
ZEVO Chotíkov, což předsta-
vuje nárůst o 86 %.

Za zmínku stojí i fakt, že se 
nám v roce 2020 podařilo předat 
k recyklaci 3 221 tun stavební-
ho odpadu.

Podobným vývojem pro-
šla i vlastnická struktura spo-
lečnosti, kde se k původním 
dvěma společníkům – měs-
tu Klatovy a Sušice postupně 
v následujících 4 přístupových 
vlnách připojilo dalších 31 spo-
lečníků. Adekvátně se zvýšil 
i základní kapitál společnos-
ti z původního 1 000 000 Kč 
na současných 2 166 210 Kč. 
Společnost začínala obsluhovat 
33 800 obyvatel okresu Kla-
tovy většinou na dílčí službu 
svozu směsného komunálního 
odpadu a dnes poskytuje kom-
plexní služby bezmála 56 000 
obyvatel regionu. 

Ing. Michael Skrbek
 jednatel společnosti

a Sušice a postupně se k těm-
to zakládajícím členům k dneš-
nímu dni př ipojilo 31 měst, 
městysů a obcí. Ne všechny 
obce vstoupily do společnos-
ti, pouze využívají její služby 
na základě smlouvy. K dneš-
nímu dni poskytuje komplex-
ní nebo částečné služby v od-

padovém hospodářství pro cca 
56 000 obyvatel našeho okresu, 
což činí 62% všech obyvatel. 

K dnešnímu dni společnost 
zaměstnává 62 pracovníků na 
dvou provozovnách – Klatovy 
a Sušice.

K výkonu své hlavní čin-
nosti používá:

6 speciál-
ních popelář-
ských vozidel, 
6 kontejnero-
vých vozidel 
s hydraulickou 
rukou, 3 men-
ší kontejnerová 
vozidla, 2 vel-
ká tříosá kon-
tejnerová vozi-
dla, 2 vozidla na svoz odpadu 
z odpadkových košů, 2 dodávky.

Společnost provozuje sběr-
ný dvůr v Sušici, Kašperských 
Horách a Kolinci. Současně 
také likviduje odpady z dalších 
sběrných dvorů a míst: Klatovy, 
Kdyně, Janovice nad Úhlavou, 
Plánice, Chocomyšl.

Obecně o vývoji společnos-
ti a vyhodnocení roku 2020:

Dne 26. 5. 2021 proběh-
la v Klatovech valná hromada 
společnosti Pošumavská odpa-
dová, s.r.o. Bylo přítomno 92,85  
procent společníků a tudíž byla 
usnášení schopná.

Na svém jednání zvolila nové 
členy dozorčí rady – Ing. Václa-
va Chrousta, Pavla Stroleného, 
Ing. Ivana Barocha, Bc. Petra 
Mottla, Mgr. Pavla Prince, kte-
ří byli členy DR již v minulém 
období.

Dále schválila účetní závěr-
ku roku 2020 a schválila zúčto-
vání zisku na účet nerozdělené-
ho zisku minulých let.

Dalším bodem programu 
bylo hlasování o odvolání jed-
natele společnosti Ing. Michae-
la Skrbka. Vzhledem k tomu, že 
nikdo nebyl pro, 4 starostové se 
zdrželi hlasování a zbytek byl 
proti, návrh nebyl přijat a stá-
vající jednatel bude nadále po-
kračovat ve své funkci. 

Stručná rekapitulace čin-
nosti společnosti a vyhodno-
cení roku 2020.

Společnost byla založena 
26. 10. 2015 městy Klatovy 

Rokem 2020 společnost za-
vršila 5leté působení. Společ-
nost začínala 1. ledna 2016 
pracovat se smluvními vztahy 
„zděděnými“ po OHK ve výši 
ročního obratu 19 055 035 Kč 
bez DPH a nově se smlouvou 
s městem Sušice ve výši roč-
ního obratu 9 117 200 Kč bez 
DPH. Za rok 2020 měla společ-
nost obrat 75 712 000 Kč bez 
DPH. Pro rok 2021 plánujeme 
obrat 76 111 000 Kč. Z přilo-
žené tabulky je patrné, že spo-
lečnost dokázala uzavřít řadu 
nových zakázek a u stávajících 
obchodních partnerů rozšířit 
své služby ze svozu popelnic 
na komplexní služby v odpado-
vém hospodářství.

Komplexnost služeb jsme 
v roce 2020 rozšířili o poraden-
skou činnost pro obce a města. 
Tuto službu jsme do té doby na-
bízeli jen v soukromých sekto-
rech. Nově tedy všem dokážeme 
pomoci při řešení legislativní 
problematiky v oblasti odpa-
dového hospodářství, ochrana 
vod, ochrana ovzduší aj. Někte-
ří partneři již naše služby vy-
užili při zpracování hlášení za 
produkci odpadů v roce 2020.

Rok 2020 byl pro naši spo-
lečnost velmi náročný, ostatně 
jako pro celou republiku. I my 
jsme se potýkali s dopady koro-
navirové krize jak snížením vý-

roby některých 
našich zákaz-
níků , tak ab-
sencí vlastních 
zaměstnanců , 
kteří touto in-
fekcí onemoc-
něl i , nebo se 
museli postarat 
o svoji rodinu. 

I přesto, že 
byl rok 2020 velmi hektický, 
podařilo se nám výrazně převý-
šit plánované ekonomické cíle, 
podle odsouhlaseného plánu 
společnosti a rok 2020 se tak 
stal z hlediska ekonomiky his-
toricky nejúspěšnějším rokem 
za dobu existence společnosti. 

Podobný nárůst, jako u roč-
ního obratu, je vidět v množ-
ství odpadů, se kterými spo-

lečnost nakládala. V roce 2016 
jsme uložili 11 417 tun odpa-
du, především na skládku ve 
Štěpánovicích, a v roce 2020 
jsme na skládky uložili 18 500 
tun a dalších 2 767 tun odvezli 
buď sami, nebo prostřednictvím 
překládací stanice do spalovny 

Aktuálně Aktuálně 
z radnicez radnice
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5 let působení Pošumavské odpadové

Nové zázemí v Sušici v ul. Nová – po prvotní rekonstrukci

Sběrný dvůr Sušice
Pražská ulice, 342 01 Sušice, areál ČOV

Tel.: 376 555 208 

Provozní doba
 Úterý  –  13.00–18.00 

 Čtvrtek  –  13.00–18.00 

 Sobota    8.00–12.00 13.00–15.00 

Pět let činnosti společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. již prově-
řilo, jak promyšlený systém a férové podmínky společnost nabízí, 
a že jsou pro obce i ostatní subjekty výhodné. Odpadové hospo-
dářství je tak pod kontrolou zástupců obcí a funguje efektivněji.

Vývoj tržeb a zisku 2016 – 2020

Ve středu 2. června se 
uskutečnilo na radnici jed-
nání za účasti starosty měs-
ta Bc. Petra Mottla, radní-
ho města Pavla Javorského 
a Ing. Bc. Vladimíra Kroce, 
který je koordinátorem vý-
stavby cyklostezek pro Pl-
zeňský kraj. Prvním bodem 
jednání bylo získání dotace na 
projektovou dokumentaci další 
etapy Single tracku. Druhý bod 
se týkal napojení cyklostezky 
města Sušice na oblast cyklo-
stezek NP Šumava. 

Ve čtvrtek 3. června se se-
šlo vedení města s předsedou 
spolku Svatojánci Stanisla-
vem Jílkem. Došlo k před-
stavení činnosti a možnosti 
budoucí spolupráce s organi-
zacemi města Sušického kul-
turního centra – SIRKUS, 
p. o. a Sportovištěm města Su-
šice p. o. 

Na Modravě se v úte-
rý 8. června sešla koordi-
nační rada Mikroregionu 
Šumava-západ. 

Ve středu 16. června pro-
běhlo zasedání zastupitelstva 
města Sušice. 

Ve čtvrtek 17. 6. se 
hejtmanka Plzeňského kraje 
Ilona Mauritzová a senátor 
Pavel Karpíšek setkali s ve-
dením města Sušice a zaměst-
nanci sušické nemocnice. 

Zasedání bezpečnostní 
rady města Sušice proběhne 
v pátek 18. června. 

 -red-
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 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
 40 let – výročí úmrtí Jiřího Voskovce

Jiří Voskovec, vlastním 
jménem Jiří Wachsmann 
(19. června 1905, Sázava – 
1. července 1981, Pearblossom), 
byl herec, spisovatel, drama-
tik, textař a významná posta-
va Osvobozeného divadla. 

Studoval na reálném gym-
náziu v Křemencově ulici, kde 
se poprvé setkal s Janem Weri-
chem. Později dostal stipendi-
um na lyceu v Dijonu. Během 
pobytu ve Francii navštěvoval 
divadla a cirkusy v Paříži a se-
psal několik básní. Po návratu 
do Československa pracoval 
s Werichem v kulturní rubri-
ce časopisu Přerod, spolu pak 
i roku 1926 vstoupili do Osvo-
bozeného divadla. Téhož roku 
byl Voskovec za roli ve fi lmu 
Pohádka máje vyloučen ze spol-
ku Devětsil. S premiérou Vest 
Pocket Revue roku 1927 se bý-
valí spolužáci dostali do popředí 
divadla. Hrou Caesar začali psát 
politické a sociální satiry a va-
rovat proti vzrůstajícímu nebez-
pečí fašismu a nacismu. Poté, co 
vláda druhé republiky rozhodla 
divadlo uzavřít, emigrovala dvo-
jice nejprve do Francie a poté 
do Spojených států amerických. 
I odtud během války povzbuzo-
vali své spoluobčany v okupova-
ném Československu v boji pro-
ti nacismu. Do Československa 
se Voskovec vrátil roku 1946, 
po neúspěšném pokusu obnovit 
Osvobozené divadlo a převra-
tu v roce 1948 však opět emi-
groval. Dva roky pracoval ve 
Francii pro UNESCO, poté se 
defi nitivně odstěhoval do USA. 
Pro podezření z komunismu byl 
během mccarthismu 11 měsíců 
vězněn na Ellis Islandu. Po pro-
puštění pak hrál v celé řadě ame-
rických fi lmů. S Werichem udr-
žoval kontakt až do jeho smrti.

Jaký byl hlavní přínos Ji-
řího Voskovce a proč je dobře 
si jeho výročí připomenout? 

I přesto, že se politická a spo-
lečenská situace od dob působení 
Voskovce s Werichem výrazně 
změnila, mnoho textů, které vy-
tvořili, ať už divadelních, nebo 

písňových na melo-
die Jaroslava Ježka, 
zůstává aktuální-
mi dodnes. Dvojice 
dokázala brát i vážné problémy 
s humorem, a to i přesto, že jim 
okolnosti kolikrát nepřály. Osvo-
bozené divadlo pod vedením dua 
V+W se také stalo příkladem pro 
celou řadu budoucích českých 
divadel včetně například SE-
MAFORU a ovlivnilo tak vý-
znamně historii české kultury. 
Věřím, že bychom si takové lidi 
měli připomínat.

Voskovec se především 
proslavil jako jedna z tváří 
Osvobozeného divadla. Mezi 
slavnější z her, které spo-
lu s Werichem napsali, patří 
Osel a stín. 

Tato politická satira z prostře-
dí antického Řecka, kdy se oslař 
Skočdopolis (Voskovec) a zubař 
Nejezchlebos (Werich) poháda-
jí o vlastnictví oslova stínu, ote-
vřeně kritizovala fašismus, jak 
v narážkách přímo v ději, tak 
v typických forbínách.

Nejezchlebos: Vůbec, když 
Dollfuss, Mussolini a Hitler pla-
vou po vodě, kdo myslíte, že se 
první potopí?

Skočdopolis: Hitler, protože 
má pořád otevřenou hubu.

Nejezchlebos: Ano. Potom 
Mussolini – protože s jednou ru-
kou ve vzduchu se nedá dlouho 
plavat. No a poslední Dollfuss.

Skočdopolis: Copak špunt se 
může potopit?

Tato hra vyvolala rozruch 
i v zahraničí a německé velvy-
slanectví na V+W podalo žalo-
bu, tu ale ministr zahraničí Ed-
vard Beneš po zhlédnutí hry 
zamítl. Byla to jejich jediná hra, 
kterou viděl prezident Masaryk, 
i přestože mu odmítli hrát sou-
kromě v Lánech nebo na Praž-
ském hradě. Masaryk pak po hře 
pronesl: „Hoši jsou talentovaní 
a ten Voskovec je vzdělán.“

Tomáš Falešník, sexta
Zdroje: www.stoplusjednic-

ka.cz; plus.rozhlas.c; www.spi-
sovatele.cz; https://walkerha-

na.wordpress.com

Informace z nemocnice
Aktuální situace v Sušické ne-

mocnici, s.r.o. ke dni 14. 6. 2021 
1. Péče poskytovaná pacientům 

COVID+
a) Lůžková péče – v nemocnici 

bylo ukončeno poskytování lůžkové 
akutní i následné péče pro COVID+ 
pacienty. Byla uzavřena dohoda s FN 
Plzeň, která přebírá naše pacienty do 
své péče. Postup je dohodnut tak, že 
pacienta přiveze ZZS do nemocnice 
v Sušici a zde se rozhodne, zda je 
pacienta nutno hospitalizovat a je-li 
skutečně COVID+. Pokud ano, bude 
pacient transportován do FN Plzeň 
na pracoviště, které bude odpovídat 
jeho zdravotnímu stavu.

b) Testování – pokračuje i přes 
mnoho legislativních úprav v pro-
cesu podle potřeby regionu. Jen pro 
upozornění, k dnešnímu dni platí 
možnost 4 antigenních testů a dvou 
PCR testů za měsíc na náklady zdra-
votní pojišťovny. Testy, které poža-
dují klienti v jiné frekvenci, a nej-
sou indikovány lékařem, klient hradí 
sám. PCR testy neprovádí nemocni-
ce, jsme pouze odběrovým místem, 
proto na cenovou politiku nemáme 

Čím menší péče se nemocnici vě-
nuje, tím větší náklady (nebo ztráty) 
následně pro město vznikají. Zákon 
jednoduchý a přehledný: buď více 
práce, anebo více nákladů či škody. 
A když kapacita jaksi nestačí na to, 
starat se o více oblastí, pak logicky 
náklady nebo škody rostou. A teprve 
pak, opět logicky, se rostoucí nákla-
dy dostávají do pozornosti, neboť 
ohrožují jiné zájmy, na něž již kapa-
cita stačí. Takže logickým závěrem 
je snaha se nepříjemného problému 
zbavit a peníze odklonit na radost-
nější předměty zájmu.

Již v minulém volebním období 
(2014–2018) se nemocnice stala kon-
kurentem novému budovatelskému 
záměru: nové sportovní hale. Stará 
sportovní hala za sokolovnou totiž 
pod soustředěným zájmem města 
i sportovců poměrně značně zchát-
rala (že to bylo cílem, je bezpochy-
by pouze pomluva). Proto byl vyhlá-
šen budovatelský plán postavit halu 
zbrusu novou, a to takovou, která by 
Sušici dostala do centra sportovního 
dění republiky. (Západočeský kraj – 
pevná hráz socialismu a míru, Suši-
ce – město zážitků a sportu.)

