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Od 29. srpna je využívána 
nová m stská autobusová za-
stávka. Byla vybudována v ulici 
Nádražní u ú adu práce a nese 
i tento název. Staví zde nejen au-
tobusy MHD Sušice, ale i dvanáct 
regionálních linek. Dopravní ob-
služnost v celém Plze ském kraji 
zajiš uje systém Integrované do-
pravy Plze ského kraje (IDPK), 
kterou organizuje a ídí orga-
nizátor ve ejné dopravy, spole -
nost POVED s.r.o. Dopravcem 
pro tuto organizaci na Sušicku 
je od minulého roku spole nost 
ARRIVA ST EDNÍ ECHY s.r.o.

IDPK a POVED
Na zajišt ní dopravní obsluhy 

svého území ve ejnou dopravou 
vynakládají ze svého rozpo tu  -
nan ní prost edky Plze ský kraj 
a áste n  také obce. Systém této 
ve ejné dopravy v etn  železni -
ní a autobusové se nazývá Inte-
grovaná doprava Plze ského 
kraje. Zajiš uje jí spole nost PO-
VED s. r. o. (Plze ský Organizá-
tor VE ejné Dopravy), která byla 
založena v kv tnu roku 2010. Její-
mi vlastníky jsou statutární m sto 
Plze  a Plze ský kraj. Spole nost 
POVED vykonává servisní in-
nosti v oblasti ve ejné dopravy pro 
m sto i kraj. Jejích služeb mohou 
využít obce i m sta.

Integrovaná doprava Plze ské-
ho kraje, tedy IDPK, je dopravní 
systém, ve kterém lze od 1. 7. 2020 
ve všech osobních a sp šných vla-
cích, ve všech rychlících a expre-
sech, v p ím stských autobusech 
(v rámci Plze ského kraje), v MHD 
Plze  a dalších systémech MHD 
v Plze ském kraji, využívat jeden 
jízdní doklad, který funguje mezi 

všemi zapojenými dopravci (ARRI-
VA ST EDNÍ ECHY s.r.o., es-
ké dráhy, a.s., SAD autobusy Pl-
ze  a.s., SAD STTRANS a.s., GW 
Train Regio a.s., LEXTRANS BUS 
s.r.o., Plze ské m stské dopravní 
podniky, a.s. a Transdev St ední 

echy s.r.o.,) na následujících nosi-
ích jízdného – papírová jízdenka, 

mobilní aplikace a Plze ská karta. 
Možnosti koupě jízdenky
Jízdenku je možné zaplatit v ho-

tovosti u idi e, kreditní i debetní 
kartou, mobilem pomocí Google 
Pay a Apple Pay nebo pomocí mo-
bilní aplikace resp. virtuální Plze -
ské karty. Plus samoz ejm  platí 
i všechny p edem zaplacené tarify, 
pop . aktivované ak ní jízdné. 

Platí stále krajské 50% slevy pro 
rodi ovskou dovolenou, vále né ve-
terány, d chodce do 65 let a držitele 
zlaté Janského plakety. Sleva musí 
být nahraná na Plze ské kart .

Rychlejší odbavení
Nemusíte hledat drobné po 

kapsách, protože za jízdenku 
zaplatíte jednoduše pípnutím si 
bankovní kartou, zaplatit podle 
tarifu IDPK m žete i hotov  
nebo Plze skou kartou. A to 
p es terminál u idi e, který 
p ispívá k rychlejšímu odbave-

ní cestujících. Vybrané spoje, 
jejich ásti nebo zastávky jsou 
provozovány v režimu spoj na 
zavolání. 

Vybavení vozového parku
P i p íležitosti otev ení nové 

zastávky vám také p edstavujeme 
autobusy spol. ARRIVA, se kte-
rými se m žete na Sušicku v rám-
ci IDPK setkat. Všechny typy 
p inášejí vysoký komfort a mo-
dern jší i pohodln jší cestová-
ní. Mají jednotný design v modro 
bílo žlutých barvách a nesou logo 
Plze ského kraje. 

Po celém kraji jezdí na 234 lin-
kách celkem 315 autobus . Vy-
jížd jí z deseti garáží (Domažli-
ce, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, 
Plze , P eštice, Rokycany, St íbro, 
Sušice, Tachov). Všechny jsou 
klimatizované a nízkopodlažní. 
Uvnit  se nachází také plošina pro 
ko árky a vozí ká e, je zde tak pro 
n  zajišt no dostate né a bezpe né 
místo. U každé seda ky je bezpe -
nostní pás a b hem jízdy je možné 
dobít si sv j telefon pomocí USB 
nabíje ky nebo se ve vybraných 
autobusech na páte ních trasách 
p ipojit na Wi-Fi. (To se na Sušic-
ku týká linky 922 ze Sušice do Kla-
tov, linky 452 ze Sušice do Plzn  
nebo linky 974 ze Sušice na Srní 
a Kvildu).

Klimatizace v kombinaci 
s dvojitými skly zaru uje p íjem-
nou cestu v lét  i v zim . Obzvlášt  
na delších trasách cestující v no-
vých autobusech jist  ocení pro-
dloužené seda ky a v tší rozte  
mezi nimi. Ty zajiš ují vyšší kom-
fort b hem cesty a více prostoru 
pro nohy. Pro snadnou orientaci 
a p ehled p i cest  slouží ve všech 
autobusech LCD displeje s hláše-
ním zastávek. N které linky, které 
jezdí na Šumavu a další turistická 
místa, mají v lét  p ipojeny cyklo-
vleky nebo držáky kol, v zim  pak 
skiboxy na uložení lyží.

Typy a charakteristiku auto-
bus  p inášíme s p iloženými 
fotogra  emi.

Na podklad  materiál  spo-
le nosti Arriva a IDPK zpraco-
val a foto úvodní a vlevo po ídil

Eduard Lískovec

Sušicku slouží moderní autobusy

• Dekstra LE 37
Tento mikrobus na podvozku Iveco jezdí na mén  vytížených spojích. 

P i délce 8 m má 20 míst k sezení. Je nasazován nap . na linkách 975 
Sušice – K. Hory – Stachy, i 977 Sušice – Žihobce – Nezdice – K. Hory.

• MAN EL 293 Lion´s City LE Ü
Jezdí také na regionálních spojích. V letní sezon  ho m žete nej-

ast ji vid t s cyklovlekem na linkách na Šumavu. Je to standardní 
autobus o délce 12 m a má 43 sedadel pro cestující.

