docela 
zapotí a auta mají problém se 
navzájem vyhnout. Odm nou 
vám jsou ale krásné výhledy 
do okolní krajiny. Plato  leží 
tém  na vrcholu kopce Na Pla-
to i (687 m).

Dohledal jsem, že v roce 
1890 zde stálo 20 dom  a žilo 
133 obyvatel. V roce 1910 zde 
stálo 20 dom  a žilo 117 oby-
vatel (všichni N mci). V roce 
1930 je po et dom  23 a žilo 
zde 125 N mc  a 7 ech . 
Dnes je v Plato i 12 stálých 
obyvatel (6 trvale hlášených) 
a na víkendy sem jezdí ješt  
10 chalupá . 

Náves obklopuje n kolik sta-
vení, asi do dvaceti. Je zde klid. 
Turisté mohou na Plato i využít 
možnosti kvalitního ubytová-
ní. Majitelé jsou zde spokoje-

ni. Svých domk  a zahrádek si 
hledí, i když pár starých chalup 
je ješt  na rekonstrukci. 

Pr vní písemná zmínka 
o vesnici pochází z roku 1464. 
V obci se nachází na návsi 
p kná pseudogotická kapli ka 
Panny Marie, která byla vy-
budovaná kolem roku 1850. 
Kapli ka je osmiboká stav-
ba, po jejím obvodu se pravi-
deln  st ídají zaslepené oken-
ní otvory s t mi se sklen nou 
výplní. Vstupuje se do ní z ji-
hovýchodní strany a vstup je 
zakon en shodn  jako oken-
ní otvory lomeným obloukem. 
St echu má jehlancovou s vr-
cholovou osmibokou d ev -
nou zvoni kou s jehlancovou 
st íškou s vrcholovým k ížem. 
P vodn  m la ur it  šindelo-
vou krytinu, která byla p i re-
konstrukci nahrazena plechem. 
Kaple je kulturní památkou.

Vedle ní roste památný 
strom, kterým je dv  st  let 
stará Plato ská lípa, finalista 
celostátní ankety Strom roku 
2006 (výška asi 20 m, obvod 
465 cm.) Tato košatá krasavi-
ce obsadila se ziskem 11 738 
hlas  druhé místo se ztrátou 
47 hlas  na vít ze, kterým byla 
lípa na hrad  Sádek v okrese 
T ebí . 

V okolí Plato e se nachází 
p vabná boží muka p ezdívaná 
„maják“, na která narazíte p i 
p íjezdové cest . Ve východ-
ní ásti vsi byla z ejm  v roce 
2008 zbo ena kaple.

Bohužel k historii Plato e moc 
informací není. Obec po válce 
zastihl osud mnoha desítek šu-
mavských obcí. Po Mnichovu 
a záboru eskoslovenského po-
hrani í byla Dlouhá Ves spolu 
s Plato í sou ástí N mecka. Po 
prohrané válce byli n me tí oby-
vatelé nuceni opustit své domo-
vy, prázdné domy pustly, kapli -
ka se rozpadala a její zvon utichl. 
V lét  roku 2013 se v osad  Plato  
natá el 9. díl seriálu Policie Mod-
rava. V tomto díle se vyskytla 
scéna, kdy ho í seník a ve spále-
ništi se najde mrtvola neznámé-
ho muže. Natá ení vyšlo na parní 
léto roku 2013, kdy suchá tráva 
všude hrozila požárem, a tak celé 
natá ení zajiš ovali dobrovolní 
hasi i ze Srní a Dlouhé Vsi. 

Pokud dokážete identifiko-
vat novou hádanku, budu rád, 
když napíšete na e-mail: bur.
mira@seznam.cz. D kuji.

Mgr. Miroslav Buršík, 
Muzeum Šumavy

POZNÁVÁTE?

Šumavský Mouřenec lákal na Noc kostelů, 
konaly se prohlídky i mše 

Tak jak ustupuje pandemie, p i-
bývá op t p íležitostí podívat se do 
šumavského kostela sv. Mo ice na 
Mou enci u Annína. Chrám ze 13. 
století spolu s barokní kostnicí byl 
otev ený p i páte ní Noci kostel , 
v sobotu p i obnovených prohlíd-
kách a také p i sobotní esko-n -
mecké mši. Návšt vu Mou ence 
je možné spojit také s prohlíd-
kou sklá ské kaple v Annín  nebo 
obnovené kaple v nedalekých 
Vat ticích.

Noc kostel  na Mou enci zahájil 
v pátek 28. kv tna v 18 hodin svým 
odbíjením zvon Vintí , jeden ze t í 
mou eneckých zvon . Až do p l-
noci si pak zájemci mohli individu-
áln  prohlédnout kostel a kostnici, 
p ípadn  položit pr vodci dotazy. 
„Zatím není možné po ádat ko-
mentované skupinové prohlídky. 
Prosíme všechny návšt vníky, aby 

stále dodržovali základní proti-
epidemická pravidla. V kostele se 
m žou lidé pomodlit za své blíz-
ké, které ztratili b hem pandemie 
a m žou jim zapálit sví ku,“ p iblí-
žil program Lukáš Milota ze spol-
ku P átelé Mou ence. Od 19.30 do 
21.30 hodin byla podobným zp so-
bem zp ístupn ná i sklá ská kaple 
sv. Anny s hrobkou rodiny Schmid 
nad sklárnou a hotelem v Annín . 
Obnovená a b žn  uzav ená kaple 
Panny Marie Bolestné ve Vat ticích 
(asi 2 kilometry od Mou ence) byla 
otev ená k modlitb  a meditaci od 
17 hodin do p lnoci.