Propaganda začala argumentem, 
že nová hala bude stát jen o málo 
více než rekonstrukce haly staré a že 
umožní aktivity, o kterých se ve sta-
ré hale mohlo jen snít. Podle prv-
ního návrhu z r. 2016 měla rekon-
strukce staré haly za sokolovnou na 
35 mil. Kč bez DPH, kdežto výstav-
ba nové haly na pozemku za areálem 
technických služeb (kde bylo v ná-
jmu provozováno kamenictví, jež 
by tedy nutně muselo skončit, což se 
také později stalo) měla stát necelých 
50 mil. Kč a následné zbourání sta-
ré haly za sokolovnou a vybudování 
parkoviště na jejím místě 5 mil. Kč. 
(Přesné částky a detaily záměru zá-

jemce od momentálních zástupců 
města na svou žádost jistě obdrží.)

Po fi nanční stránce to neznělo 
špatně, pokud ovšem odhlédneme 
od dalších aspektů záměru. Avšak 
vzhledem k tomu, že jen nepatr-
ný zlomek dokončených projek-
tů je dokončen včas a za vyčleně-
né prostředky, určitá opatrnost byla 
na místě. Nebezpečná je také touha 
„majitelů“ projektu a fi nančních pro-
středků postupně projekt rozšiřovat. 
A tak návrh ceny z r. 2016 v několika 
krocích vzrostl až na téměř 180 mil. 
Kč v r. 2019. To však již byla částka 
asi příliš křiklavá, proto se v r. 2020 
couvlo zpět na cenu 130 mil. Kč. 
A protože zkušenost říká, že rozpo-
čet snad každého projektu, zejména 
fi nancovaného z veřejných zdrojů, je 
překročen, tak kdeže bláhové před-
stavy o 130 milionech jsou...

Starostovým cílem je novou halu 
postavit a nemocnice splnění tohoto 
cíle ohrožuje. V důsledku absence 
potřebné pozornosti a starostlivos-
ti totiž nemocnice odebírá fi nanční 
prostředky, které by se hodily pro 
výstavbu nové haly. Proto ta usilov-
ná snaha se nemocnice zbavit. Tedy 
pryč s nemocnicí, a to za jakokoliv 
cenu: „Za mě je systémovější i féro-
vější varianta provozování nemoc-
nice Plzeňským krajem formou kla-
sického pronájmu za symbolickou 
cenu. Dokážu si představit i záva-
zek města jako vlastníka areálu na 
budoucí rozvoj, údržbu a vybave-
ní nemocnice.“ (SN 10/2020, ČT24 
25. 5. 2021), ať třeba město platí ná-
jemci za to, že nemocnici „tak ně-
jak“ provozuje.

V 11. listopadu 2020 (tedy již vlo-
ni!) byl Městskému úřadu v Sušici 
předložen návrh na konání místního 
referenda právě k otázce budoucnosti 
nemocnice, a to i ve vztahu k navrho-
vané nové sportovní hale. Úřad má 

Nemocnice – čemu překáží

Nepřísluší mi a ani za svoji oso-
bu nechci komentovat celý text sub-
jektivního názoru pana ing. Říhy 
a musím konstatovat, že má na tento 
pohled právo obdobně jako na styl, 
kterým své názory prezentuje. Mu-
sím však na takovou dehonestaci 
a desinterpretaci za úřad reagovat.

Referendum je jistě velmi důle-
žité téma obdobně jako nemocnice, 
proto každému, kdo to myslí vážně, 
jistě prospěje si přečíst text zákona 
č. 22/2004 Sb., kterým se všichni, 
nikoliv pouze úřad, musíme řídit. 
Není to složitý, ani dlouhý zákon 
cca 66 pragrafů.

A ze zákona pro všechny účastní-
ky procesu vyplývá např., že po dobu 
nouzového stavu (byl ukončen 11. 4. 
2021) se běh lhůt přerušuje a místní 
referendum nekoná, že návrh pří-
pravného výboru musí ze zákona 
obsahovat mimo jiné odhad nákladů 
spojených s realizací rozhodnutí při-
jatého v místním referendu a způsob 
jejich úhrady z rozpočtu města, že 
předložený návrh městský úřad musí 
posoudit a vyzvat případně k odstra-
nění nedostatků, že jsou stanoveny 
různé zákonné lhůty, že bezvadný 
návrh přípravného výboru předloží 
rada města zastupitelstvu k projed-
nání na nejbližším zasedání, že je 
možné se domáhat návrhem u soudu 
určení, že návrh na konání místní-
ho referenda nemá nedostatky nebo 
jestliže zastupitelstvo nerozhodne 
i vyhlášení referenda, či vyslovení 
neplatnosti přijatého rozhodnutí. 

Městský úřad plnil svoji zákon-
nou funkci v zákonných lhůtách 

a vyzýval bohužel opakovaně (cel-
kem 3x) přípravný výbor k odstra-
nění konkrétního nedostatku tak, 
aby po jeho odstranění mohl věc 
postoupit radě města k dalšímu po-
stupu dle zákona. A napotřetí se to 
s pomocí právníka přípravnému vý-
boru povedlo a po třetí věcně stejné 
výzvě úřadu dne 3. 6. 2021 doplnil 
údaj požadovaný zákonem dle § 10 
odst. 1 písm. d). Pouze pro upřesnění 
uvádím, že těmi ing. Říhou dvakrát 
opakovanými „vágními důvody“ je 
výslovný a velmi pochopitelný po-
žadavek zákona, což jsou konkrétně 
v našem případě referenda v podsta-
tě dvě čísla, které vyjadřují odhad 
nákladů spojených s realizací roz-
hodnutí přijatého v místním referen-
du a způsob jejich úhrady z rozpočtu 
města. V tomto kontextu si musím 
pouze subjektivně povzdechnout, že 
někdy i vrcholoví sportovci potřebují 
k medaili tři pokusy. Takže, není to 
městský úřad, ani vedení města, kdo 
způsobuje časový posun.

Kontext a výsledek tohoto snaže-
ní je takový, že městský úřad koneč-
ně může městu (RM a ZM) předložit 
návrh, u něhož neshledal nedostatky 
k dalšímu zákonnému postupu……, 
avšak byl podán návrh k soudu (dle 
mého názoru a vzhledem ke známé 
judikatuře zjevně předčasný), který 
tento proces opět posouvá v čase, 
jenž neustále stejně plyne bez ohle-
du na politické půtky a názory, které 
městský úřad z podstaty jeho funkce 
nezajímají a neovlivňují.

 Petr Novák
tajemník MěÚ

Stanovisko tajemníka MěÚ na hodnocení 

postupu úřadu viz článek pana Říhy

Vážení občané,
obdržel jsem k vyjádření Veřej-

nou výzvu radním města Sušice od 
Zuzany Hrabé, Jana Jandy a Jana 
Pelecha.

Tato výzva se týká řízení Kraj-
ského úřadu, které směřuje ke zru-
šení registrací na akutní lůžkovou 
chirurgii v Sušické nemocnici, s.r.o. 
k 30. 6. 2021.

Pomíjím všechna legislativ-
ní pochybení, které tato výzva 
obsahuje a jako své vyjádření 
uvádím pouze fakt, že žádné 
takové řízení v současné době 
není krajským úřadem vedeno 
a proto ani není proti čemu se 
odvolávat.

Bc. Jiří Vlček
jednatel společnosti

Stanovisko k veřejné výzvě radním města Sušice

podle §12 odst. 2 zákona č. 22/2004 
Sb. o místním referendu do 15 dnů 
návrh posoudit a případně vyzvat 
předkladatele k odstranění zjiště-
ných nedostatků návrhu. Nic úřa-
du nebránilo návrh posoudit v řád-
né lhůtě i v době nouzového stavu. 
Lze předpokládat, že nával občanů 
dychtících na úřadu něco vyřídit ne-
byl větší než v hospodách, divadlech 
a dalších společenských zařízeních 
v té době, takže vyhlášený nouzo-
vý stav určitě nebyl tím důvodem, 
proč se Městský úřad v Sušici za-
čal návrhem zabývat až po ukonče-
ní nouzového stavu a těsně před do-
běhnutím zákonné lhůty. Že to bylo 

záměrné a účelové, dosvědčuje fakt, 
že úřad začal opakovaně návrh s vág-
ními důvody vracet předkladatelům. 
Ano, vágními! Cílem vedení města 
je referendu zabránit (co je větším 
projevem demokracie než referen-
dum?!), aby se mohla postavit spor-
tovní hala. Je to čistá, nezakrývaná 
obstrukce – „občanská demokracie“ 
v praxi, jako když ji vystřihne.

Předkladatelé návrhu se tedy na 
ochranu svých práv obrátili na soud. 
Sušice bude slavná: občané se mu-
sejí soudit s vedením města, aby jim 
dovolilo svobodně vyjádřit svou vůli 
v referendu. 9. 6. 2021

Vladimír Říha

Rád bych zdůraznil, že nelze 
spojovat fi nancování Sušické ne-
mocnice se stavbou sportovní haly 
– v městském rozpočtu je pamato-
váno na obě oblasti, město dlouho-
době podporuje nemocnici, kde se 
podnikají kroky ve spolupráci s Pl-
zeňským krajem o jejím dalším fun-
gování a případném převzetí jejího 
provozování.

Vedení města podporuje stavbu 
haly – Sušická ODS, která přesvěd-
čivě vyhrála poslední komunální 
volby v roce 2018, měla sportovní 
halu v programu a svůj záměr pro 
aktuální volební období a závazek 
občanům chce splnit. 

Existuje řada argumentů, proč 
se nová hala městu vyplatí. Ta stá-
vající u gymnázia už nevyhovuje 
požadavkům provozu, navíc reál-
ně hrozí, že kvůli špatnému tech-
nickému stavu nebude moci být na 
podzim vůbec otevřena. Čím dřív 
se s novou halou začne a čím dřív 
se dokončí, tím lépe pro sportující 
občany města a především mládež, 
o jejíž vývoj nám snad všem jde.

Znovu opakuji, že žádným 
„konkurentem budovatelského zá-
měru stavby haly“, jak píše pan 
Říha, nemocnice nikdy nebyla, 
město aktuálně pracuje na tako-
vém formátu, aby nemocnice mohla 
dlouhodobě fungovat v maximální 
možné péči. Řešením je začlenění 
do sítě krajských nemocnic, o čemž 
se vedou jednání s vedením Plzeň-
ského kraje. 

Stará sportovní hala opravdu bo-

hužel chátrá, že za ni nová náhrada 
stále není, je především práce těch, 
kteří stavbu blokují a všemožně od-
dalují. Bohužel se jedná o podobný 
scénář, jako v minulosti u stavby ba-
zénu – vznikaly obrovské rozepře, 
že bazén v Sušici nebude využitý, 
že na něj město vynaloží nesmyslné 
prostředky, stejně jako nyní u haly 
byla stavba spojována s tím, že bu-
dou chybět peníze na nemocnici. 
Odpověď, jak bazén v Sušici dobře 
funguje (nebýt období pandemie), 
snad všem ukázala následující léta 
po jeho spuštění. Město samozřej-
mě celou dobu fi nančně podporuje 
i nemocnici.

Další věcí je konečná cena haly 
– cena 180 milionů nebyla sníže-
na kvůli své křiklavosti, ale kvůli 
změně projektu. Aktuálně se počítá 
s cenou 130 milionů s tím, že sumu 
30 milionů pokryje schválená do-
tace. Pokud by město stavbu haly 
neustále odkládalo, o dotaci měs-
to přijde kvůli nedodržení termínu 
stavby. Vzhledem k rostoucím ce-
nám materiálů a dalších vstupů by 
se cena haly v pozdějším termínu 
zahájení stavby dále prodražila, což 
vedení města nechce. V současnos-
ti probíhá výběrové řízení na zho-
tovitele stavby. Čekat na výsledky 
referenda, u něhož nemůžeme pre-
dikovat, jak rozhodne a v jakém ter-
mínu proběhne, je v současné chví-
li alibismus. K tématu referenda se 
více vyjádřím v jednom z příštích 
čísel Sušických novin. Petr Mottl, 

starosta města Sušice

Stanovisko starosty města: Nemocnice 

vs. hala – strašení podobné jako u bazénu

Krajský úřad zahájil řízení na 
zrušení registrací na akutní lůžko-
vou chirurgii v Sušické nemocnici 
s.r.o. k datu 30. 6. 2021. Zrušením 
registrací zaniknou smlouvy se 
zdravotními pojišťovnami na po-
skytování této péče, což zamezí 
možnosti obnovení činnosti chi-
rurgického lůžkového oddělení. 
Zabránit tomu může pouze to, po-
kud se jednatel nemocnice odvolá 
proti tomuto řízení krajského úřa-
du a požádá o prodloužení těchto 
registrací o dalších šest měsíců.

Vzhledem k tomu, že je podán 

návrh na vyhlášení referenda, kte-
ré má řešit budoucnost Sušické ne-
mocnice, je nezbytné, aby byly pro 
Sušickou nemocnici s.r.o. zacho-
vány všechny možnosti dalšího 
vývoje, dokud nebude znám vý-
sledek referenda.

Proto vyzýváme radu měs-
ta ve funkci valné hromady 
Sušické nemocnice s.r.o., aby 
jednateli uložila úkol toto od-
volání bezodkladně podat ješ-
tě před zrušením registrací.

Zuzana Hrabá, Jan Janda, 
Jan Pelech

Veřejná výzva radním města Sušice
vliv. Testy jsou prováděny průběž-
ně a nemocnice má dostatečnou 
kapacitu.

c) Očkování – v postupu očková-
ní došlo k navýšení počtu dodaných 
očkovacích látek. K dnešnímu dni 
byla vakcína podána již 16 000 kli-
entům. V současné době se mohou 
registrovat všichni občané nad 16 let 
věku a čekací doby jsou velmi krátké.

2. Situace v nemocnici – momen-
tálně v nemocnici pracují dvě lůž-
ková oddělení následné péče, oddě-
lení akutní interní péče a jednotka 
intenzívní péče. Všechny oddělení 
se postupně plní pacienty poté co 
byla zrušena hygienicko-epidemio-
logická opatření související s pande-
mií COVID+. I nadále jsou v nemoc-
nici v provozu všechny ambulantní 
provozy, na které jste byli zvyklí, 
včetně chirurgické ambulance, in-
terní a dětské ambulance všechny 
v nepřetržitém provozu.