• Setra S 418 LE business
Je nejv tším a nejdelším vozem  otily spol. Arriva v IDPK. Lehce 

rozpoznatelný podle t í náprav (šestikolka) je nasazován zejména na 
páte ních spojích. Jezdí nap . na lince 922 Sušice – Klatovy. Jeho dél-
ka je 15 m a na místech k sezení p epraví až 55 cestujících.

• Setra S 416 LE business
Kapacitní klasický dvounápravový autobus ur ený též k provozu 

na regionálních linkách Sušicka. M í 13 m a má 49 míst k sezení.

• Iveco Crossway LE LINE 10.8
Je typickým autobusem pro m stskou hromadnou dopravu a proto ho nej ast ji m žeme vid t 

na lince MHD Sušice. Jeho délka je 10,8 m a má 35 míst k sezení.

Autobusové linky na Sušicku:
911 MHD Sušice
922 Sušice – Kolinec – Klatovy
947 Sušice – Hrádek – Nalžovské Hory
948 Sušice – Žichovice – Nezamyslice
952 Sušice – Rabí – Horažďovice
970 Sušice – Petrovice – Velhartice – 
   – Běšiny – Klatovy
971 Sušice – Petrovice – Velhartice –
   – Hory Matky Boží
972 Želez. Ruda – Prášily – Hartmanice – Sušice
973 Sušice – Dlouhá Ves – Hartmanice – Prášily
974 Sušice – Kašperské Hory – Modrava – Kvilda
975 Sušice – Kašperské Hory – Stachy
976 Sušice – Ostružno – Nezdice – Strašín
977 Sušice – Žihobce – Nezdice – Kašper. Hory
978 Kašperské Hory – Červená – KH – Tuškov
979 Železná Ruda – Prášily – Modrava – Kvilda
980 Horská Kvilda – Kvilda – Bučina
452 Plzeň – Sušice – Kvilda
a také linky z Prahy do Sušice (+ Modrava, Práši-
ly, Železná Ruda), které provozuje jiný dopravce. 

Cyklovleky používají zejména linky sm ující do centra Šumavy.

„Dne 9. zá í zem el pri-
má  a zastupitel m sta Suši-
ce MUDr. Rudolf Vold ich. 
Vyjad uji up ímnou soustrast 
jeho rodin . Odešel lov k, 
kterého jsem si velmi vážil. 
Sušické nemocnici a m stu 
v noval mnoho svého asu 
a energie. Byl nejdéle slouží-
cím zastupitelem – ve funkci 
p sobil 19 let a mnozí jsme zde 
oce ovali jeho p emýšlivost 
a rozvážnost. Bylo mi ctí s ním 
spolupracovat,“vyzdvihl na 
úvod aktualit starosta m sta 
Petr Mottl.

Už 150 let T locvi né jed-
noty Sokol v Sušici a 101 let 
loutkového divadla v Sušici se 
bude slavit v sobotu 25. zá í 
od 14 hodin na nám stí Svo-
body. Ú ast p islíbil také sta-
rosta m sta. 

Na Ostrov  Santos v ne-
d li 26. zá í od 14 hodin 
bude probíhat Den charity. 
Za vedení m sta p ijal pozvá-
ní starosta Petr Mottl. 

Na Odboru majetku a roz-
voje m sta M stského ú adu 
Sušice za aly práce na p í-
prav  rozpo tu pro rok 2022.

V Plzni se starosta Sušice 
Petr Mottl 30. zá í zú astní 
šestnáctého setkání starost  
a místostarost  Plze ského 
kraje. Tradi ní akce je zam e-
na na samosprávu,  nancování 
projekt , ve ejné zakázky, vý-
konnost, hospoda ení a legisla-
tivu d ležitou pro samosprávy 
m st a obcí.   -red-
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Informace z nemocnice
Aktuální situace v Sušické ne-

mocnici, s.r.o. ke dni 16. 9. 2021
1. Pé e poskytovaná pacien-

t m COVID+
I p es mírný nár st po tu na-

kažených mezi ob any nemá 
tento nár st vliv na kapacitu 
a zp sob poskytování služeb 
nemocnice. 

Provoz na o kovacím cent-
ru i na odb rovém centru b ží 
v ustáleném režimu.

Aktuální rozsah provozní 
doby najdete na internetových 
stránkách nemocnice nebo v ob-
jednacích softwarech. Provoz-
ní dobu obou pracoviš  budeme 
i nadále p izp sobovat m nící se 
legislativní nebo epidemiologic-
ké situaci.

2. Provoz nemocnice – ply-
nule pokra uje poskytování zdra-
votní pé e na akutních l žkách 
interního odd lení a JIP a na l ž-
kách následné pé e. V provozu, 
a využité jsou i ambulantní pro-
vozy nemocnice, které poskytují 
služby v obvyklém rozsahu, v et-
n  innost všech pohotovostních 
ambulancí (interní, chirurgické 
i d tské). 

Nemocnice musí, bohužel, ob-
as ešit i zcela zásadní a velmi 

smutné záležitosti a vyrovnávat 
se s velmi bolestivými ztrátami.

Ohlédnutí za LPT ve středisku volného 
času při ZŠ Lerchova Sušice

Kolik kilometrů pojedeme se zlomeninou 
nebo tržnou ránou?

Nemocnice – pomůže jí referendum?

Z minulých Sušických novin 
jsme se od editele naší nemocnice 
Bc. Ji ího Vl ka dozv d li, že (ci-
tuji): „Nemocnice se bohužel i na-
dále potýká s nedostatkem odbor-
ného zdravotního personálu, a to 
na všech pracovištích. Obzvláš  
složité je zajistit innost chirur-
gické ambulance p i sou asném 
zásadním nedostatku léka  této 
odbornosti.“ P itom ješt  v pro-
sinci tvrdil, že uzav el t i pracov-
ní smlouvy s léka i, a to na plné 
úvazky. „Nastoupí v moment , 
kdy otev eme chirurgii“, slyše-
li jsme tehdy (záznam na webu 
m sta). Nebo „otev ení odd lení 
je limitováno pandemií COVID“ 
(viz SN 3/2021). Takže – zatímco 
po odchodu 10 léka  v d sled-
ku vým ny vedení byli všichni 
ubezpe ováni, jak se co nevid t 
l žka chirurgie znovu zprovozní, 
dnes je situace úpln  jiná. ŽÁD-
NÍ chirurgové do nemocnice ne-
p išli a tedy ŽÁDNÁ chirurgic-
ká l žka otev ena nebyla. Dostali 
jsme další informace – že složité je 
zajišt ní i chirurgické ambulance 
(údajn  jsou služby do konce roku 
zabezpe eny). To je, vážení tená-
i, alarmující! Pro ? Protože jen 

Chystané referendum v otázce 
týkající se sušické nemocnice by 
kone n  m lo udat sm r jejího pro-
vozu. Pro  k tomu došlo a jak ten 
p íb h v bec za al? 