V sobotu 29. kv tna se nejprve 
otev ela kaple nad sklárnou v An-
nín , a to od 9.30 do 10.30 hodin. 
Od 11 do 13 hodin pak byl p ístup-
ný kostel s kostnicí na Mou enci.

V sobotu od 14 hodin na Mou-
enci P. Jenda Kulhánek sloužil 

esko-n meckou mši s varhanním 
doprovodem. Ú astníci museli do-
držovat 2metrové rozestupy a mít 
zakryté dýchací cesty. Zatímco loni 
v kv tnu byla kv li omezením bez 
poutník  z N mecka, letos už p ijet 
mohli. „Byli jsme rádi, že se m žeme 
shledat s našimi p áteli na Šumav ,“ 
zd raznila Margrit Kaiser, p ed-
sedkyn  n meckého podp rného 
mou eneckého spolku Förderkreis 
zur Erhaltung von St. Maurenzen. 
„Jsem rád, že se epidemická situa-
ce na obou stranách hranice zlep-
šuje a že se znovu m žeme potkávat 
s mou eneckými rodáky a p áte-
li z N mecka, Rakouska a dalších 
zemí. Chyb li nám,“ dodal Lukáš 
Milota z eského spolku. Další p i-
pravovné akce m žete sledovat na 
internetových stránkách pratele-
mourence.cz.

  -tz-
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Roky a roky šlapeme ulicemi 
m sta za r znými cíli. Sp cháme, 
abychom tam už byli. Využíváme 
bohatou nabídku možností života, 
kterou Sušice nabízí. Možná ale p i-
tom pozapomínáme, že naše m sto 
se po právu pyšní p ízviskem brá-
na Šumavy. Je proto dobré se ob as 
zastavit a Sušici si prohlédnout jako 

celek. Okolní kopce nabízejí krásné 
pohledy, nejimpozantn jší je však 
dostat se p ímo nad m sto.

A práv  takovou možnost nabídla 
v ned li 16. kv tna vrtulníková spo-
le nost For free days ve spolupráci 
s Heli Czech s. r. o. P i akci Rozlétej-
me esko. Její stroj Bell 206B dose-
dl na domluvený p istávací palouk 

paraglidist  pod Svatoborem a sku-
pinky objednaných zájemc  proudi-
ly z m sta k vrtulníku. Nap tí ješt  
umocnilo dynamické po así, kdy se 
s lety muselo pose kat, než p ehá ka 
vykonala svou pot ebu.

Pak už to šlo ráz naráz. Zku-
šený pilot zocelený p sobením 
v Afghánistánu kroužil nad m s-

Teprve z výšky odhalí Sušice celou svou nádheru
tem jedno kole ko za druhým 
a m nící se pasažé i cvakali zá-
v rkami svých aparát  o stošest. 
Letecký den byl v Sušici zakon-
en nástupem dálkových cestují-

cích a jejich odletem do Strakonic.
A jak bylo ve vzduchu? B hem 

n kolika vte in byl stroj nad cen-
trem a a  se vše odvíjelo tak rych-

KLADIVO NA PÝCHU – rocková opera [DVD, 2021]

le, pohled na 
m sto p es-
n  vsaze-
né mezi okolní 
kopce z stane 
jist  napo ád 
v pam ti 
všech ú ast-
ník . 

Na den p esn  po dvou letech od 
vydání double CD Kladivo na pýchu 
vychází stejnojmenné DVD, které 
obsahuje záznam p edstavení této 
stále nové rockové opery, jež odkrý-
vá temný p íb h ze 16. století vychá-
zející ze skute né události.

Rocková opera Kladivo na pýchu 
vznikla výhradn  v západo eském 
regionu, jejími autory jsou hudebník 
Miloš Bešta a texta  Jan Petri ko, 

kte í se obklopili talentovaným an-
sámblem, díky kterému dílo v bec 
mohlo vzniknout a do kat se živé, 
technicky nesmírn  náro né podoby.

Záznam lo ské premiéry rockové 
opery vychází jako DVD v klasic-
ké plastové krabi ce, která obsahu-
je booklet o 16 stránkách, samotný 
disk pak dv  d jství a fotogalerii, 
tedy plnohodnotný dokument, kte-
rý v necelých dvou hodinách shrnuje 

dva a p l roku práce mo e skv lých 
a zapálených lidí.

Práv  vyšlé, p vodními malbami 
Radovana Hrabého vyšperkované 
DVD objednávejte u vydavatelství 
Magick Disk Musick za 200 K  + 
poštovné.

Objednat DVD p es eshop: https://
www.madmusick.cz/online_store/
DVD/KLADIVO-NA-PYCHU-
-rockova-opera-DVD-2021.html

Berry [Magick Disk Musick, 
online store & record label]
https://www.madmusick.cz/

http://www.kladivonapychu.cz/

Titul: KLADIVO NA PÝCHU – 
rocková opera 

Vydavatel: Magick Disk Musick 
Datum vydání: 13. kv tna 2021 
Žánry: pop, rock, metal, vážná 

hudba,  lmová a scénická hudba, 
jazz, swing, folklór 

Typ hudebního nosi e, katalogo-
vé íslo: DVD, MDM-XXXII

P edstavení rockové opery 
KLADIVO NA PÝCHU 2021:

19. 6. 2021 – KAŠPERSKÉ 
HORY – Hrad Kašperk

16. 7. 2021 – NÝRSKO 
– Lesní divadlo

27. 8. 2021 – VELHARTICE 
– Hrad Velhartice

 3. 9. 2021 – KLENOVÁ 
– Hrad Klenová

17. 9. 2021 – SUŠICE – Kino

Text a foto Euard Liskovec

Zajímavosti
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