Nemocnice je na současný pro-
voz personálně zajištěna a ekono-
micky stabilní. Bc. Jiří Vlček, MBA, 

jednatel společnosti 
Sušická nemocnice, s.r.o.
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Zasedání rady města

Usnesení ze zasedání rady města ze dne dne 7. června 2021
• Rada města schválila přidělení příspěvků na činnost těmto 

organizacím: Svaz zdravotně postižených, org. Sušice 15 000,– Kč, 
Poradna pro rodinu, manželství, o.p.s. Strakonice 10 000,– Kč, FO-
KUS Písek, z. ú., pobočka Sušice 10 000,– Kč, Linka bezpečí, Praha 
3 000,–Kč, Středisko výchovné péče Domažlice 5 000,– Kč, Hospic 
sv. Jana N. Neumanna, Prachatice 5 000,– Kč a současně pověřila 
starostu města podpisem smluv. Částky budou hrazeny z org. 191.
• Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení „Ve-
řejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace“ na dohrazení 
ztráty provozu linky 430911 – MHD Sušice a pověřila starostu 
města jejím podpisem.
• Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení rozpočto-

vého opatření č. 20, kterým se org. 405 povýší o 200 000,– Kč a o tu-
též částku se povýší organizace 98, konečný zůstatek minulých let.
• Rada města schválila „Dohodu o používání výplatního stro-

je k úhradě cen za poštovní služby“ a pověřila starostu města pod-
pisem. Úhrada poštovních služeb bude probíhat u org. 201, kap. 4 
schváleného rozpočtu.
• Rada města schválila fi nancování přípravných prací k pláno-

vané publikaci o sušických židovských hřbitovech. Přípravné práce 
zahrnují geodetické zaměření (cena 20 000 Kč bez DPH) a poříze-
ní fotodokumentace náhrobníků (celková částka max. 20 000 Kč). 
Celková předběžná kalkulace je ca 40 000 Kč bez DPH. Akce bude 
hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče.
• Rada města schválila poskytnutí dotace na nákup zahrad-

ních šachů Tělocvičné jednotě Sokol Sušice, IČ: 49212320 ve výši 
15 000,– Kč a pověřila starostu města podpisem smlouvy o poskyt-
nutí dotace. Částka bude hrazena z org. 191.
• Rada města projednala návrh Závěrečného účtu města za rok 

2020 a doporučila zastupitelstvu města schválení Závěrečného účtu 
města za rok 2020 a vyjádření souhlasu s celoročním hospodaře-
ním, a to bez výhrad.
• Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení účetní 

závěrky, sestavené k 31. 12. 2020, za rok 2020.
• Rada města doporučila schválit rozpočtové opatření č. 18, 

kterým se organizace 2033 „St. úpravy č.p. 260 PD“ povýší o část-
ku 200 tis. Kč a o tutéž částku se povýší organizace 98 konečný 
zůstatek z minulých let.
• Rada města vzala na vědomí zápis z prezentace aktuální situace 

zpracování dokumentace rekonstrukce domu čp. 48–Staré lékárny.
• Rada města doporučila zastupitelstvu města poskytnout spo-

lečnosti Sušická nemocnice s.r.o. prostředky ve výši 10.500.000,– 
Kč formou dotace.
• Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočto-

vé opatření č. 19, kterým se org. 283 – Sportoviště města Sušice 
(příspěvek na provoz) povýší o částku 5 mil. Kč a o tutéž částku se 
povýší organice 98 – konečný zůstatek minulých let.
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Výzva k podání nabídky na pronájem

městského bytu velikosti 3+1 
Byt č. 5, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Na Bu-

rince, čp. 274, Sušice. Byt se nachází v třetím nadzemním podlaží domu. 
V bytě jsou plastová okna. V domě není výtah. Rozměry jednotlivých 
místností: kuchyň 8,80 m2, 1. pokoj 17,40 m2, 2. pokoj 12,80 m2, 3. pokoj 
11,20 m2, předsíň 9 m2, koupelna 2,20 m2, WC 1,20 m2, sklep 1,40 m2, bal-
kon 1,90 m2. Celková rozloha bytu 65,90 m2.

Datum prohlídky bytu: 22. 6. 2021 od 9.00 do 9.10 hod.
Byt č. 4, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Vol-

šovská, čp. 904, Sušice. Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží 
domu. V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě není výtah. 
Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 8,52 m2, 1. pokoj 16,30 m2, 2. 
pokoj 12,14 m2, 3. pokoj 12,48 m2, předsíň 7,57 m2, koupelna 2,35 m2, WC 
1,08 m2, balkon 5,10 m2, sklep 1,12 m2, komora (mimo byt) 1,10 m2. Cel-
ková rozloha bytu 67,76 m2.

Datum prohlídky bytu: 22. 6. 2021 od 9.25 do 9.35 hod.
Žadatel musí splnit tyto podmínky:

• musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
• nesmí být dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti 
němu vedeno exekuční řízení
• nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
• během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, který 
mu byl městem nabídnut k nájmu
• uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena 
(týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena)
• musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
• musí uvést přesnou výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (mini-
mální výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)

Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely s ža-
datelem společnou domácnost.

Nabídka musí být podána nejpozději: 30. 6. 2021 v zalepené obálce 
s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení poža-
dovaného bytu + adresa odesílatele.

Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:
• Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k sociální 
a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc. 
• Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.
• Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na proná-
jem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.

Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům 
na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č. 
dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.   -vm- 

Město Sušice, odbor majetku a rozvoje města
upozorňuje všechny žadatele o pronájem městského bytu, že od 1. června 
do 30. června 2021 bude probíhat aktualizace žádostí o pronájem bytu.

Aktualizace se netýká žadatelů, kteří mají evidovanou žádost 
o pronájem bytu v letošním roce.

Výstavba lesoparku 

v ul. Hájkova
Původně prameniště, později hustý les, nově odpočinková 

a rekreační plocha. Na rozsáhlém pozemku o ploše 1,8 ha mezi 
ulicí Hájkova a bývalými kasárnami Pod Kalichem vznikne le-
sopark se sítí cest pro pěší, s lavičkami, relaxačním Kneippovým 
chodníkem, malou vodní plochou a potůčkem, což mohou vyu-
žít k osvěžení děti. 

Stavební práce budou zahájeny v červenci 2021. V první fázi 
proběhne stavba dvou příčných betonových hrázek, které budou 
při srážkách sloužit ke zpomalení a transformaci průtoků drob-
ného vodního toku protékajícího parkem. Osu lesoparku tvoří 
koryto potůčku lemované volnými plochami, jež zachovávají 
z různých úrovní cest průhled na město a vrch Svatobor. Koryto 
bude upravené do přirozených meandrů a zpevněné kamenem. 
U spodní hráze vznikne trvalá malá vodní plocha. Po této hrá-
zi bude probíhat cesta pro pěší – jedna z přístupových cest do 
budoucí zástavby v bývalých kasárnách. Nad horní hrází vznik-
ne suchý poldr pro zachycení a zpomalení přívalových srážek. 
Kamenné stupně této hráze s jihovýchodním osluněním mohou 
sloužit k sezení, ležení – k pobytu. Po výstavbě hrází budou ná-
sledovat terénní a parkové úpravy a výstavba mlatových cest pro 
pěší. Součástí těchto úprav bude také přisypání a domodelová-
ní zemních svahů hrázek, které tak získají přírodní charakter. 

Termínem dokončení všech stavebních prací je konec červ-
na 2022. Na podzim 2022 pak naváže výsadba dřevin a založení 
trávníku. Vysadíme smíšený les s přirozenou skladbou z míst-
ních druhů dřevin – dubu, buku, borovice, jedle, smrku, s pří-
měsí javoru, jilmu, třešně ptačí a jeřábu. Kostru parku budou 
tvořit vzrostlejší solitérní stromy, s využitím několika hodnot-
ných stávajících jedinců. Většina plochy pak bude osázena polo-
odrostky. Na výsledný vzhled lesoparku si tedy budeme muset 
několik let počkat. 

Projektantem vodohospodářské části díla je VH-TRES spol. 
s r.o., České Budějovice, návrh a projekt parkové části zpraco-
val FLORART – Ing. Pavel Šimek, Uherský Brod, který je také 
autorem parku Santos.

Zhotovitelem stavební i vegetační části bude společnost 
STROMMY COMPANY s.r.o., Andělská Hora. Zadání zakáz-
ky proběhlo v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
Celkové náklady akce jsou 14,8 mil. Kč bez DPH, tj. 18 mil. Kč 
včetně DPH.

Nový lesopark má potenciál stát se zázemím pro rychle se rozvíjejí-
cí III. čtvrť. V příštím roce by měla navázat výstavba inženýrských sítí 
a komunikací v areálu bývalých kasáren, kde vzniknou zasíťované po-
zemky pro 29 rodinných a 3 bytové domy.

 Ing. Kateřina Ronová, investiční technik
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A u t o r e m 
loga festiva-

lu Inspirace je výtvarník a pe-
dagog Miroslav Šisler. Pozitivní 
ohlasy na výtvarné zpracování 
přišly téměř okamžitě po prvním 
zveřejnění. Položil jsem Mirosla-
vovi tři otázky.

Vznikl tvůj nápad jak spo-
jit obsah festivalu s obrazový-
mi symboly a barevností spon-
tánně, nebo to byl delší tvůrčí 
proces? 

„Na začátku byl určitě záměr 
vytvořit řekněme logo či příznač-
nou grafi ckou značku vystihu-
jící charakter tohoto festivalu. 
Ideou festivalu, tak jak ji chá-
pu, je mimo jiné návrat k urči-
tým duchovním hodnotám svě-
ta a nás samotných, spiritualita, 
vztah k planetě a zdravým způ-
sobům života, k hudbě či nové 
kreativitě vůbec, to vše mocněno 
atmosférou jakési postfakticko-
-pandemické doby, kdy exponen-
ciála velké změny nabírá zjevné 
příkrosti. Tisíce let starý symbol 
propojení temnoty a světla jin – 
jang se mi už na začátku úvah je-
vil signifi kantní společně se sym-
boly srdce a ležaté osmičky, coby 
symboly lásky a věčnosti vesmí-
ru. Syntézou těchto motivů vzni-
kl jakýsi motýl – symbol osob-
ní transformace letící ve směru 
diagonály vzhůru zleva dopra-
va, tedy ve směru pozitivní změ-
ny, růstu a naděje. Jako malíř se 
zabývám účinem barvy řadu let, 
takže podpora černobílého jin – 
jang motýlka variabilním barev-
ným pozadím mi přišla apriori 
samozřejmým řešením.“

Jak je složité spojit prvoplá-
nový efekt plakátu, který má 
zaujmout na první pohled, s vý-
znamově složitější a hlubší sym-
bolikou, která vyžaduje delší 
zamyšlení?

„Někdy to může být věru pro-
blém, nicméně v tomto případě 
jsem pracoval s úžasnou propor-
cí a symbolikou jin – jangu, kte-
rý je v obecném povědomí spo-
jován s východními fi lozofi emi. 
Princip jin – jangu tedy uvozuje 
hlubší podstaty záměrů festivalu, 
motýlek pak vzletnost a proměnu, 
barvě přísluší invence a kýžená 
inspirace. Snahou bylo docílit ur-
čité pozitivní hravosti v celkovém 
vyznění plakátu.

Celkovou podobu plakátu 
včetně typografi e pak zpraco-
vala grafi čka Eva Nekvasilová 
a připomenu také významnou 
spoluúčast všech z našeho orga-
nizačního týmu.“

Na festivalu budeš mít vý-
tvarnou dílnu s možností sku-
pinové práce na velkoplošných 
malbách inspirovaných au-
tentickým zvukem (hudbou) 
festivalu. Mohl bys to prosím 
přiblížit? 

„Ambient a hudební produkce 
festivalu bude určitě zajímavým 
tématem a podnětem k výtvar-
nému vyjádření. Zúčastněná hu-
dební uskupení nabídnou plejá-
du pocitů z harmonie a rytmů. 
Výtvarná dílna bude pokusem 
zachytit autentickou hudební 
krajinu, která bude sestávat z vý-
tvarných projevů jednotlivců ale 
i na místě tvořených skupinek 
účastníků, kteří budou moci po-
užívat široké stopy štětců, zrovna 
tak budou možnosti nanášet bar-
vu litím, kapáním, otiskem, ná-
střikem apod.. Pomalované pásy 
textilií pak budou dekorovat třeba 
jednotlivé hudební scény respek-
tive areál festivalu.“

-JW-

Pozvánky

Festival INSPIRACE – rozhovor s autorem loga festivalu 

Mladí lidé z Čech a Německa hráli divadlo online

PŘEDSTAVENÍ INTERPRETŮ 
Hosté panelové diskuze „Jak to bude dál?“
• RNDr. Jan Rak, Ph. D. – kvantový fyzik 

Po mnoho let se účastnil experimentů na částicových urychlovačích v Rusku, Německu, USA a v Ev-

ropském středisku jaderného výzkumu CERN v Ženevě ve Švýcarsku. Působil 15 let jako profesor 

relativistické jaderné fyziky na Universitě Jyvaskyla ve Finsku. Věnuje se problematice vědomí 

z pohledu kvantové fyziky a prolínání moderních pohledů na fyzikální realitu s poznatky vychá-

zejícími 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: Roz-

hovory 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 husitské 

Boří mnoho zažitých stereotypů o křesťanských duchovních: je žena, matka, má tetování, studu-

je pivovarnictví, chová včely a pěstuje permakulturu. Církev podle ní má být co nejotevřenější: 

„Měla by se přestat vydělovat ze světa ve smyslu jsme lepší než ti druzí, protože už máme Pána. 

Nikdo Boha nevlastní ani na něj nemá patent či právo. Bůh se děje, když si vzájemně projevuje-

me 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 homeopatickými systémy. Dále se ubíral spíše 

duchovním směrem a poznával různá náboženství a spirituální směry. Studoval i různé bylinářské 

medicíny. Nejvíce ho oslovila ayurvéda.

HUDBA
• Sayujya – hra na tradiční indické nástroje 

Je skupina přátel, která našla zalíbení v indické hudbě a její fi lozofi i. Hrajeme na tradiční indické 

nástroje sitar, tabla, tampura, sarangi atd. Hudba je inspirovaná duchovními zpěvy a klasickou 

Indickou hudbou tzv. rágou. 

• HLASkontraBAS – dobrodružství hlasu a kontrabasu: Ridina Ahmedová a Petr Tichý 

Je setkáním dvou zkušených osobností české hudební scény. Projekt stojí pouze na dvou lidech a dvou 

nástrojích – ženském hlasu a akustickém kontrabasu. Autorská, čistá a obnažená hudba, bez ob-

vyklého vystlání dalšími doprovodnými nástroji.

• HIS Bhakti Band – hudba o duchovní moudrosti 

Je seskupení hudebníků, které spojuje úcta a respekt k védské fi losofi i a jejím textům. Svou interpretací se 

snaží vtáhnout posluchače do hlubokého porozumění smyslu bytí v každém jeho okamžiku. 

• Zu&Cello – Zuzana Šebková – cesta se zvukem violoncella a hlasu 

Hudba je pro ni možnost zastavení a kontemplace. Je to jako cesta do našich srdcí, duší skrze 

zvuk....spočinutí, prolínání, naslouchání, let... 