Je tomu rok, co mi Vašek Rada, 
v pond lí 14. 9. 2020 v deset ho-
din ve er, zavolal a oznámil: „Tak 
nás odvolali.“ Bylo to ten samý den, 
kdy jsme si vzájemn  na všech stra-
nách potvrzovali návšt vu senátor  
Pavla Fischera a Zde ka Papouška, 
kte í se velmi zajímali o Petici za 
záchranu malých nemocnic a kte-
í se chystali na íjnovou návšt -

vu sušické nemocnice. V tu chví-
li jsem si neum la p edstavit, co 
takové politické rozhodnutí v bec 
dokáže zp sobit. 

Na místo bývalých jednatel  su-
šické nemocnice byl dosazen len 
dozor í rady, bývalý editel Kla-
tovské nemocnice. Za následující 
dva dny, na zasedání zastupitelstva 
m sta Sušice (16. 9. 2020), jsem sly-
šela z úst tohoto nového editele 
„..te  o CT ku uvažovat nebudu, 
ale CT ko by nemocnici slušelo...“ 
a spoustu dalších informací, které 
ve mn  nevzbuzovaly d v ru v jeho 
schopnosti pokra ovat v obnov  pl-
nohodnotného provozu. Nový pan 
editel to vlastn  ani nepotvrdil. 

Zazn ly také d vody pro odvo-
lání bývalých jednatel  a zástupce 
 rmy Se  ma prezentoval Analýzu 

AMBULANCE HOJENÍ RAN
Naše poradna pro chronické a nehojící se rány je ur ená p edevším 

pacient m, kte í mají komplikovanou i déle se nehojící ránu. M že 
se jednat o opera ní ránu i ránu vzniklou úrazem (opa eniny a po-
páleniny), kdy je pr b h hojení komplikován p ítomnou infekcí. Dále 
se zabýváme lé bou dekubit  i kožními defekty, které vznikly v d -
sledku jiného onemocn ní, jako je žilní nedostate nost, ischemická 
choroba dolních kon etin, apod. 

MUDr. Juraj Horský – Možnost objednání p edem na telefonu 
a e-mailu: +420 725 671 824, chronicke.rany@email.cz

za 8 m síc  letošního roku do ne-
mocni ní chirurgické ambulance 
p ivezla Zdravotnická záchranná 
služba (ZZS) 291 pacient  (mén  
závažný stav). A protože nefungují 
chirurgická l žka, musela dalších 
226 pacient  záchranka odvézt 
do jiné nemocnice (Klatovy, Stra-
konice, Prachatice,…). V p ípad  
fungujícího odd lení chirurgie by 
t chto 226 osob mí ilo do Sušické 
nemocnice. Posádka ZZS musela 
najet desítky kilometr  navíc a ne-
byla v té dob  k dispozici na Su-
šicku. Tedy si to shr me: 226 pa-
cient  jelo za zdravotní pé í déle, 
než tomu bylo p ed rokem. Ti lidé 
nejeli za zábavou i sportem, ale 
možná poprvé v život  jim bylo 
tak zle, že zavolali na 155. Dopa-
dy rozhodnutí valné hromady ne-
mocnice (tj. rady m sta) jsou tedy 
již prokazatelné v íslech – mini-
máln  pro 226 obyvatel regionu 
(leden–srpen) znamenalo zhor-
šenou dostupnost zdravotní pé e. 
Jak absenci l žkové chirurgie hod-
notí ob ané, uvidíme ve výsled-
cích REFERENDA.

Zdroj: statistika ZZS Plze ského 
kraje  Milena Stárková,

 zastupitelka m sta Sušice

sušické nemocnice, kterou si m s-
to b hem první jarní vlny covidu 
objednalo. „Tím, že jste odvolali ty 
jednatele po p l roce práce a v pod-
stat  jim znemožnili dotáhnout n -
které operace i  nan ní, které m li 
p ipraveny, tak tím jste tu nemoc-
nici velmi poškodili.“, sd lil zkuše-
ný analytik sm rem k zastupitel m 
a jeho výrok nikdy nezapomenu 
(záznam zastupitelstva dne 16. 9. 
2020 as 4:30:00). Tato analýza 
prokázala správnost postup  obou 
jednatel  a zpochybnila tak rele-
vantnost d vod  pro jejich odvo-
lání. Ješt  ten ve er vznikla Petice 
za zrušení odvolání bývalých jed-
natel  a následující dny jsem rozjela 
peti ní akci p ipomínající prosinec 
2017, kdy jsem sepsala svojí první 
petici po uzav ení chirurgického 
odd lení bývalým provozovatelem 
Nemosem/Pentou. 

Po vým n  jednatel  podalo vý-
pov  n kolik léka  a následova-
ly dny nejistoty, emocí, in  a kro-
k , ze kterých byla cítit zoufalost 
a bojovnost. Ob anská iniciativa 
Pro naši nemocnici uspo ádala p ed 
radnicí n kolik ve ejných protes-
t  a petici, kterou podepsalo p es 
1800 ob an  b hem dvou týdn , 
vzala rada m sta Sušice na v domí 
bez valné odezvy. „Neustoupíme, 
rozhodnutí odvolat jednatele bylo 
správné,“ sd lil starosta Sušice re-

Takovou ztrátou bylo úmrtí 
dlouholetého primá e chirurgic-
kého odd lení sušické nemocnice 
MUDr. Rudolfa Vold icha. Pan 
primá  zem el 9. 9. 2021 v ne-
mocnici v Klatovech. T ch 35 
let práce pro nemocnici a ob a-
ny m sta Sušice zde zanechalo 
nesmazatelnou stopu a jeho roz-
hled, erudice, zkušenosti a laska-
vost již te  hodn  chybí.

Ješt  jednou bych rád vyjád-
il smutek celého personálu ne-

mocnice a uctil památku na pana 
primá e alespo  tichou vzpomín-
kou. D KUJI.