• Ondřej Smeykal – 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 jako jsou housle, didgeridoo, buzuki, bansuri fl étna a perkuse. 

OTEVŘENÉ DÍLNY
• Radek Zítka – Intuitivní bubnování 

Kouzlu bubnů propadl v roce 1995 na European Rainbow Gathering, Bubnovalo se tehdy až do sví-

tání. Později prošel několika výcvikovými kursy afrických rytmů a nedávno strávil měsíc v západní 

Africe. Krom bubnování se zajímá o přírodní léčení a vnitřní rovnováhu. 

• Radek Boháč – Harmonizační technika OM Chanting

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. 

• David Franklin – Bojové umění Shintaido 

David je absolvent Harvardu (bakalář kulturní antropologie), Akademie muzea výtvarných umění 

v Bostonu, bakalář výtvarného umění a magistr digitální kultury a komunikace. Je grafi k, vizuální 

umělec, videograf, videoproducent a performer.

• Liederhaus – sklářská dílna

Je malé studio Glass atelier Z, které sdružuje profesionální i amatérské skláře. Máme k dispozici 

mobilní huť, s kterou jezdíme ukazovat sklářské řemeslo.

• Salvi Salvatore – akrobacie na šálách

Samouk, všestranný umělec. Věnuje se technikám vzdušné akrobacie na šálách, popruzích, ver-

tikálním laně a jiných originálních materiálech. 

• Vojtěch Chládek – povídání o žabí kambo medicíně , Bodywork 

Zakladatel centra Life force Oslo (Health center 2009 – 2013), masážní terapeut, certifi kovaný 

Kambo praktikant, certifi kovaný somatický sexolog, lektor masáží a bodyworku (Savitas – aka-

demie somatické sexologie a autor Mahalo metody).

• Vlaďka Naušová – aromajóga proti stresu

Celoživotně se věnuje holistickému přístupu ke zdraví. Základem její terapeutické praxe je jóga, 

aromaterapie, shiatsu, výživa a psychosomatika. Inspiruje se Tradiční čínskou medicínou a védou 

i moudrosti šamanů.

• Prostor dětem s Hanou Stonovou Prančlovou – Barvolatoř 

Jako učitelka se snaží vést mladé lidi na cestě za poznáváním výtvarného a divadelního umění 

na ZUŠce v Kašperských Horách. Jako herečka a občasná režisérka divadla Teátr Vaštar pracuje či-

noherně i s loutkami. Jako výtvarnice kreslí plakáty a jiné ilustrace, vytváří loutky a kostýmy pro 

Teátr Vaštar. Bez umění nemůže být.

DIVADLO PRO DĚTI
Teátr Vaštar vznikl v roce 2008 jako platforma pro naše zkoumání divadla, sebe samých v něm, ja-

kož 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 přesahuje... Naše práce má dvě základní větve. Jednou jsou 

inscenace věnované dospělému diváku a druhou inscenace “dětské”. 

MODERÁTOR:
Marek Jelínek - fotograf, cestovatel, dokumentarista a spisovatel, Marek Jelínek alias Dob-

roběžník. Byl také úspěšným hudebníkem v několika skupinách.

Uplynulou neděli 31.5. na ve-
čer mělo publikum z české a ně-
mecké strany hranice možnost 
zhlédnout neobvyklé divadel-
ní představení online. Jednalo 
se o závěrečnou prezentaci pro-
jektu česko-německého divadel-
ního projektu čojč 2084:humán 
radikál. Projektu, v němž 6 mla-
dých lidí z Čech a 6 mladých lidí 
z Německa společně pod vedením 
Valentiny Eimer a Karla Hájka 
zkoumalo téma radikalizace spo-
lečnosti a jeho vyostřování v době 
pandemické krize. Mladí lidé se 
po dobu 14 dní scházeli v onli-
ne prostoru na platformě Zoom, 
kde se seznamovali, bádali, se-
tkávali se s experty a psycholo-
gem k tématu a společně tyto po-
znatky přetvářeli do scén online 
performance, které představili 
veřejnosti. 

Jejich představení se odehráva-
lo na platformě gather.town, kte-
rá připomíná svojí podobou po-
čítačovou hru. Každý z diváků si 
při připojení k online představení 
vytvořil vlastního avatara, s nímž 
se pohyboval v připraveném svě-
tě, kde docházelo prostřednictvím 
audio-vizuálního přenosu k přímé 
interakci s mladými aktéry pro-
jektu, kteří ho v rolích různých 
postav v procesu radikalizace pro-
váděli svými příběhy. Interaktivi-
ta a možnost volby poskytla kaž-
dému divákovi osobitý zážitek, 
který vyvrcholil momentem, kdy 
i aktéři odložili své role a společ-
ně s diváky se zúčastnili na „vel-
kém shromaždišti“ online světa, 
v němž se odehrávalo představení, 
sociometrie s tématickými otázka-
mi. Někteří z diváků se účastnili 
i následné diskuze.

Část otázek, zdrojů a infor-
mací k tématu radikalizace je 
možné nalézt také na veřejném 
kanálu sociální sítě Telegram 
t.me/cojcradikal, který v rám-
ci projektu vznikl a přes níž 
byla také mezinárodní skupina 
v kontaktu po celou dobu trvá-
ní projektu mimo setkání přes 
platformu Zoom. Celý projekt 
s velmi aktuálním kontroverz-
ním tématem byl jedním velkým 
experimentem, jak překonávat 
hranice prostřednictvím onli-
ne světa a jak společně v rám-
ci skupiny mladých lidí tvořit 
a nebát se se svou tvorbou vy-
stoupit před publikem. Podle 
slov diváků i mladých účastní-
ků projektu to byl velmi zda-
řilý experiment, který ukázal 
nové možnosti nejen pro dobu 
pandemie.

Česko-německá kulturní síť 
čojč si klade za cíl přinášet pohled 
mladé generace na témata příhra-
ničí. Své názory mládež poté inter-
pretuje skrze divadelní představení 
a prezentace, která jsou srozumitel-
ná publiku z obou stran. Tak to bylo 
i u tohoto online představení. Čojč 
si hraje s komunikací, přeshranič-
ním dialogem, podobnostmi a roz-
díly – využívá k tomu scénické 
vyjádření, nonverbální komuni-
kaci a svůj vlastní jazyk, který 
je směsicí češtiny a němčiny, jak 
už sám název této kulturní sítě 
napovídá čojč = česky a deutsch 
zusammen společně. Tato kultur-
ní síť plánuje i další projekty pro 
mládež, mladé dospělé i pedago-
gické pracovníky. Jejich přehled 
a další informace můžete nalézt 
na webu www.cojc.eu.

Projekt čojč 2084: humán 
radikál byl realizován za pod-
pory Česko-německého fon-
du budoucnosti a z prostředků 
Kinder- und Jugendsplans des 
Bundes připravených prostřed-
nictvím Koordinačního centra 
česko-německých výměn mláde-
že Tandem a Bayerischer Jugen-
dring jako společný projekt cojc 
gGmbH a A BASTA! z.s. -tz-

Festival Industry Open během léta opět zpřístupní zajímavé industriální památky
Plzeň (10. června 2021): I v le-

tošním roce se mohou fanoušci in-
dustriálních zajímavostí) a tech-
nických památek těšit na bohatý 
program festivalu Industry Open, 
který zve na různorodé akce v prů-
běhu celého léta. Po úspěchu loň-
ského ročníku v programu opět 
budou zážitkové jízdy vlakem do 
Škodovky nebo výlety historickým 
autobusem. Letošní novinkou jsou 
návštěvy hangáru v Líních nebo 
speciální prohlídková trasa v plzeň-
ském pivovaru. Nový je také web 
www.industryopen.cz, který pro-
šel výraznou proměnou a nyní slou-
ží jako průvodce po industriálních 
zajímavostech Plzně a Plzeňského 
kraje. Festival startuje o víkendu 

19.–20. června, předprodej vstupe-
nek běží od 10. června.

„Na webu najdeme tradiční in-
dustriální cíle, kterými jsou plzeň-
ské pivovary, BOHEMIA SEKT 
nebo např. Hornické muzeum v Pla-
né nebo Hornický skanzen ve Stří-
bře. Pozornost jsme však věnovali 
i často trochu skrytým 
lokalitám a tipům na za-
jímavá místa, která ještě 
lidé neznají,“ vysvětlila 
Fialová a dodala: „Sna-
žili jsme se zájemcům 
poskytnout přehledný 
webový průvodce, kte-
rý jim pomůže napláno-
vat výlet za poznáním in-
dustriálního dědictví.“

Podrobný program festivalu In-
dustry Open 2021 a další informace 
najdete na www.industryopen.cz/
festival. Vstupenky jsou v prodeji 
v Turistickém informačním centru 
(nám. Republiky 41, vedle radni-
ce) a online na Plzeňské vstupence.

 -tz-

Zámek Mlázovy – historie, kterou odvál čas, přesto žije dál
Zámek Mlázovy slaví výro-

čí 300 let a v neděli 27. června 
bude zpřístupněna barokní čer-
ná kuchyně a expozice o histo-
rii zámku.

Dozvíte se, kdo byl nejlepší 
přítel spisovatele Karla Poláč-
ka, proč chodil místní farář celé 
léto v teplých bačkorách a kdo 
z majitelů zámku se věnoval 
alchymii?

Po letech chátrání a pustnutí 
bude ke 300letému výročí ba-
rokního zámku Mlázovy zpří-
stupněna opravená část příze-

mí s expozicí o historii panství 
Mlázovy, poznáte příběh ma-
jitele zámku Dušana Zachys-
tala a seznámíte se s kame-
nictvím v tomto regionu. Na 
velkoplošných fotografiích uvi-
díte zámecký areál ze stejných 
pohledů dříve a nyní. Nejzají-
mavějším prostorem bude pro 
návštěvníky zcela jistě nově 
zpřístupněná černá kuchyně, 
obnovená do původní funkč-
ní podoby.

Slavnostní otevření se usku-
teční v neděli 27. 6. 2021 ve 14 

hodin na nádvoří zámku Mlá-
zovy a program bude pokračo-
vat prohlídkou expozice v zá-
meckých prostorách za účasti 
současných majitelů zámku, 
kteří rádi zodpoví vaše dota-
zy. Zároveň bude v areálu do-
provodný program pro děti 
i dospělé – dobová střelnice 
s růžemi, prohlídka zámecké-
ho parku, bude možné si zahrát 
kuželky v zámeckém kuželní-
ku, obří šachy a dámu, případ-
ně Člověče, nezlob se.

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

27.–28. srpna – Ostrov Santos

28. srpna od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice 
Otevírací doba:

pondělí  7.30 – 11.30  12.30 – 15.30
úterý  7.30 – 11.30  12.30 – 16.30
středa  7.30 – 11.30  12.30 – 15.30
čtvrtek  7.30 – 11.30  12.30 – 16.30
pátek  7.30 – 11.30  12.30 – 13.30

Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním fi lmu

GALERIE SIRKUS
Příkopy 178, 342 01 Sušice 
Otevírací doba:

pondělí, středa  8.00–11.30 12.30–15.30
úterý, čtvrtek   8.00–11.30 12.30–16.30
pátek   8.00–11.30 12.30–13.30

Výstava: 
Miroslav Šisler – SLAPY – cyklus kreseb a maleb 

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–pátek   17.00–20.00
sobota   16.00–20.00
neděle   13.00–20.00

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

pondělí, středa   7.30–11.30 12.30–15.30
úterý   7.30–11.30 12.30–16.30
čtvrtek   7.30–11.30 12.30–13.00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE 
Klostermannova 1330, Sušice
Otevírací doba: Oddělení pro dospělé

pondělí, středa  8.00–12.00 13.00–17.00
pátek    8.00–13.30  –
úterý, čtvrtek  8.00–13.00   –

   (pouze studovna, čítárna a internet) 
Oddělení pro děti a mládež

pondělí, středa    –  13.00–17.00
pátek   8.00–13.30  –

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Poštovní 10, 341 01 Sušice
Otevírací doba 1. 5. – 30. 9. 2021:

pondělí–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
do 30. června
Česká krajina – výstava fotografi í a obrazů – projekt 
fotografi ckého kroužku ZŠ T. G. Masaryka Sušice

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba květen–říjen: 

úterý–sobota  9.00–12.00 12.45–17.00
neděle    9.00–12.00

Přehled akcí
17. července – Ostrov Santos

24. července od 10 hod. – Skatepark Sušice

24. července od 20 hod. – Ostrov Santos

31. července – Ostrov Santos
Extra Band – koncert

6. srpna od 20 hod. – Ostrov Santos
Rybičky 48 – koncert

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

14. srpna od 9 hod. – Park mezi zdmi u gymnázia – viz str. 4

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

do 20. června – Luh Sušice – viz str. 9
Pohybově zábavná bezkontaktní pionýrská stezka

18. června od 18 hod. – Ostrov Santos
Country večer s kapelou „Z vršku“ 

19. června od 14 hod. – Ostrov Santos

23. června od 16 hod. – Café Amerika

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

27. června od 14.30 hod. – refl ektář kapucínského kláštera
Pohádky o Perníkové chaloupce a Červená karkulka 
v podání Lenky Sasínové (pro mladší dětské diváky)

2. července od 20 hod. – Ostrov Santos

16. července od 19 hod. – Ostrov Santos
Čechomor – koncert

17. července od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy

Sušice

Region

Hartmanice
HARTMANICKÁ SYNAGOGA
Otevírací doba muzea v květnu:
středa–pátek 9.00–18.00
sobota 9.00–17.30 | neděle 10.30–17.30

MUZEUM DR. ŠIMONA ADLERA
út–ne 9.00–12.00, 12.30–17.00 hod.
Stálá expozice ,,Svatý Vintíř’’ – výstava Zuzany Jonové 
a je součástí česko-německého projektu ,,Vintířova stezka’

Mouřenec
každou sobotu od 11 hod. – Mouřenec
Prohlídky Mouřence

Horažďovice
MUZEUM HORAŽĎOVICE – divadelní sál a galerie
do 22. června 
Jak jsme kreslili horažďovické marionety 
výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ 

do 3. října 
Obrazy kraje pod Práchní
5 století, 50 autorů, 150 vyobrazení 

ZÁMEK HORAŽĎOVICE
Zámecká expozice 
znovuotevření pokoje s odhalenou barokní freskou

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

Něžné orchideje mírného pásma 
fotografi cká výstava Anny Kratochvílové z Horažďovic 

Čtyři cesty na sever
fotografi e cestovatele Zdeňka Vacka

Malované opony českých divadel – výstava his-
torických malovaných opon ze všech koutů ČR
Žihobecká malovaná opona z roku 1914

NETOPÝŘÍ PARK – procházka netopýří stezkou 
– nachází se v anglickém parku u zámku

FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
iittala – výstava fi nského designového skla a porcelánu

Hartmanice
HARTMANICKÁ SYNAGOGA
Otevírací doba muzea v květnu:
středa–pátek 9.00–18.00
sobota 9.00–17.30 | neděle 10.30–17.30

MUZEUM DR. ŠIMONA ADLERA
út–ne 9.00–12.00, 12.30–17.00 hod.
Stálá expozice ,,Svatý Vintíř’’ – výstavu vytvořila paní 
Zuzana Jonová a je součástí česko-německého projektu 
,,Vintířova stezka’

Velhartice
19. června od 17 hod. – Kovárna
IX. Malá Letní Hudba – Svátek hudby a slunovratu

Čepice
3. července od 14 hod. – Čepice
Setkání harmonikářů – viz str. 6

Modrava
2. července od 20 hod. – spolkový dům
Citerový koncert Michala Müllera

Mlázovy
27. června od 14 hod. – nádvoří zámku Mlázovy
Historie, kterou odvál čas, přesto žije dál – viz str. 4

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu
Zážitkové lekce jógy na hradě Rabí 
1.7. | 2.7. | 3.7. | 17.30–18.40 
8.7. | 9.7. | 10.7. | 17.30–18.40 
pro rodice s dětmi termín navíc:
2.7. | 9.7. 10.00–10.40 
Přijďte si zacvičit jógu a užít si kouzelnou atmosféru .

KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz 
19. června od 21.30 hod.
Kladivo na pýchu – rocková opera na motivy historické 
pověsti „O jedné pošetilé lásce a jejím tragickém konci“

11. července od 19 hod.
Světáci – Sušická divadelní společnost SCHODY

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

od 2. června 9.30–17.00 – v budově bývalého pivovaru
Krajina míru, podle války 
interaktivní výstava k období třicetileté války
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Pojeďte s námi... Vzpomínky

Poděkování

Josef Šmíd r. 1945, Marie Kratochvílová r. 1928, Josef Valeš r. 
1935, Blažena Bejvlová r. 1931, Miloslav Korec r. 1942

středa 23. června 2021
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ ČESKÝ KRUMLOV – MUŽ DVOJHVĚZDY 
ZRUŠENO! Výlet na toto představení je z důvodu malého zájmu zrušen.

sobota 26. června 2021
BERCHTESGADEN – ORLÍ HNÍZDO A SOLNÝ DŮL – Německo

ZRUŠENO! Výlet je z důvodu malého zájmu zrušen.

sobota 25. září 2021
HOHENWERFEN A JEZERO KÖNNIGSSEE – Rakousko/Německo 
Návštěva jednoho z nejstarších hradů Salzburska uprostřed alpských hor. 
Plavba po ledovcovém jezeře Königssee pod horou Watzmann. Možnost 
ochutnávky uzených ryb z jezera.

sobota 2. října 2021
TARZAN – DIVADLO HYBERNIA – PRAHA

Přeloženo z 25. dubna / 21. listopadu 2020.

sobota 18. prosince 2021
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Po-
pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů. 

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

Opustili nás...

Měl jsem Vás rád, chtěl jsem s vámi žít,
vzpomeňte si na mě, já přece nechtěl odejít.

Dne 26. června uplyne deset smutných let, kdy nás 
opustil pan

Karel Tvrdý.
S láskou vzpomínají přítelkyně Maruška s rodinou, syn 
Petr s rodinou, dcera Eva a Katka s rodinou.

Harmoniky letos opět budou!
Sbor dobrovolných hasičů v Čepicích pořádá v sobotu dne 3. července 

2021 od 14.00 hodin již X. setkání harmonikářů, které se koná v areálu 
místního tábořiště. Pořadem provází Jan Míčka. V bohatém odpoledním 
programu vystoupí Kůrovci, Úterníci, Jan Míčka, Zdeněk Krýsl, Šumavští 
Poutníci, Kůsovi, Táboráci. Hostem tohoto setkání bude populární skupi-
na z televizní stanice Šlágr VESELÁ TROJKA Pavla Kršky, která zde 
vystoupí se svým koncertem od 18.30 hodin. Zveme tímto všechny příz-
nivce tohoto žánru. 

Metal Madness

Utichlo srdíčko, zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Dne 10. července tomu bude pět let, co nás náhle 
opustil pan

Jiří Makrlík
ze Sušice.
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Nálezy uložené na stálé službě 
Městské policie Sušice

Městská policie Sušice oznamuje, že jí byly odevzdány následující věci, 
které byly nalezeny na území města Sušice a jejichž vlastník není znám.

Nálezy odevzdány od března 2020 do dnešního dne.
Nález bude vydán jen žadateli, který věc přesně popíše. 

Popis a foto aktuálně nalezených psů naleznete na webových stránkách 
Městského úřadu Sušice pod odkazem Město » Městská policie » Aktuál-
ní informace   Martina Gregorová, Městská policie Sušice

Děkujeme majitelce fi rmy Nábytek Marcela Štěrbová za dar v podobě 
masážního křesla. Umístili jsme ho na středisku v Kašperských Horách, 
kde je společenská místnost pro sociálně aktivizační služby. Zde ho kli-
enti pravidelně využívají.     Děkuje Oblastní charita Sušice

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas.
Jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát,
ale ten, kdo Tě nejvíce miloval, 
nepřestane na Tebe vzpomínat.

Dne 30. června uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný syn

Jaroslav Koutenka
z Tedražic.
S láskou vzpomínají rodiče, bratr Lukáš a ostatní příbuzní. Děkujeme 
všem, kteří vzpomenou s námi.

I tento rok se na konec prázdnin chystá pořádná rozlučka, kterou tra-
dičně praktikuje svérázný festival Metal Madness, letos již s pořadovým 
číslem osm. Je nám obrovskou ctí představit vám další legendu, kterou se 
pro letošní ročník stává neúnavná polská mašinérie Vader. Ze zahraničí 
dále dorazí thrashová četa Antipeewee a následovat bude klasický průřez 
tuzemskou scénou od ostřílených jmen až po úplné nováčky. Už loni se 
osvědčila jistá soutěž pátečního warm-up programu, kdy na malém pódiu 
vystoupí trojice nových nadějí a na návštěvnících bude rozhodnutí, kterou 
z nich posunou na hlavní sobotní program. Další záležitosti a parametry 
festivalu jsou opět bez výrazných změn, takže se můžeme těšit na příjem-
né prostředí ostrova, výbornou nabídku pochutin na baru, skvělý zvuk, 
důslednou organizaci a v neposlední řadě i nepřenositelný genius loci.

27. 8. Pátek večer od 20.00 / vstup zdarma
Infernal Cult | Inception Of Fall | Kal

28. 8. start ve 14.00
Vader | Antipeewee | Fleshless | Stíny Plamenů | Mortifi lia
Murder Inc. | Innersphere | Vanguard | Art Of Blood

Odkazy k podrobnému infu: http://www.mortifi lia.cz/metal-madness/
https://www.facebook.com/events/312684360041516?ref=110

MF Production

Těžké je tatínku, bez Tebe žít, jako Ty neumí nikdo poradit,
chybí nám úsměv Tvůj a Tvé pohlazení, za Tebe tatínku, náhrada není.

Dne 26. června vzpomeneme patnáctého výročí
úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka, pana

Karla Krále
ze Sušice. S láskou vzpomínají manželka, synové
s rodinami a ostatní příbuzní.

Kdo Tě znal, jen v dobrém vzpomene.
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 24. června uplyne třináct let ode dne, kdy nás 
navždy opustil milovaný manžel, tatínek dědeček 
a pradědeček pan

Ladislav Gregor 

ze Záluží u Sušice. S láskou vzpomínají manželka, děti s rodinami 
a ostatní příbuzní.

Žádná smrt není zlá, předchází-li jí život dobrý.

Jsou to již dva roky, co nás dne 16. června opustil pan

Stanislav Skolek
ze Sušice, milovaný manžel, tatínek a dědeček.
Děkujeme všem za krátkou vzpomínku.
Manželka Miloslava, dcera Jitka a syn František 
s rodinami a rodina Kotalova.

Kurz taneční a společenské výchovy pro mládež 
pod vedením tanečního mistra Jiřího Hájka

od 2. 9. do 25. 11. 2021 
vždy ve ČTVRTEK od 19 hodin v KD Sokolovna Sušice

Kurz bude otevřen po naplnění pátečního kurzu 
a při minimálním počtu 20 přihlášených párů.

Zájemci se mohou hlásit od 21. 6. do 30. 6. 2021 v Sušickém kulturním 
centru – SIRKUS, p.o. v kanceláři KD Sokolovna nebo na tel. 376 528 686. 

Dne 7. května uplynulo již dvacet smutných let, co nás 
navždy opustila naše milovaná maminka a babička, paní 

Helena Míčková 
ze Sušice a dne 15. června tomu bylo 
patnáct let, kdy navždy odešel náš 
drahý otec a dědeček, pan 

Josef Míčka 
ze Sušice.
Děkujeme všem, kdo jste je měli rádi, 
za tichou vzpomínku. Synové Josef a Petr s rodinami.

Dne 19. června tomu bude pět let, kdy od nás odešel 
manžel, táta, a děda, pan

Václav Příhoda.
S láskou vzpomínají manželka Květa, syn Václav 
s manželkou Lenkou, syn Zdeněk s manželkou Janou 
a vnoučata Václav, Eliška a Lucinka.

Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi žil,
nám jsi byl oporou do posledních sil.
Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

Dne 15. června uplynulo osmnáct let, co nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček, pan

Jaroslav Řáha
z Budětic. S láskou vzpomínají a všem, kteří s námi
vzpomenou na jeho zlaté srdce, děkují manželka, děti a vnuk.
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KNIHOVNA
Lerchovští rytíři v knihovně

Koncem každého školního roku navštěvují knihovnu žáci sušických 
prvních tříd. Žáčci, kteří se již naučili číst a psát. Jelikož se loňští prvňáč-
ci do knihovny nedostali, přidali se k letošním prvním třídám a přišli se 
do knihovny ucházet o titul Rytíře slova v opravdu hojném počtu. V den 
D se knihovna promění v rytířský sál, velkým překvapením je přítomnost 
knihovní královny a nechybí ani neposlušný, vtipný a hladový knihovní 
informující dobrý duch KIDD. Děti procházejí zkouškou ze čtení i psaní. 
Královna a KIDD posuzují, zda jsou začínající čtenáři hodni řádu Rytí-
ře slova, jestli se opravdu naučily číst všechna písmenka a umějí je napsat 
nejen tiskace, ale i psace. Tím ovšem jejich příprava na pasování nekon-
čí. Nedílnou součástí příprav budoucího rytíře je složení slibu, ve kterém 
se zavazují naplňovat svá poslání, a to formou ochrany knih a projevením 
úcty k nim. Ani to pro nadšené čtenáře nebyl žádný problém. Poté nastal 
čas, kdy za zvuku fanfár, hrdě a s hlavou vztyčenou, přistupovali adep-
ti, jeden po druhém, ke královně, která je lehkým úderem svého meče na 
levé rameno povýšila do řádu rytířského. Z mladého čtenáře se stal Rytíř 
slova. Všechna čest. Jako motivaci a odměnu dostali rytíři knížku a také 
možnost přihlášení se do knihovny na jeden rok zdarma. Samozřejmě, že 
rytíři nezapomněli poděkovat paním učitelkám, které je na tuto zkoušku 
pilně a svědomitě připravovaly. Lerchovští rytíři opustili knihovnu a krá-
lovna i KIDD se už těší na děti ze ZŠ T.G. Masaryka.
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Áčko a další týmy Sušice v plném 
zápřahu! Béčko nezvládlo derby

Ve středu 2. 6. 2021 uspořádal 
atletický oddíl TJ Sušice sportovní 
akci pod záštitou Českého atletic-
kého svazu, „Atleti spolu“ pro at-
lety všech kategorií, zejména těch 
nejmenších. Jelikož nebylo možné 
zajistit elektrickou časomíru, konaly 
se soutěže pouze v technických dis-
ciplínách. Vybrali jsme po domluvě 
s trenéry tyto disciplíny:

Mini přípravka 2012–2014, pří-
pravka 2010–2011 – Dálka, kriketo-
vý míček a medicimbal 1 kg, mlad-
ší žactvo 2008–2009 dálka, kriket, 
výška, starší žactvo : koule, dálka 
a výška. Dorostenka se zúčastni-
la jen jedna. Závody začaly s mír-
ným zpožděním vzhledem k dopl-
nění startovních listin o později se 
přihlášené závodníky. Celkem sou-

těžilo 40 dětí, nejpočetněji byla za-
stoupena mini přípravka dívky 11 
a hoši 7 , a ml. žačky 8 závodnic. Za 
pěkného a chvílemi větrného počasí 
se atleti výkony přiblížili a dokonce 
překonali i osobní rekordy. Mezi nej-
lepšími jsou:

Při soutěžích bylo znát, že ve sko-
ku dalekém žactvo skákalo na vel-
kém doskočišti a při poryvech větru 
si neuměli poradit s odrazem a tak 
byly velké nedošlapy a přešlapy, ale 
i tak se soutěžení zdařilo a závěrem 
předal předseda Martin Jiroušek 
a Milada Váňová nejlepším závod-
níkům ceny a pro všechny účastníky 
připravilo Pekařství Rendl sladkou 
odměnu. Díky i všem pořadatelům, 
rozhodčím za účast. 

Vašek Svoboda

Atleti spolu s ČAS

Koronavirová pandemie, snad, 
opravdu výrazně ustupuje. Není nač 
čekat, sušičtí fotbalisté se napříč vše-
mi kategoriemi konečně vrhli do pří-
pravných zápasů! Áčko nastoupilo 
zatím do tří utkání, doma poprvé na 
novém trávníku remizovalo s Ne-
pomukem (2:2), naposledy poprvé 
zvítězilo v Nepomuku (4:2). Během 
probíhajícího mistrovství Evropy 
se můžete na facebookových strán-
kách TJ Sušice zapojit do zajímavé 
tipovačky o hodnotné ceny, jednou 
z nich je i podepsaný dres sušické-
ho reprezentanta Tomáše Pekharta!

Sušické áčko se po fotbalovém 

restartu radovalo poprvé z výhry. 
Tým pod vedení nového asistenta 
Radka Štefana, který má za sebou 
i výbornou hráčskou minulost, zví-
tězil ve Vimperku 4:2. „Prohrávali 
jsme 0:2, v šatně přišla důrazná roz-
prava. Vše jsme si vyříkali, vysvět-
lili chyby a otevřeně si promluvili. 
Řekl jsem hráčům, že mají vyrovnat 
do 25 minut, jinak budeme střídat. 
Za tu dobu se nám povedlo zápas 
otočit a druhý poločas byla kraso-
jízda!“ pravil po utkání spokojený 
kouč. O sušické branky se postarali 
Tomáš Klíma, Miroslav Vrhel, Mi-
roslav Králík a Ondřej Míčka.