3. Další vývoj v poskytová-
ní zdravotní pé e v nemocnici 
– Rada m sta Sušice požádala 
Plze ský kraj o nominaci odbor-
ník  do pracovní skupiny, která 
bude koordinovat kroky p i p e-
dání provozu nemocnice spole -
nosti z ízené krajem.

Plze ský kraj doporu il dva 
odborníky, kte í budou spolupra-
covat se leny skupiny jmenova-
nými m stem Sušice.

O dalším vývoji budete infor-
mování bu  prost ednictvím Su-
šických novin nebo na interneto-
vých stránkách nemocnice.

Bc. Ji í Vl ek, MBA
jednatel spole nosti

Sušická nemocnice, s.r.o.

Na letošní letní prázdniny jsme 
p ipravili pro d ti dva p ím stské 
tábory. 

Na prvním tábo e jsme hráli tá-
borovou hru Piráti z Karibiku. 

V pond lí jsme si vyrobili pirát-
ský šátek a vak na drahokamy. Cí-
lem táborové hry bylo nau it d ti 
zodpov dnosti, poko e a slušnosti. 
Za vše, co bylo kladné, dostávaly 
d ti drahokamy, a když to nebylo 
fér, drahokamy odevzdaly. V úterý 
jsme navštívili Pastvinu a ve st edu 
jsme jeli na výlet do pevnosti lovc  
kožešin a do muzea indián . 

 Ve tvrtek nám nep álo po a-
sí, a tak jsme uspo ádali Pirátskou 
olympiádu. Páte ní dopoledne byla 
tradi ní sout ž o nejlepší pizzu a di-
vadlo v kostýmech. Nechyb l ani 
obch dek plný p ekvapení. 

Druhý tábor byl poznáva-
cí. V pond lí jsme si namalova-

li tašky, vytvo ili psa jorkšírá-
ka z kinder vají ka. V úterý jsme 
navštívili v Dlouhé Vsi muzeum 
d eva ství. Ve st edu jsme blou-
dili v kuku i ném bludišti ve Št -
novicích. Ve tvrtek jsme podnik-
li výlet na Modravu v doprovodu 
strážce národního parku. Páte ní 
dopoledne bylo v nované tradi -
n  sout ži o nejlepší pizzu a od-
poledne si d ti vyráb ly pe í ka 
z macrane a náramky p átelství.

 Tábory se povedly a t šíme 
se na další. Snad budeme moci 
ud lat i jarní p ím stský tábor. 
D kujeme všem sponzor m za 
drobnosti do pirátského obch dku 
a zdravíme naše táborníky.

Co ješt  dodat? Už se t šíme 
na další setkání nejen na tábo-
rech, ale i na kroužcích, tak se 
nezapome te p ihlásit.  ŠBŽ 
za SV  p i ZŠ Sušice, Lerchova ul.

Celý lánek vyvolává ve te-
ná i pocit, že nemocnice v Sušici 
neposkytuje zdravotní pé i v chi-
rurgické odbornosti. 

Tato informace je zcela 
nepravdivá.

Se zlomeninou nebo tržnou 
ránou budete vždy v sušické ne-
mocnici ošet eni. 

Nemocnice se potýká, ostat-
n  tém  jako každá nemocnice 
v R, s nedostatkem léka , ale 
základní chirurgická pé e je za-
jišt na nep etržit . 

V lánku je ú elov  použita 
informace ze statistiky ZZS, kte-
rá hovo í, že 226 pacient  odveze 
záchranná služba s chirurgickou 
diagnózou do okolních nemocnic. 

To je pravda, ovšem ne celá. 
Jak už je v Sušici tém  zvykem, 
používají se pouze fakta hodící se 
k podpo e tvrzení.

Reakce na článek paní Mileny Stárkové 
„Kolik kilometrů pojedeme se zlomeninou nebo tržnou ránou?“

Reakce na článek – „Nemocnice – pomůže jí referendum?“
Velice pozorn  sleduji vývoj 

kolem nemocnice v Sušici, což je 
v mé funkci povinností, ale sledu-
ji jej jako manažer nemocnice a ne 
jako politik. 

Jako manažer odpov dný za ne-
mocnici musím napravit n která ne-
p esná tvrzení o uvedeném lánku:

1. CT p ístroj – vybraný p ístroj 
nebylo možno, z technických d vo-
d , v nemocnici nainstalovat, což 
p edchozí vedení nemocnice v -
d lo. Já nejsem a nikdy jsem nebyl 
proti po ízení CT p ístroje, ale za 
jasn  stanovených podmínek tech-
nických, ekonomických, právních, 
léka ských, organiza ních a perso-
nálních. Jedná se o investici ádov  
za 10 mil. K  a bez ádné p ípravy ji 
nelze odpov dn  realizovat.

2. Není pravda, že koncem listo-
padu odešlo 9 léka . Odešli pouze 
3, ostatní odešli ihned, protože je-
jich vztah k nemocnici byl pouze na 

dakci IDNES. Chirurgické odd -
lení se zav elo 3. íjna a koncem 
listopadu odešlo 9 léka  odd lení 
chirurgie a ARO a n kolik sester. 
Budoucnost sušické nemocnice tak 
byla jedním velkým otazníkem. Co 
te ? Co ješt  my, oby ejní ob ané, 
zm žeme proti politické rozhodu-
jící moci? 

Winston Churchill ekl: „Ni-
kdy, nikdy, nikdy se nevzdávej!“ 
A tak jsme se nevzdali a šli posled-
ní možnou cestou p ímé demokra-
cie a tím bylo REFERENDUM. 
Dodnes bylo prost ednictvím su-
šických novin prezentováno n kolik 
slib  jednatele nemocnice o sm o-
vání nemocnice. Dodnes jednatel 
nemocnice neotev el chirurgické 
l žkové odd lení a není podle svých 
slov ve výro ní zpráv  p esv d en, 
že region nutn  pot ebuje služby 
akutní l žkové chirurgie v Sušici.  
Dodnes zastupitelé m sta Sušice 
již n kolikrát nehlasovali v usnese-
ních, která by m la ur ovat a kont-
rolovat jeho innost.

Referendum týkající se provo-
zu sušické nemocnice je však vy-
hlášeno a bude se konat ve dnech 
voleb do poslanecké sn movny 8. 
a 9. íjna 2021. V otázce Chcete, aby 
m sto Sušice aktivn  podporovalo 
zdravotní pé i v rozsahu: l žko-
vá interna, l žková chirurgie, JIP, 
následná pé e, ambulance, kom-

plement (RTG, SONO, laborato ), 
v etn  po ízení CT p ístroje v Su-
šické nemocnici ? m žete rozhod-
nout kladn  tak, že m sto musí za-
ít aktivn  podporovat zdravotní 

pé i v uvedeném rozsahu a tudíž 
neodkladn  init všechny p ísluš-
né kroky k jejímu zajišt ní. A co 
si p edstavit pod pojmem „aktiv-
n  podporovat“? P ipomenu mojí 
první petici, týkající se záchrany 
zav eného chirurgického odd lení 
a omezené chirurgické ambulance 
toho asu fungující do 15:30 hod. 
Po projednání mojí petice n kte-
í aktivní zastupitelé m sta Sušice 

sehnali pot ebné léka e, vyjedna-
li s nimi podmínky na nep etržitý 
provoz (24/7) a vedení m sta vyjed-
nalo na tento provoz dotaci u Plze -
ského kraje. V p ípadn  kladného 
výsledku referenda o ekávám tutéž 
aktivní innost. Je t eba p ipome-
nout, že rada m sta Sušice zasedá 
ve funkci valné hromady spole -
nosti Sušická nemocnice s.r.o. a je 
tak rozhodujícím orgánem nemoc-
nice nad jejím editelem. Výsledek 
referenda je pro orgány obce, ímž 
je zastupitelstvo i rada m sta, zá-
vazný a hlasy ob an  mohou his-
toricky poprvé rozhodnout o tom, 
jakým sm rem se dál bude p íb h 
Sušické nemocnice ubírat. Je to ve 
vašich rukách, p ij te hlasovat. 

Zuzana Hrabá

základ  Dohody o provedení práce 
nebo Dohody o pracovní innosti. 
Jejich odchod byl jejich rozhodnu-
tím, se všemi jsem hovo il a snažil 
se je p esv d it o setrvání v nemoc-
nici – bezúsp šn .

3. Ano, nejsem p esv d en 
o správnosti poskytování akutní 
l žkové chirurgie v sušické nemoc-
nici, ale jsem p esv d en o nutnos-
ti zajišt ní pé e pro ob any regio-
nu, a to v etn  chirurgické. A tuto 
pé i nemocnice ve spolupráci se 
ZZS zajistí. 

4. K referendu se mohu vyjád it 
pouze tak, že v soudním rozhod-
nutí je uvedeno, že první otázka je 
relativn  neur itá, nebo  nesm u-
je k p edem jednozna n  speci  ko-
vaným krok m, které by m ly být 
p ípadn  m stem Sušice u in ny. 
Jsem stejného názoru a velmi rád 
bych znal konkrétní zp soby a me-
tody aktivní podpory. Konstatová-

ní p ípravného výboru referenda, 
že n který orgán m sta bude n co 
init, je nekonkrétní a nedostate -

né. Op t p ipomínám, že jde o ma-
nažerský pohled.

Tedy moje odpov  na otáz-
ku uvedenou v nadpisu p vodního 
lánku není jednozna ná z t chto 

d vod :
– nejasná otázka plodí nejedno-

zna né ešení od neur itých orgá-
n  m sta, takto se ídit spole nost 
a pokud je to navíc nemocnice, nedá

– v otázce referenda je uvedeno 
l žkové odd lení ne akutní l žko-
vé odd lení,

– neumím si p edstavit, že by 
n kdo z ob an  odpov d l na da-
nou otázku NE, ale nikde není sta-
noveno, co bude ANO stát a to jak 
 nan n , tak i provozn  a perso-

náln , v lo ském roce hospoda i-
la nemocnice k 31. 8. se ztrátou 33 
mil. K , v letošním roce se ztrátou 
necelých 6 mil. K ,

– nevím, jestli je m sto Sušice 
p ipraveno a schopno vy lenit ze 
svého rozpo tu  nan ní zdroje pro 
zajišt ní krok  plynoucích z referen-
da. Odhad výše náklad  si neumím 
p edstavit, ale budou se pohybovat 
v ádech desítek milion  K .

Jsem p esv d en, že nemocnici 
m že pomoci n co úpln  jiného, 
referendum potvrdí názor ob an , 
což je sice d ležité, ale situaci ne-
vy eší. Vedení nemocnice iní kro-
ky k obnovení innosti l žkového 
chirurgického odd lení, ale to má 
sv j postup a pravidla daná zákony. 

V Sušici dne 16. 9. 2021
Bc. Ji í Vl ek, MBA, jednatel

Skute ností je, že z t ch 226 
pacient  by ást, a je složité zjis-
tit jak velká, nebyla, s ohledem 
na charakter zran ní, odveze-
na do Sušice a ást z nich by, po 
základním ošet ení, byla trans-
portována sekundárním p evo-
zem jinam. 

Tedy si to shr me: Nemocnice 
se postarala o 291 pacient  a paci-
enti, kte í vyžadovali, podle roz-
hodnutí zam stnanc  ZZS, vyšší 
stupe  nebo komplexn jší ošet e-
ní, byli rovnou transportováni do 
odpovídajícího zdravotnického 
za ízení, a to bez prodlení. 

Domnívám se, že systém pé e 
o pacienty je nastaven správn  
a spolupráce mezi ZZS a nemoc-
nicí funguje bezchybn .

V Sušici dne 16. 9. 2021
Bc. Ji í Vl ek, MBA, jednatel 

Sušická nemocnice, s.r.o.
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Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady m sta ze dne 6. zá í 2021
• Rada m sta schválila použití ástky 3.500 K  (bez DPH 21%) 

spole nosti Stopa bezpe í, s. r. o., Za Tratí 752, 339 01 Klatovy, I O: 
08431205, na prezentaci m sta Sušice v publikaci „Nedotýkej se m “, 
týkající se sexuálního obt žování d tí. ástka bude použita z org. 207 
– BESIP, d tské akce. 
• Rada m sta schválila poskytnutí dotace na dokon ení projektu 

„Novostavba st elišt “ Sportovn  st eleckému klubu Sušice, z. s., I : 
26989115 ve výši 50 000 K  a pov ila starostu m sta podpisem smlou-
vy o poskytnutí dotace. ástka bude hrazena z org. 179.
• Rada m sta schválila poskytnutí dotace na oslavu 150 let založení 