Předchozí víkend nastoupili hrá-
či prvního týmu poprvé doma na no-
vém trávníku. V zápase s Nepomu-
kem vedli ještě dvacet minut před 
koncem 2:0. Pak týmu bohužel došla 
kondice a koncentrace, což soupeř 
potrestal a vyrovnal. Nicméně do 
té doby byla Sušice lepším týmem, 
předváděla pohledné akce a být vět-
šího klidu v koncovce, mohlo být 
rozhodnuto již v poločase. 

První branku připravil Dominik 
Vašák a do odkryté branky skóroval 
Miroslav Vrhel. Druhou branku při-
dal hlavou kapitán Tomáš Klíma.

Nový asistent trenéra, Radek Šte-
fan si při neúčasti trenéra Hrubce 
odbyl domácí premiéru. Někdejší 
ligový dorostenec SK Slavia Praha 
a třetiligový hráč Ovčár má co pře-
dat a zejména mladí hráči v kádru by 
měli čerpat jeho nabrané zkušenos-
ti. Pomoc by tomu měly i staronové 
tváře, které se postupně za snahy 
vedení vracejí do týmu.

První utkání po uvolnění restrik-
cí odehrálo na domácím hřišti i su-
šické béčko. V prestižním souboji 
proti Nezamyslicím, kde ještě ne-
dávno působilo hodně odchovanců 
TJS, ale nedopadlo dobře. Omlaze-
ný kádr Sokola využil zbytečných 
chyb v domácí hře a v zápase boha-
tém na zajímavé akce i góly zvítězil 
vysoko 7:4.

Nesmíme zapomínat ani na 
mládežnické kategorie. Starší pří-
pravka se v Horažďovicích utkala 
ve dvou zápasech hraných na 2x 20 
minut s domácím týmem a s Ne-
pomukem. Horažďovice porazila 
7:5, Nepomuku podlehla 3:9. ,,Jsme 
rádi, že jsme ještě před ukonče-
ním této přerušené sezony odehráli 
další zápasy ve složení, ve kterém 
budeme působit v novém ročníku. 
Proti Nepomuku jsme prospali za-
čátek. Ve druhém poločase už jsme 
byli lepším týmem a zahodili něko-
lik dalších šancí. Celkově nás potě-
šil přístup hráčů od druhé polovi-
ny zápasu s Nepomukem. Nejvíce 
nás mrzí zahazování šancí, což by 
se nám mohlo v jiných zápasech 
nevyplatit,“ hodnotil jeden z tre-
nérů Patrik Hubáček. Minipříprav-
ka nastoupila pod vedením trenérů 
Martina Šlaise a Jiřího Haspekla 
v Hrádku.

Na facebokových stránkách TJ 
Sušice, kde najdete aktuální infor-
mace, výsledky i zajímavé zprávy 
z klubu, běží i tipovačka k mistrov-
ství Evropy. Zapojit se může kaž-
dý, hraje se o velmi hodnotné ceny. 
Jednou z nich je podepsaný dres To-
máše Pekharta, sušického odcho-
vance, v němž nastoupil do zápasu 
proti Albánii. 

Jonáš Bartoš

mini přípravka   medik  dálka kriket
Barbora Achsová 2012 5,60m  2,97m 22.10m
Eme Brožová 2012 4,40 2,72 16,3
Stela Nachtigalová 2012  4,20 2,52 18,40
Jaroslava Staňková 2014  4,24 2,15 14,82
hoši mini
David Potužník 2012  6,65 m  3,15 m 29,26 m
Jan Zajac 2012  4,78  2,53 16,44
Radovan Kohout 2013  4.45  2,30 14.20
přípravka
Rosalie Klímová 2010  7,70 m 3,04 m  29,01m 
Anna Staňková 2011  8,20q 2,98  27.18
Nella Válková 2010   3,19m
Jolana Vichrová 2010   3,10m
přípravka hoši
Milan Hrach 2011  5,05m 2.57 m  28,21 m
Jáchym Kouba 2011  5,45 3,23  16,44
Vendelín Kohout  2011 5,62 2,89 
ml. žačky  výška dálka kriket
Tereza Šašková 2008  1,15m 3,88 m 34,36 m
Nela Capcarová 2009  1,10 3,86
Julie Radovská 2008   3,84
Alena Matoušková 2009  1,15 3,63 29,61
Petra Kotalová 2009   34,68
ml. žáci
Šimon Kolář 2009  1,15 3,58 29,62
Milan Poul 2009  1,05 3,60 26.32 
st. žačky vrh koulí
Magdaléna Rybová 2006  1,30 4,29 8.50m
Anna Valentová 2007  1,40 os, re. 3,90 6,97
Barbora Kolářová 2007  1,15 4,05  6,23
dorost
Michaela Holečková 2005    4,58 m

Jak by řekl klasik, zřejmě dobrý oddíl

Celé jaro bylo hodně ovlivně-
né mimořádnými proticovidovými 
opatřeními. Hodně domácích sou-
těží se nekonalo. Kvůli přísným hy-
gienickým požadavkům, které byly 
fi nančně velmi nákladné, se původ-
ně šest plánovaných juniorských no-
minačních závodů zrušilo a místo 
nich si někteří junioři odjeli své no-
minační závody ve stejných termí-
nech a na totožných tratích jako se-
nioři. Tyto čtyři nominační závody 
se konaly až v květnu na Trnávce 
a v pražské Tróji. 

Sobotní závod na velmi obtížné 
trati na Trnávce u Pelhřimova neza-
čal pro tedražické slečny, odchovan-
kyně oddílu KVS Sušice, příznivě. 
Karolína Galušková skončila až na 
15.místě a Antonie Galušková na 
místě šestém. Bylo jasné, že v ná-
sledujících třech závodech již moc 
prostoru na chyby nebude a holky 
musejí zahájit stíhací jízdy. Anto-
nie poté dokázala dvakrát vyhrát, 
dvakrát porazit i olympioničku na 
OH Tokio Kateřinu Minařík Kudě-
jovou, která byla zároveň předno-
minovaná do národního seniorské-
ho týmu pro rok 2021. Antonie si 
podruhé v životě zajistila jak seni-
orský reprezentační dres, tak i dres 
v reprezentaci v kategorii do 23 let. 
Karolína se ve třetím závodě umís-
tila na třetím místě a ten den se sest-
ry poprvé v životě sešly na stupních 
vítězů. Poslední den musela Karo-
lína nominační závod vyhrát, a tak 
se i stalo. Podle prvních propočtů to 
vypadalo, že se Antonie a Karolína 
poprvé sejdou i v tříčlenné seniorské 
reprezentaci. Vzhledem k tomu, že 
tři dívky, Antonie a Karolína Ga-
luškovy a Lucie Nesnídalová, měly 
zcela totožný počet bodů, muselo 
se přistoupit k dalšímu kritériu, a to 
počtu vzájemných vítězství. Bylo to 
těsné, ale nakonec reprezentační trio 
tvoří K. Minařík Kudějová, A. Ga-
lušková a L. Nesnídalová.

Antonie by se měla zúčastnit sé-
rie světových pohárů MS seniorů 
a MS i ME v kategorii do 23 let. Ka-
rolína si odjede aspoň velkou část 
světových pohárů a bez kontaktu 
se světovou špičkou letos nezůstane. 

První letošní světový pohár se 
o právě proběhlém víkendu konal 
v pražské Troji. Sušická závodni-

ce Antonie Galušková se zajištěnou 
kvalifi kační jízdou dostala do svě-
tové semifi nálové třicítky ze 17tého 
místa. Jako jediná česká reprezen-
tantka se poté dostala i do deseti-
členného fi nále, které bylo nabité 
kompletní světovou špičkou, která si 
přijela do Prahy otestovat svoji při-
pravenost na OH v Tokiu. I ve fi nále 
měla ambice na velký výsledek, ale 
před koncem tratě se v nejtěžší kom-
binaci zasekla a nechala zde hodně 
času. Ze světového poháru si Anto-
nie odváží do Sušice cenné deváté 
místo a spousty zkušeností. 

Tento víkend Karolína i Anto-
nie pojedou na SP do německého 
Markkleebergu poblíž Lipska. Ten 
samý víkend se do závodění pustí 
i sušičtí junioři a žáci. V Roudnici 
nad Labem se pojede 1. a 2. národní 
kontrolní závod. Bohužel nebude již 
nominací do reprezentačního junior-
ského týmu, ale bude stále o co bojo-
vat. Zde se budou rozdávat místenky 
do sportovního centra mládeže a ur-
čovat, kdo bude v podzimní a zimní 
přípravě na sezonu 2022 vybrán pod 
křídla juniorské reprezentace. Od-
díl KVS Sušice i přes proticovidová 
opatření absolvoval jarní přípravu ve 
vysokém tempu. Tři neděle strávil 
ve Francii a i v Čechách trénoval, jak 
se dalo. Jáchym Švejd, Karel Turner 
i Bára Galušková budou opět chtít 
zopakovat členství v SCM. K nim 
se bude chtít přidat i Zdeněk Galuš-
ka, kterému vloni místo ve středisku 
uteklo o jedno místo. 

Vladislav Galuška: „Děcka tré-
nují i několik hodin denně, moc se 
těší na svůj letošní první závodní 
start. I přes všechny ty peripetie 
s covidem jsme pro sportovní pří-
pravu udělali maximum. Velkou 
část dlouhého soustředění ve Fran-
cii s námi absolvovala i Karolína 
a děcka na vlastní oči viděla pří-
stup profesionála. Tonička ještě letos 
jezdí za KVS Sušice, ale již si ji pod 
svá křídla vzal v Praze profesionál-
ní trenér VSC Michal Buchtel a její 
amatérská příprava z řeky Otavy se 
lusknutím prstů stala profesionál-
ní se vším všudy. A když naše mlá-
dež vidí, kam se v podstatě vesnický 
sportovec dostal, jejich přístup k té 
dřině je o něco pozitivnější.“

redakce SN, foto Jan Skiman

SuPrBěh
Závod se koná v neděli 18. 7. 2021

• start i cíl na Santosu

• závod dětí 0–7 let od 9.15

• starší děti a dospělí od 11.00

Sušický překážkový běh (SuPrBěh) je běžecký 

závod na 5 km nebo 10 km (dětské trasy kratší) 

s překážkami jako je brodění řeky, převracení 

pneumatik nebo hod oštěpem. 

Informace na ocrt-susice.cz.

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

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

Od 7. 6. otevíráme bazén
Otevírací doba

Bazén pro veřejnost Kondiční plavání Volné plavání pro seniory

pondělí  14.30–21.30      13.30–14.30

úterý  14.30–21.30  06.30–08.00 

středa 14.30–21.30 

čtvrtek 14.30–21.30  06.30–08.00   13.00–14.30

pátek  14.30–21.30  

sobota 09.00–21.30  

neděle 09.00–21.30 

Pro aktuální otevírací dobu sledujte stránky Sportoviště města Sušice.

PŘI VSTUPU PROSÍM DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA
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ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové dopis-
ní zálepky, staré pohlednice Sušice 
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996 
Koupím hoblovku s protahem a te-
sařský hoblík na 380V MAFL a ře-
tězovou dlabačku přenosnou a cirku-
lárku s podavačem nejlépe tovární 
výroby. Tel. 603 427 924
Koupím starou lištovou sekač-
ku Agrozet Jičín MFku MF70 
s lištou i špatný stav, rozbitou 
a koupím kovadlinu, kovářské 
kleště, kladiva a výheň i polní. 
Tel. 603 427 924
Koupím starší moped, nebo skútr 
i s poruchou za účelem přibližová-
ní se. Důchodce. Tel. 606 406 010
Koupím tvrdé vyschlé dřevo na 
topení v okolí Sušice. Telefon 
773 997 016

BYTY – NEMOVITOSTI 
Dobrý den, hledám domek se za-
hrádkou v Sušici nebo v Klatovech. 
Nejlépe do 5,5 mil kč. Nejsem RK. 
Peníze mám připravené. Tel číslo 
721 623 250 
Koupím byt v případě zájmu může-
te v bytě bydlet dále. Peníze vypla-
tím ihned. Tel. 605 768 105
Hledám pronájem malého bytu na 
vesnici. Důchodce – nekuřák. Tel. 
606 406 010
Koupím velký stavební pozemek 
(nejlépe u lesa), popřípadě i s cha-
lupou, v oblasti mezi Kašperský-
mi Horami a Modravou. Platím 

Řádková inzerce

PRODEJ
Prodám: Přímotop do dílny 150 
x 45 cm za 100 Kč, malý mrazá-
ček – cena 300 Kč, větší mlýnek na 
maso elek. pohon 2000 Kč, sporák 
na plyn za 300 Kč, zámecké lucerny 
4 ks – 200 Kč/ks, novou psí boudu 
dvoukomorovou za 1 500 Kč. Tel. 
721 216 369
Prodám radio Philips (full automa-
tic stop) a spoustu kazet, večer po 
19 hod. Tel. 605 288 474
Prodám kozí mléko 20 Kč/1l, do 
Sušice s dovozem, možno také 
nepravidelně, např. pro štěňa-
ta. Vyzkoušené, eko krmení. Tel. 
602 621 435
Prodám zánovní kytaru zn. 
Hawthorne-Walden, model HN 420. 
Cena po domluvě. Tel. 721 809 628
Prodám publikaci Sušicko za oku-

pace a ročenky Spořitelny Sušice. 
Cena dohodou. Tel. 606 235 732
Prodám kotel Viadrus U24, litina, 
možno topit pelety, cena 1 000 Kč. 
10 ks palet za odvoz. Žehl. prkno 
100 Kč. Hor. kolo pánské 200 Kč. 
Tel. 723 308 857
Prodám štípané tvrdé dřevo 
10 prms, cena 1 200 Kč/prms, tel. 
777 360 050 
Prodám ruční struhadlo na zelí, 
skoro nové – cena 180 Kč; pevná ča-
louněná deska za postele nebo dvou-
válendy, oranžovobílá, cena 800 Kč. 
Tel. 723 229 931
Prodám levně cihly 500 ks roz. 
30x15x7 cm, tvárnice 100 ks roz. 
45x30x20 cm škvár.-cementové. 
Dále prodám teplovzdušná kam-
na na dřevo KORY, výhřevnost až 
15 m2. Pračku BOSCH maxx 7 na 
7 kg prádla. Tel. 607 999 029
Prodám 3F přírubový elektromotor 
výr. MEZ, typ 1AP-100-4s, 2,2KW, 
1430 ot., 380/220V málo používaný, 
ve funkčním stavu za 2 500 Kč. Tel. 
T 376 396 324, M 723 327 101
Prodám staré zápalkové nálepky, LP 
desky různé, krabici časopisů o ple-
tení, háčkování, vyšívání – návody, 
vzorníky apod. Tel. 607 866 783
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-

nadstandardně a v hotovosti. Tel. 
606 633 919
Koupím garáž, nejraději v Sirkařské 
ulici. Tel. 608 143 398
Koupíme stavební pozemek (i se 
starou stavbou) s výhledem do kra-
jiny do cca 20 km od Sušice. Volejte, 
prosím, na tel. 608 702 468 
Koupím nemovitost – byt, pozem-
ky, chatu, rodinný domek. Peníze 
vyplatím do 2 dnů. Tel. 605 768 105
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické říze-
ní, úvěr, hypotéku, účetnictví apod. 
– kvalitně a rychle. I. Drábková, Su-
šice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Nabízím na Wartburg 353 – před-
ní blatník s podběhem pravý, levý 
blatník bez podběhu, skla do svět-
lometu s rámkem i bez, těsnění 
pod hlavu a ke karburátoru, brzdo-
vé pakny – obložení komplet, vše 
nové nepoužité. Tel. 728 269 414
Nabízím knihy o elektronice: 
Vyšší škola radiotechniky, příruč-
ka pro radioamatéry a konstruk-
téry, radiotechnické příručky I, 
II, III, zajímavá zapojení v radio-
technice a mnoho dalších. Tel. 
728 269 414
Malířství – natěračství provádí 
veškeré malířské a natěračské prá-
ce. Josef Krupík, Kaštanová 1161, 
Sušice. Tel. 603 875 626
Přijmeme prodavačku, na zkráce-
ný pracovní úvazek (100 h/měs) na 
prodejnu trafi ka (Sušice, Nádražní 
1236). Nástup možný ihned. Tel. 
737 204 627
Nabízím jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury baka-
lářských a magisterských prací, 
přípravu na maturitní a přijímací 
zkoušky z českého jazyka, dou-
čování. Více informací na www.
hezkycesky.top, tel. 606 49 49 96 
Potřebujete opravit oděvy, ušít 
polštářek, vytvořit patchworko-
vou dečku, tašku a nebo někoho 
obdarovat? Vytváříme ručně růz-
né dárečky a děláme menší opravy 
oděvů. Přijďte nás podpořit. Koli-
nec 28 – obecný úřad. 
Online výuka angličtiny, příprava 
na maturitu, opravné i přijímací 
zkoušky. Doučování ZŠ/SŠ. Tel. 
776 180 080
Nabízím strojní čištění kober-
ců, sedacích souprav, křesel, židlí 
a čalounění, Zdeněk Kubeš, tele-
fon: 607 630 244 
Spravím staré knihy, svážu di-
plomové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – stříhání živých plo-
tů, ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172
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Za zážitkem do Pohádkové chalupy v Mlázovech

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.

Kocourek Mourek, asi 1,5 roku 
starý kočičí kluk.Je očkovaný, 
kastrovaný.

Náš nový bezdomovec To-
mík, který též u nás čeká, zda se 
do něj někdo zamiluje. Je to asi 
5letý pejsek, očkovaný, čipova-
ný, zatím nekastrovaný.Milující 
lidskou společnost (rád se mazlí), 
psí holky, na některé kluky štěká, 
čistotný. Vhodný k domku se za-
hradou, se spaním uvnitř a akč-
nějšími lidičkami...

Děkujeme za pomoc.. 
Další informace po telefonu – 604 555 924  Ivana Jensen

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

Hledáme nový domovChcete-li vidět vílu Šumavu, potkat Šumavouse mít při svém výletu 
s dětmi příjemné zážitky, anebo si i bez nich v dospělém věku připome-
nou dobu svého mládí, navštivte na Sušicku Pohádkovou chalupu v Mlá-
zovech u Kolince.

Můžete zde prožít několik příjemných hodin, anebo třeba i celý den. 
Dozvíte se o skřítcích, vílách, vodnících, čertech, i jiných pohádkových 
bytostech, které si tady můžete zblízka prohlédnout. Malí vodníčci a čer-
tíci se přitom rádi nechají dětmi pohoupat.

V chalupě je Čertovna, místnost s vodnickou rodinou, Pohádkový les, 
i Šumavousova komnata se samotným Šumavousem. Vystaveny tady jsou 
korunovační klenoty pohádkového krále a zejména dospělí se mohou in-
spirovat na výstavě držitelů značky Šumava originální.

Pořídit si můžete pohádkové knížky, omalovánky, i loutky od známých 
oblíbených autorů a vybrat si lze z celé řadu suvenýrů.

Při prohlídce venkovního pohádkového areálu spatříte královský hrad 
Troškov, Bránu do Šumavy a ze Šumavy, o které se říká, že kdo skrz ní 
neprošel, jako by na Šumavě nebyl. Rovněž malebnou velkou expozici 
Klostermannova Šumava, představující šumavskou krajinu z doby spi-
sovatele Šumavy Karla Klostermanna. Také velké sochy vyřezávané ze 
dřeva, hmyzí hotel, další Čertovnu, Věštírnu s vědmou, Mandalový ener-
getický kruh, Bylinkovou zahrádku a mnoho dalšího. 

Úplnou novinkou je bludný balvan Šumavous, od kterého se neblou-
dí, ale mohou u něj končit bludné cesty při hledání smysluplného vyu-
žití volného času. Je totiž podnětem k hledání dalších turistických cílů.

Vyzkoušet si lze své dovednosti na Rarášově stezce, při golfíku, i dal-
ších interaktivních hrách a soutěžích. V divadélku se dospělí i děti pří-
padně mohou vžít do role loutkoherců a pokusit se zahrát divadlo sami 
sobě s opravdovými loutkami.

Milovníci romantiky by si letos o prázdninách neměli nechat ujít 
dva večery a část následných nocí ve dnech, kdy nastane úplněk měsíce. 
Prohlídka venkovních expozic za úplňku, i program u táboráku, se pro 
účastníky jistě stanou nezapomenutelným zážitkem. 

V areálu je rovněž možnost občerstvení, ubytování v autokempu, i vy-
užití možnosti opékání vuřtů a dalších pochutin na ohníčku. 

Ideální výlet pro rodiny s dětmi, tábory, zájezdy. Na své si přijdou 
i dříve narození. 

Otevřeno:  červen, září – soboty a neděle od 10 – 16 hodin
   červenec, srpen – denně 10 – 17 hodin
Informace a objednávky skupin 608 96 16 11,
Přijďte si malinko „POBÁT – ZAPOHÁDKOVAT“
www.pohadkovachalupa.cz  Hynek Klimka

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín  Sušice   Hrádek Horažďovice

5. – 9. 7. Hudebně pohybový tábor  

12. – 16. 7. Zapomenutá strašidýlka   Les plný pohádek

19. – 23. 7. Cesta kolem světa  Novodobí lovci pokladů  Pirátská stezka

26. – 30. 7. Dary Země  Pirátská stezka  Zvířecí detektiv

2. – 6. 8. Les plný pohádek  Zvířecí detektiv Zapomenutá strašidýlka

9. – 13. 8. Pirátská stezka Zapomenutá strašidýlka  Cesta kolem světa

16. – 20. 8. Geocaching 5  Cesta kolem světa

23. – 27. 8. Zvířecí detektiv  Dary Země

30. – 31. Hudebně pohybový tábor

 Klatovy

19. – 23. 7. Zvířecí detektiv

9. – 13. 8. Pirátská stezka

Program je pro děti s povinnou školní docházkou (od 6 do 12 let) zcela ZDARMA (včetně stra-

vování, vstupů a dopravného)! Program je vhodný i pro děti od 3 let.

Bližší informace a přihlášky Vám rádi poskytneme telefonicky, emailem nebo na našem webu.

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

Policejní informační servis
Mařil výkon rozhodnutí a byl pod vlivem návykových látek – SU-

ŠICKO – Muž ujížděl policistům, protože věděl o svém nástupu do výko-
nu trestu. Včera byl předán do věznice. 

V pondělí 7. června letošního roku řídil muž vozidlo značky VW Golf 
z obce Kašperské Hory směrem na Sušici. Kašperskohorští policisté pro-
váděli nedaleko obce Radešov dohled nad silničním provozem a chtěli 
řidiče vozidla zastavit. Muž na světelné znamení nereagoval, pokračo-
val v jízdě a ohrožoval ostatní účastníky provozu. Nedaleko obce Dolejší 
Krušec s vozidlem havaroval, kdy sjel do příkopu a při pokusu o útěk, jej 
policisté zajistili pětačtyřicet minut po jednadvacáté hodině, kdy použili 
donucovací prostředky hmaty, chvaty a pouta.

Osmatřicetiletý muž z obce na Přešticku se podrobil dechové zkoušce, 
která byla s negativním výsledkem a testu, zda není pod vlivem návykové 
látky, který byl pozitivní na amfetamin a konopí. Policisté muže převezli 
do zdravotnického zařízení v Sušici, kde bylo provedeno lékařské vyšet-
ření a odběry biologických materiálů.

Policisté zjistili, že muž nevlastní žádné řidičské oprávnění. Muž převzal 
v měsíci březnu výzvu k nastoupení do výkonu trestu, což neučinil a na 
muže vydal Okresní soud pro Plzeň-jih příkaz k dodání do výkonu trestu 
odnětí svobody. Muž byl eskortován do policejní cely, následující den byly 
provedeny další úkony, a poté byl muž převezen do věznice.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchá-
ní přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání.

Srážka vozidla s chodkyní – SUŠICE – Muž při couvání narazil do 
seniorky, která utrpěla zranění a byla letecky transportována do nemocnice 
v Plzni. V úterý 8. června letošního roku byla oznámena dopravní neho-
da, ke které došlo v Sušici na náměstí Svobody. Ve 14.23 hodin v prostoru 
náměstí řidič při couvání s vozidlem značky Kia Rio narazil do chodky-
ně. Osmdesátiletá místní žena utrpěla zranění a byla leteckou záchrannou 
službou transportována do nemocnice v Plzni. Provedená dechová zkouš-
ka byla u řidiče s negativním výsledkem a u ženy byl vyžádán odběr krve 
v nemocnici. Policisté z dopravního inspektorátu dále šetří příčinu i okol-
nosti dopravní nehody.

Muž zalehnul u lavičky – SUŠICKO – Včera odpoledne cizinec na-
dýchal přes tři promile. Muž byl převezen do protialkoholní stanice a je 
podezřelý ze spáchání přestupku. Policisté na obvodním oddělení v Su-
šici přijali ve čtvrtek 3. června letošního roku oznámení o muži, který 
vzbudil veřejné pohoršení. Po patnácté hodině ležel v obci Dlouhá Ves 
u lavičky. Policisté vyjeli na místo a zjistili totožnost pětapadesátiletého 
cizince. Muž se podrobil dechové zkoušce a přístroj naměřil 3,16 promile 
alkoholu. Za doprovodu policistů byl muž převezen do protialkoholní zá-
chytné stanice v Plzni.

Muž je podezřelý ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, kte-
rý bude předán správnímu orgánu.  nprap. Dana Ladmanová



Svým výrokem před 14 dny, 
že se přijetím Jihlavských kom-
paktát „na evropském kontinentu 
poprvé uzákonila vítězná refor-
mace“ jsem možná malinko před-
běhl dobu, pravdou však je, že ke 
vzniku skutečné reformní církve 
byl roku 1436 již jen krůček.

Co tedy nakonec husité s legá-
ty Basilejského koncilu pod pat-
ronací císaře Zikmunda v Jihla-
vě dohodli? Připomeňme si, že 
celý spor vzni-
kl, když trvali na 
př ijetí Čtyřech 
Pražských arti-
kulů tehdejší ka-
tolickou církví. 
Šlo o: 1. svobod-
né hlásání Boží-
ho slova; 2. po-
dávání podobojí 
všem křesťanům; 
3. zákaz panová-
ní kněží nad světským majet-
kem; 4. trestání smrtelných/ ve-
řejných hříchů, které mělo platit 
pro všechny, tedy i pro šlechtu 
a církevní hodnostáře.

U požadavku svobodného hlá-
sání Božího slova se našel přija-
telný kompromis – bylo umož-
něno všem řádně ustanoveným 
kněžím a jáhnům. Trestání smr-
telných hříchů (husité mezi ně 
počítali např. i hazard, či opilství) 
dostaly do kompetence místní, 
zemské, orgány. Jak se dalo oče-
kávat, kamenem úrazu se stal 
třetí bod – požadavek chudoby 
církve. Po téměř dvou desítkách 
let bojů se zredukoval v podsta-
tě jen na spor o to, zda si budou 
moci husitská města a šlechta po-
nechat majetek, který církvi za-
bavila. Koncil musel přes zuřivý 
odpor nakonec ustoupit a vzít na 
vědomí, že podle českého právní-
ho názoru (podporovaného císa-
řem) je církev pouhým správcem 
majetku. Zabrané statky tedy zů-
staly v držení husitů, církev si je 
mohla ale zpětně vykoupit.

Nejvýraznějším úspěchem hu-
sitů bylo zrovnoprávnění přijímá-
ní pod obojí způsobou (připome-
nu, že jde o přijímání těla a krve 
Páně v podobě chleba a vína tak, 
jak to svým učedníkům odkázal 
před smrtí Kristus) s dosud ka-
tolickou církví praktikovaným 
přijímáním pod jednou – tedy 
podáváním pouze těla/chleba. 
Spor zůstal o to, zda lze podo-
bojí podávat i dětem, respektive 
nemluvňatům. Zde si obě strany 
ponechaly svůj výklad – koncil 

tvrdil, že ne, husité, že ano. Bylo 
to bezesporu veliké vítězství za-
stánců kalicha a pro legáty kon-
cilu i ponižující. Vždyť Basilej-
ský koncil musel ustoupit a de 
facto popřít stanovisko svého 
předchůdce, tedy Kostnického 
koncilu (1414 – 1418), na němž se 
ještě za tento požadavek upalova-
lo (zápověď laického kalicha vy-
dal tento koncil 15. června 1415).

Nepodařilo se sice prosadit 
podávání podo-
bojí křesťanům 
obecně, ale Čes-
ké království se 
stalo, jako jediné 
v Evropě, zemí 
dvojí víry a tzv. 
dvojího lidu – 
každý obyvatel 
Čech a Moravy 
se mohl svobod-
ně (!) rozhodnout, 

jaké víře dá přednost. Tato svo-
boda vybojovaná husity se stala 
vstupní branou příchodu velkých 
evropských reformací a branou 
k novověku.

Na závěr dnes již jen spí-
še technické poznámky. Země 
Koruny české se sice staly krá-
lovstvím dvojího lidu, husité ale 
nadále zůstávali právoplatnými 
katolíky. Vždyť o to jim, stej-
ně jako Janu z Husi a Jeronýmu 
Pražskému, šlo.

V literatuře často narazíte na 
termín „utrakvisté“ – již jsme 
si kdysi řekli, že toto označení 
vzniklo z latinského „Sub utra-
que specie“, tedy „pod obo-
jí způsobou“. Někdy se, podle 
mého názoru nesprávně, zamě-
ňují utrakvisté s evangelíky / 
protestanty (ještě se k nim do-
staneme). Podle medievalisty 
Matouše Jalušky bychom teo-
reticky mohli husity utrakvis-
ty nazývat někdy po roce 1421 
(ale oni si tak nikdy neříkali) – 
v historických pramenech tento 
termín najdeme až v době baro-
ka (Jiří Kruger, †1671). Zmiňuji 
to zde jen pro pořádek. Husité = 
utrakvisté. A utrakvisté zůstá-
vají součástí katolické církve.