T locvi né jednoty Sokol Sušice a 101 let od zahájení innosti loutko-
vého divadla v Sušici T locvi né jednot  Sokol Sušice, I : 49212320 ve 
výši 45 000 K  a pov ila starostu m sta podpisem smlouvy o poskyt-
nutí dotace. ástka bude hrazena z org. 179.
• Rada m sta souhlasila s podáním žádosti o dotaci do dota ní-

ho titulu „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou ú inností“.
• Rada m sta vzala na v domí p edložený zápis z jednání dozor í 

rady spole nosti Sušické lesy a služby s. r. o. ze dne 26. 7. 2021.
• Rada m sta schválila leny delegace m sta Sušice na tvrtém set-

kání v rámci projektu Juniors for seniors – active ageing v rakouském 
Judenburgu ve složení: Kristina Volná, Mgr. V ra Svobodová, Ing. Ja-
romír Kolá .
• Rada m sta schválila leny delegace m sta Sušice na konferenci 

Douzelage 2021 ve m st  Agros (Cyprus) ve dnech 8. – 10. 10. 2021 ve 
složení: General meeting – Kristina Volná, Bc. Veronika Marešová, non 
delegates – Mgr. V ra Svobodová, Ing. V ra Marešová.
• Rada m sta schválila dodatek . 2 ke smlouv  o dílo . 

A-003584-00 se zhotovitelem VAK SERVIS s.r.o., Domažlic-
ké p edm stí 610, 339 01 Klatovy na akci „Sušice – prodlou-
žení vodovodu v Nádražní ul.“, kterým se m ní cena díla na 
1 434 336,23 K  bez DPH a pov ila starostu m sta jeho podpisem.
 Kompletní usnesení z jednání rady najdete na www.mestosusice.cz

Sušické kulturní centrum SIRKUS

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

Horaž ovice: 5. 10. 2021
Odb ry se provád jí od 14.00 do 16.30 hod.

Prvodárce prosíme, doražte do 15.30 (nutné vstupní vyšet ení).
KREVNÍ BAROMETR – www.klanem.cz

Hlasovací lístky a p íslušné ú ední obálky pro referendum obdrží ob-
ané 8.–9. 10. 2021 p ímo v hlasovací místnosti po prokázání oprávn -

nosti hlasovat (platný ob anský pr kaz).
Oprávn ná osoba m že ze závažných, zejména zdravotních, d vo-

d  požádat obecní ú ad nebo okrskovou komisi o možnost hlasovat na 
území daného hlasovacího okrsku mimo hlasovací místnost do p enos-
né hlasovací schránky.

Oprávn ná osoba v prostoru ur eném pro úpravu hlasovacího líst-
ku ozna í bu  k ížkem v p íslušném ráme ku p edtišt nou odpov  
„ano“ nebo „ne“ nebo se m že zdržet hlasování tím, že neozna í žád-
nou odpov .

Upravený nebo prázdný hlasovací lístek vloží oprávn ná osoba do 
ú ední obálky a tu vloží do hlasovací schránky.

(Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx)
Jan Pelech, len p ípravného výboru referenda

REFERENDUM SUŠICE 2021

V letech 2020 – 2022 realizuje Centrum pro komunitní práci zá-
padní echy v partnerství s m stem Sušice plánování sociálních slu-
žeb. Cílem je pomoci rozvoji pot ebných sociálních služeb na Sušicku. 
Do projektu jsou zapojeni zástupci obcí a sociální pracovníci M stské-
ho ú adu Sušice, poskytovatelé sociálních, zdravotních a jiných služeb, 
spolky, pe ující osoby, senio i, osoby se zdravotním postižením, rodi e 
s d tmi a další širší ve ejnost. 

V rámci projektu se také p edstavují jednotliví poskytovatelé se svou 
nabídkou, kterou m že v p ípad  pot eby kdokoliv využít. Informace 
o projektu a možnostech jak se také do plánování služeb zapojit, m žete 
nalézt na webu m sta Sušice – (www.mestosusice.cz), v sekci „M stský 
ú ad“, záložku „Sociální služby“, nebo lze kontaktovat Veroniku Ma-
rouškovou, DiS., z Centra pro komunitní práci západní echy, telefon: 
607 027 92, e-mail.: veronika.marouskova@cpkp.cz.

Jedním z poskytovatel , kte í se ú astní plánování sociálních služeb 
na Sušicku, je organizace Tichý sv t, která poskytuje sociální služby 
osobám se sluchovým postižením. Služby jsou ZDARMA a jsou ur e-
né pro kohokoliv s jakýmkoliv sluchovým hendikepem. Nabídka služeb 
se týká jak osob neslyšících i nedoslýchavých, které využívají ke ko-
munikaci eský znakový jazyk, tak i osob, které o sluch t eba postupn  
p icházejí, tedy nap . senior .

Rozsah nabízených služeb je široký. Zájemci si mohou objednat fyzic-
kého tlumo níka, který za nimi podle domluvy kamkoliv dorazí, nebo 
se mohou s pracovníky Tichého sv ta poradit ohledn  možností zajišt ní 
kompenza ních pom cek (nap . sluchadla pro seniory) i r zných p í-
sp vk . Zárove  mohou získat podporu t eba p i vy izování záležitostí 
na ú adech, p i procesu vyhledávání práce apod.

Všechny služby jsou poskytovány pracovníky, kte í ovládají eský 
jazyk i eský znakový jazyk a jsou tak schopni adaptovat se na komuni-
ka ní pot eby klienta a komunikovat s ním bez bariér.

Kdokoliv bude mít zájem o využití služeb, m že kontaktovat vedou-
cího plze ské pobo ky Tichého: sv ta Dominika Dolejše na tel. ísle 
607 086 461 nebo na e-mailové adrese dominik.dolejs@tichysvet.cz.

Více informací naleznete na webových stránkách www.tichysvet.cz 
nebo na facebookové stránce @tichysvet.plzensky.kraj  -tz-

Tichý svět OZNÁMENÍ
o době konání voleb do Poslanecké

sněmovny Parlamentu ČR
Starosta m sta Sušice podle ust. § 14c, odst. 1 písm.a) zákona . 

247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu R a o zm n  a dopln ní 
n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sn movny (dále jen „PS“) Parlamentu R 
se uskute ní    v pátek dne 8. íjna 2021 od 14.00 do 22.00 hodin

    v sobotu dne 9. íjna 2021 od 8.00 do 14.00 hodin 
2. Místem konání voleb do PS v m st  Sušici jsou okrsky uvedené 

v oznámení o stanovení místa konání voleb do PS Parlamentu R.
3. Voli i bude umožn no hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 

a státní ob anství a další pot ebné údaje k nerušenému pr b hu voleb.
4. Pokud voli  neobdržel hlasovací lístky (do 5. 10. 2021), bude mu 

sada hlasovacích lístk  vydána ve volební místnosti.
5. Každý voli  se musí p ed hlasováním odebrat do prostoru ur ené-

ho k úprav  hlasovacích lístk , jinak mu okrsková volební komise hla-
sování neumožní.

6. K zajišt ní po ádku ve volební místnosti a d stojného pr b hu 
hlasování je každý povinen uposlechnout pokyn  p edsedy okrskové 
volební komise.

O Z N Á M E N Í
o stanovení místa konání voleb do Poslanecké sn movny Parla-

mentu R a o míst  hlasování pro místní referendum 
Pro volby do PS Parlamentu R a v místním referendu konané dne 

8. 10. a 9. 10. 2021 oznamuje starosta m sta Sušice podle ust. § 14c, odst. 
1 písm. a) zákona . 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu R a podle 
ust. § 31 zákona . 22/2004 Sb., o místním referendu a o zm n  n kterých 
zákon , místa konání voleb a místního referenda na území m sta Sušice:

íslo voleb. okrsku volební místnost, adresa vymezení okrsku:
1. klubovna SDH Albrechtice, Albrechtice 7 – osady Albrechtice, 

Záluží, Mil ice, Humpolec
2. Klubovna hasi ské zbrojnice Volšovy, Volšovy (st. parcela 104) – 

osady ervené Dvorce, Volšovy, Dolní Sta kov, Nuzerov, Páte ek, Stráž
3. klubovna bývalé školy Chmelná, Chmelná 40 

– osada Chmelná 
4. klubovna hasi ské zbrojnice Sušice, Na Hrázi 1, Sušice – B. 

N mcové, K. apka, Kaškova, Na Hrázi, Na Tržišti, Na Výsluní, Na Št -
betce, Pátera Ferdy, Pod Vodojemem, Sadová, Tichá, Tylova, U Papírny, 
Volšovská 856 – 861, Pod Faustýnkou

5. velká zasedací sí  M Ú Sušice, nám. Svobody 138, Sušice – 
Americké armády, Bašta, Havlí kova, Kostelní, Vodní, Klostermanno-
va, Mostní, Nám stí Svobody, Poštovní, T. G. Masaryka, V Brance, Ler-
chova, Na Fufernách, Na Valše, Nerudova, Ostrovní, P íkopy, Zahradní

6. budova gymnázia, Fr. Procházky 324, Sušice – Chel ického, 
Gabrielova, Husovo nám., Jeronýmova, Studentská, Villaniho, Pravdova, 
V Rybní kách, Žižkova, Fr. Procházky, Sirka ská 981–986

7. jídelna SOŠ a SOU, U Kapli ky 761, Sušice – J. Jáši, J. Palacha, 5. 
kv tna, Na Svahu, Pod Antonínem, Pod Svatoborem, U Kapli ky, Sme-
tanova, Pod Rozhlednou

8. ZŠ T.G. Masaryka, Dr. Ed. Beneše 129, Sušice – Alšova, 
Bezru ova, Chmelenská, Hluboká, Dlouhoveská, Krátká, Hájkova, 
Dr. Ed. Beneše, K Vyhlídce, Mariánská, Mánesova, Na Burince, Na 
Kate ince, Na Stráni, Nad Lípou, Nuželická, náb . Jana Seitze, Pa-
lackého, Pod Kalichem, Pod Kalovy, Pod Nebozízkem, Pod Skálou, 
Pod Nemocnicí, Pod Stráží, Trocnovská, Táborská, U Rocha, osady 
Vrabcov, Divišov, Rok

9. Mate ská škola Smetanova 1095, Sušice – Družstevní, Míro-
vá, Lu ní, Na Palouku, Osvobození, Pod Vini kami, Stupkova, SLA, 
V Lukách, Scheinostova, Sirka ská 971 – 980, Okrouhlá

10. Internát SOŠ a SOU, Volšovská 1139, Sušice – K i kova, Na 
Vojt šce, U Rybníka, U Vodárny, U Koupališt , Kaštanová, Volšovská 
mimo 856–861, Pod Lesem, B etislava Pojara 

11. Ú ad práce, Nádražní 1226, Sušice – Hrádecká, Otavská, Ná-
dražní, Nová, Pražská, V Drahelinkách, V Hr batech, Šumavská

V Sušici dne 6. zá í 2021  Bc. Petr Mottl, starosta m sta Sušice

OZNÁMENÍ
o době konání místního referenda
Starosta m sta Sušice podle ust. § 31 zákona . 22/2004 Sb., o míst-

ním referendu a o zm n  n kterých zákon  oznamuje:
1. Místní referendum (dále jen „MR“) na území m sta Sušice se usku-

te ní     v pátek dne 8. íjna 2021 od 14.00 do 22.00 hodin
    v sobotu dne 9. íjna 2021 od 8.00 do 14.00 hodin 
Otázka položená k rozhodnutí v MR: 
 • Chcete, aby m sto Sušice aktivn  podporovalo zdravotní pé i 

v rozsahu: l žková interna, l žkové chirurgie, JIP, následná pé e, am-
bulance, komplement (RTG, SONO, laborato ), v etn  po ízení CT p í-
stroje v Sušické nemocnici?

2. Místem konání MR v m st  Sušici jsou okrsky uvedené v oznáme-
ní o stanovení místa konání MR.

3. Voli i bude umožn no hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní ob anství a další pot ebné údaje k nerušenému pr b hu hlasování.

4. Voli  obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti (ust. §§ 33 a 36 
zákona o MR).

5. Každý voli  se musí p ed hlasováním odebrat do prostoru ur ené-
ho k úprav  hlasovacích lístk , jinak mu okrsková volební komise hla-
sování neumožní.

6. K zajišt ní po ádku ve volební místnosti a d stojného pr b hu 
hlasování je každý povinen uposlechnout pokyn  p edsedy okrskové 
volební komise.

V Sušici dne 6. zá í 2021 Bc. Petr Mottl v. r. 
starosta m sta Sušice

Smutnou zprávou zahájil jednání zastupitelstva m sta Sušice starosta 
Petr Mottl. Oznámil, že 9. 9. zem el primá  sušické nemocnice a zastu-
pitel m sta MUDr. Rudolf Vold ich. V sušickém zastupitelstvu p sobil 
i v p edchozích volebních obdobích – celkem 19 let. Starosta pak všech-
ny požádal o uct ní jeho památky minutou ticha. 