Poslední věc: Kompaktáta 
byla sice basilejským sněmem 
schválena, stávají se zemským 
zákonem Koruny české, ale pa-
pež Evžen IV. je nikdy nepotvr-
dil. Což s sebou v budoucnu při-
nese nemalé komplikace.

Buďte zdrávi, přátelé!
11. června 2021
Martin Mejstřík
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Krok k reformaci

Minulou hádankou byl pohled 
na obec Nezdice na Šumavě, které 
leží 9 km jihovýchodně od Sušice, 
5 km severovýchodně od Kašper-
ských Hor. Nachází se v údolí mezi 
lesnatými vrchy Javorníka, Ždánova 
a Sedla, na rozhraní Šumavy a Šu-
mavského podhůří. Katastrální úze-
mí obce proto dosahuje velkých re-
lativních výškových rozdílů, od asi 
600 m do 1 064 m. Střed obce je 
v nadmořské výšce 638 m. Část obce 
leží v přírodním parku Kašperská 
vrchovina. Nezdice spravují sou-
sední vesnice Ostružno a Pohorsko.

Obcí protéká Nezdický potok. 
Z okolních stráních se otevírají nád-
herné pohledy do krajiny šumav-
ského podhůří. Asi 700 metrů se-
verně od středu obce se nachází 
opuštěný lom, ve kterém se dříve 
těžil mramor.

Na severním svahu Ždánova se 
nachází skiareál s lyžařským vle-
kem. Okolo hory vedou také běžec-
ké tratě, které ji spojují s Kašper-
skými Horami a lyžařskými areály 
na Javorníku a na Zadově. V létě se 
můžete v Nezdicích osvěžit na oblí-
beném koupališti. Turisté se zde mo-
hou ubytovat v penzionech. 

K 1. 1. 2021 měla obec 333 tr-
vale přihlášených obyvatel. Dohle-

dal jsem, že k roku 1890 
bylo v Nezdicích (a Zálu-
ží) 125 domů a žilo tu 1255 
obyvatel. 

První písemná zmín-
ka o obci pochází z roku 
1396, skutečná historie je 
ale pravděpodobně star-
ší. Název obce vyplývá 
z toho, že původní chalu-
py byly dřevěné, nezděné. 
Téměř nepřetržitě ves patři-
la okolním statkům. Během 
16. a 17. stol. náležela její 
část k žihobeckému pan-
ství Koců z Dobrše, ovšem 
další menší díly drželi i jiní 
majitelé, třeba město Kašperské Hory, 
což trvalo až do 18. století. Po polovi-
ně 19. století žilo přímo v Nezdicích 
v 62 staveních přes 1000 lidí. 

Vzhledem k poloze bylo živobytí 
tehdejších obyvatel složitějším, než 
ve vesničkách, které byly v těsné 
blízkosti obchodních cest. Podobně 
jako lidé z okolních chudých podhor-
ských osad, tak i Nezdičtí se dříve 
často vypravovali za prací do ciziny, 
mnozí prosluli jako cirkusáci a zna-
menití muzikanti v cirkusových ka-
pelách. Možná si teď vybavujete ob-
líbený seriál Cirkus Humberto, do 
kterého hlavní postava Vašek Ka-
ras, přišel jako malý kluk se svým 
ovdovělým otcem z malé šumavské 
vesničky až do Hamburku. Na fo-
tografi i kapely pod vedením Kar-
la Polaty z cirkusu Charles z roku 
1914, by mohla řada obyvatel z Ne-
zdic a okolí najít své předky. Bu-
doucí muzikanti získávali hudební 
vzdělání již od mládí. Několik ge-
nerací se učilo např. u hostinského 
Františka Růžičky. 

Mezi zajímavá místa vesnice pa-
tří i dvě studánky, jednu najdeme 
u obecního úřadu, druhá se nachá-
zí v části zvaná Račana. Na návsi 
stojí kaplička z roku 1898, původ-
ně zasvěcená Panně Marii (pozdě-
ji sv. Antonínu), se zvonem z roku 
1728. Další památkou je dům čp. 
14. V okolí rostou památné stromy. 

Centrální polohu v obci naproti 
obecnímu úřadu zaujímá historicky 
významná usedlost č.p. 1., uváděná 
často jako rychta. Jedná se o obdél-
né stavení, které má trojdílnou dis-
pozici. V přízemí je hlavní světnice. 

Stovka poutníků na Stodůlkách 

Střední část domu je síň s valenou 
klenbou. Menší část zabírá někdejší 
černá kuchyně, rovněž valeně zakle-
nutá. Zadní část má v přízemí komo-
ru a v patře nad ní špýchar. 

Střední a zadní část domu pokrý-
vá sgrafi tová výzdoba. Podle úsud-
ku odborníků právě sklep, střední 
a zadní část domu je nepochybně 
středověkého původu. 

Usedlost mohla v minulosti slou-
žit jako rezidenční, nebo panský 
dům, případně jako rychta. V tom-
to dnes opraveném a citlivě zrestau-
rovaném objektu sídlí od roku 2013 
soukromé Muzeum řemeslné výro-
by a Infocentrum. Historická expo-
zice, při jejíž instalaci jsem též po-
máhal, názorně dokládá, že Nezdice 
a okolí měly velkou tradici lidové do-
mácké výroby. Ve dvacátých letech 
tu vznikaly oblíbené dřevěné hračky 
a upomínkové předměty. 

Paní starostka Marie Mráčková mi 
sdělila: „Muzeum bude otevřené bě-

hem letních prázdnin mimo pondělí. 
Co se týká pečení chleba (ukázka pro 
turisty), není zatím jisté. Pekař pan 
Sobotovič, který pravidelně o prázd-
ninách pekl, už do Nezdic nejezdí, 
zdravotní stav mu to již nedovolí. Ma-
jitel muzea pan Škácha občasné peče-
ní zajišťuje, uvažoval o prázdninách 
alespoň o jedné ukázce, ale podrob-
nosti zatím od něj nemáme.“

Černým dnem v historii Nezdic 
bývá označeno datum 11. 8. 1925. 
Podvečerní krupobití a silné záplavy 
zničily úrodu a několik budov v obci. 
Situace se opakovala i 9. 7. 1926, 
proto došlo v následujícím roce k re-
gulaci Nezdického potoka. 

V Nezdicích, Ostružně i Po-
horsku působí sbory dobrovolných 
hasičů. 

Pokud dokážete identifi kovat no-
vou hádanku, budu rád, když napíše-
te na e-mail: bur.mira@seznam.cz. 

Mgr. Miroslav Buršík, 
Muzeum Šumavy

POZNÁVÁTE?

Stovka poutníků na Stodůlkách 
byla v sobotu 5. června přítomna 
žehnání nově instalovanému křížku 
z dílny kameníka Martina Berán-
ka. Tato známá Královácká rychta, 
kde kdysi žilo na 600 obyvatel se 
stala po zřízení Vojenského újezdu 
terčem dělostřelectva a ušetřen ne-
zůstal ani kostelík sv. Šebastiána, 
ochránce před morem, který tam 
stál od roku 1725, kdy epidemie 
moru usmrtila polovinu obce. Prá-
vě proto byl křížek umístěn v blíz-
kosti kostelíka, jehož základy nyní 
obnovuje agilní spolek Šumavské 

cesty, aby připomínal tuto událost 
a život lidí v této části Šumavy.

Slavnost zahájil trumpetista 
Karel Löffelmann a přítomní sta-
rostové Hartmanic a Prášil pro-
nesli krátké projevy. Poté P. Jenda 
Kulhánek svým osobitým způso-
bem požehnal křížek svěcenou 
vodou a zbytkem byli k radosti 
pokropeni přítomní. První svíč-
ku měli čest zapálit Eva a Petr Ju-
ráskovi – Pražáci, kteří mezi přá-
teli vodáky zorganizovali sbírku 
k podpoře této akce, za což jim pa-
tří můj dík. Zástupci Šumavských 

cest podali informaci o obnově zá-
kladů kaple, která má být dokon-
čena v roce 2025 a také představili 
a pokřtili svůj jedinečný kalendář 
na rok 2022, který stojí za vidění 
i zakoupení. Všem bylo poděková-
no za účast a příspěvek k obnově 
dalších křížků. Slavnost pak za-
končil hrou opět Karel.

Během volné zábavy, s občer-
stvením od pekařství Rendl a Kvil-
da, zapitém přírodním vínem, jaké 
se kdysi pilo i na Stodůlkách, ob-

drželi přítomní foto nového křížku 
a historická fota Stodůlek z ateliéru 
Michala Fišera. Počasí přálo, mini-
bus obce Hartmanice ochotně do-
vážel i odvážel účastníky a před-
povídaná bouřka přišla až později. 
Ten nahoře nám zřejmě fandil.

Ještě na závěr připomínám, že 
se můžeme opět sejít na žehnání 
dalšího křížku v pátek 16. červen-
ce 2021 v 17,30 hod na Vogelsan-
gu-Podlesí u Kašperských Hor. 
Těšíme se na vás.  Emil Kintzl 
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Festival Jeden svět v Sušici 
má za sebou již čtvrtý ročník. 
Ten proběhl v termínu od 1. do 
4. června a navštívila jej stov-
ka diváků. Pro organizátory byl 
velkou výzvou, protože probí-
hal v netradičním červnovém 
termínu, ve zcela nových pro-
storách a zejména za přísných 
podmínek spojených s epidemi-
ologickou situací. Ale snímky, 
hosté a doprovodné akce byly 
vybrány tak, že vše krásně na-
vazovalo a spojilo se v jeden 
celek, v Jeden svět.

„Opět se ukázalo, jak důleži-
té je najít a propojit ty správné 
lidi, místa a témata, abychom 
dokázali zprostředkovat hlu-
boký zážitek, inspiraci a chuť 
měnit sebe i svět kolem nás,“ 
zmiňuje na úvod koordinátor-
ka Jednoho světa v Sušici Sarah 
Huikari. Povedlo se podpořit 
regionální podnikatele a zpro-
pagovat řadu inspirativních 

míst a činností, ať už se jedná 
o promítací místa Kafe Žebřík 
a ostrov Santos, která pro fes-
tival byla zcela nová a navozo-
vala intimní 
a přátelskou 
a t m o s f é r u , 
nebo osob -
nosti spojené 
s le tošn ími 
w o r k s h o p y 
Vlaďku Nau-
šovou či Vác-
lava Silovské-
ho z Organic 
farm Soběsu-
ky. Díky nim 
jsme zjistili, 
jak je mož-
né prožít tě-
hotenství ve 
zdraví a krá-
se, nebo jak 
správně dýchat a začít s otu-
žováním, třeba právě v míst-
ní Otavě. 

Zároveň však došlo k regi-
onálnímu přesahu, a to díky 
tomu, že do Sušice př ijelo 
i několik významných hostů 

z Prahy, kteří 
pof ilmovým 
debatám do-
dal i  odbor-
ný pohled na 
jednotlivá té-
mata. Do dis-
kuse po filmu 
Vlci na hrani-
cích přijal po-
zvání jeho re-
žisér Martin 
Páv. Pro fes-
tival to bylo 
poprvé, kdy 
do Sušice za-
vítal sám au-
tor projekce. 
Po  sn í m k u 

Neviditelná s diváky debatova-
la uznávaná porodní asistentka 
Alžběta Samková a po silném 
lidskoprávním dokumentu Ku-
ráž došlo na diskuzi s Kryści-
nou Šyjanok. Ta skončila až 15 
minut po půlnoci a i po jejím 
konci diváci kladli další a dal-
ší dotazy týkající se aktuál-
ní situace v Bělorusku. Právě 
tyto silné momenty organizá-
torům ukázaly, že sušické pub-
likum stojí nejen o dokumenty, 
které pohladí po duši, ale také 
o ty, které jim umožní hlubo-
ký náhled do problémů okol-
ního světa. 

Velký dík letos proto patří 
především divákům, bez kte-
rých by to nešlo. Na projekce 
chodilo přes 20 lidí, což zce-

Sušice opět prožila Jeden svět

Hlavní koordinátorka Sarah Huikari

Ostrov Santos

Workshop Hluboký ponor

la korespondovalo s velikos-
tí jednotlivých promítacích 
míst a jejich kapacitou, která 
musela být uzpůsobena epi-
demiologickým podmínkám. 
„Někomu může připadat 100 
návštěvníků festivalu málo, 
ale s ohledem na letošní pod-
mínky to považujeme za důkaz 
toho, že naše snažení přivá-
žet do malého západočeského 
města na Otavě lidskoprávní 
témata je důležité a smyslu-
plné,“ doplňuje Huikari a do-
dává, jak moc si váží zpětné 
vazby, která se k ní od divá-
ků letos dostala. Pravidelná 
divačka Jitka jí napsala: „Byl 
to pro mě obohacující večer 
zase z jiného soudku, než jsem 
zvyklá. Děkuji. Skvělé, že pro 
nás v končinách ,vesnice‛ Je-
den svět funguje!“ „Mě moc 
potěšily studentky, které do-
razily na snímek Kuráž a byly 
upřímně šťastné, že se festival, 
který běžně navštěvují v Plzni 
a v Praze, koná v jejich rod-
ném městě. Podpora z jejich 
strany byla hned dvojnásobná, 
neboť si nadšeně vybraly ně-
kolik kousků z letošní nabíd-
ky upomínkových předmětů. 
A nejen ony, o letošní merch 
byl velký zájem. Před posled-
ní projekcí nás dokonce oslo-
vil jeden místní mladý muž, 
že nutně shání letošní ponož-
ky pro svoji přítelkyni, která 
je každoročně sbírá. To nás 
opravdu potěšilo. Stejně jako 
reakce jednoho z kuchařů pro-
jekčního místa ostrova Santos, 
který dva dny sledoval doku-
menty ze své pracovní pozice 
a třetí promítací den, kdy měl 
volno, dorazil na projekci spo-
lu s přítelkyní. Atmosféra le-
tošního ročníku byla více než 
přátelská a plná příjemných 
setkání,“ dodává s úsměvem 
koordinátorka dobrovolníků 
Kristýna Pítrová. 

Festivalu se vyhnul jakýko-
liv déšť a chmury a nezasta-
vily ho ani hygienická opatře-
ní, díky kterým diváci prožili 
specifické kouzlo venkovních 
projekcí. Organizátoři se již 
těší na příští ročník a věří, že 
se opět vrátí i do projekčních 
sálů a budou moci přivítat také 
dětské publikum v rámci škol-
ních projekcí.   -tz-

Workshop s Václavem Silovským

Příchod hostů projekce

Merch

Debata k fi lmu Kuráž – Kryścina Šyjanok

Vpravo lektorka Vladimíra Naušová

Projekce

Zajímavosti
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