O sušické nemocnici podal zprávu její jednatel Ji í Vl ek. Po té ná-
sledovala na toto téma diskuze a ešily se další body programu jednání. 
Zastupitelstvo nap . schválilo a navýšilo p ísp vek Sušickému d tskému 
sboru na podzimní sout ž do Belgie. Na základ  historické spolupráce 
otavských m st ve spolku Otavská plavba bylo odsouhlaseno založení 
spolku Otava.Fun.z.s. a zastupitel Karel Janda informoval o plánované 
akci Pecha Kucha Night Sušice. Usnesení z jednání zastupitelstva p ine-
seme v p íštím vydání Sušických novin.  text a foto ED

Zasedání zastupitelstva 15. 9. 2021

Přijmeme spolehlivé 
plnoleté brigádníky 

do KINOKAVÁRNY
Pracovní doba o víkendech dle dohody.

Nástup možný ihned.
Informace na tel. 731 941 690

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Konzultační středisko VU3V Sociální služby Města Sušice
Základní informace o studiu:
• Výuka bude probíhat v klubovně Domu s pečovatelskou službou, 
2. patro (Pod Svatoborem 56, Sušice)
• Studijní poplatek 400 Kč za semestr (cyklus 6 videopřednášek)
• Výuka bude probíhat 1x za 14 dní v čase 9.00–10.30
• Znalost práce na počítači není podmínkou
• Univerzita je určena pouze pro seniory
• Výuka bude probíhat dle aktuálních opatření vlády – Covid-19
V zimním semestru otevíráme výukové kurzy:

VČELAŘSKÝ ROK
Začínáme ve středu 29. září (dále vždy v úterý) v 9.00 a 10.30 

– cena 300 Kč + 100 Kč za materiály
BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH

Začínáme v úterý 5. října v 9.00 – cena 300 Kč + 100 Kč za materiály
Bližší informace poskytneme:
V Domě s pečovatelskou službou,
Pod Svatoborem 56, Sušice
Tel.: 723 857 194
Mobil: 602 524 705
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S. Ryvolová upřesnila pohled na islandskej kraj

„Poslední noc mistra Jana“ – ohlédnutí za premiérou

Pozoruhodné události duchovní-
ho a kulturního života p inesl víkend 
10.–12. 9. v srdci Šumavy a Pošuma-
ví. V pátek 10. 9. se naplno rozezn -
ly nové a obnovené zvony na v ži 
kostela sv. Markéty v Kašperských 
Horách. Historickému okamžiku 
p edcházela slavnostní d kovná pon-
ti  kální bohoslužba, které p edsedal 
apoštolský nuncius v eské repub-
lice arcibiskup Mons. Charles Da-
niel Balvo. Na nám stí p ed koste-
lem pak za ú asti široké ve ejnosti 
a za hlaholu všech zvon  se vzácný 
host pomodlil modlitbu And l Pán . 
Restaurování dvou historických zvo-
n  a vytvo ení t í zvon  nových je 
dílem p edního eského zvona e Pet-
ra Rudolfa Manouška ze Zbraslavi. 
Událost pozdravili také etní zahra-
ni ní hosté, zejména z partnerského 
m sta Grafenau v Bavorsku, s kte-
rým Kašperské Hory pojí partnerství 
uzav ené práv  p ed 30 lety. Tomuto 
výro í byla v nována i následující 
m stská slavnost v sobotu 11. zá í, 
jejíž hlavním bodem byl p íjezd his-
torické kupecké karavany po míst-
ní Zlaté stezce na nám stí Kašper-
ských Hor.

Sváte ní atmosféra panovala také 
v sousedním Strašín , kde v sobo-
tu 11. a ned li 12. 9. slavili tradi ní 
mariánskou pou , v jejímž progra-
mu nechyb lo ani procesí s madonou, 
korouhvemi a doprovodem dechové 
hudby Solova ka ze Sušice. Vedle 
promluv duchovních – univerzitního 
profesora Martina Weise z eských 
Bud jovic a domácího fará e Petra 
Koutského etné poutníky zaujal rov-

n ž vynikající hudební doprovod hlav-
ní poutní mše svaté pod taktovkou 
krajana Jakuba Waldmanna. Zazn la 
nádherná Missa brevis W. A. Mozarta 
pro sbor, sóla a malý orchestr v pro-
vedení souboru Academiae Mariae 
Sanctae, který spojuje široké spek-
trum profesionálních i amatérských 
zp vák  a hudebník  z Prahy, Klatov-
ska, Sušicka i sousedního Bavorska. 

text a foto Vladimír Horpeniak

Duchovně a kulturně bohatý víkend na Šumavě

PECHA KUCHA NIGHT poprvé v Sušici
Pecha Kucha (vysl. pe a ku a) je 

projekt, jehož zám rem je vytvo it 
prostor pro vzájemné setkávání lidí, 
kte í se jakýmkoliv zp sobem v nu-
jí architektu e. První setkání Pecha 
Kucha Night se konalo v roce 2003 
v Tokiu. (V eské republice v roce 
2007 v Praze – zdroj: wikipedia).

V Sušici akci inicioval zastupi-
tel a architekt Karel Janda, a pro-
to jsem ho požádal o p edstavení 
projektu. Na dotazy odpovídá tým 
I&K Jandovi. 

V em se podle vás Pecha Ku-
cha nejvíce liší od klasické p ed-
nášky, i prezentace a v em vidíte 
její nejv tší p ínos? „Pecha Kucha 
je projekt, jehož cílem bylo a je od 
po átku jeho vzniku udržet pozor-
nost poslucha  a vm stnat co nejví-
ce informací do velmi krátkého asu. 
Každý p ednášející má možnost ho-
vo it ke svým 20 p ipraveným ob-
rázk m b hem 6 minut a 40 s – tedy 
20 sekund na jeden obrázek. To je 
sice na první pohled neúprosné tem-
po, ale ve výsledku se tak prezenta-
ce stává velmi atraktivní, pestrou, 
v cnou a vlastn  i zábavnou. P ed-
nášející není rušen žádnými dotazy 
a m že se pln  soust edit na obsah 
svého sd lení. K dotaz m a odpov -
dím slouží p estávka a tzv. after par-
ty, kde m žete p ednášejícího oslo-
vit nap ímo mezi ty ma o ima i 
ve volném diskusním kroužku nad 
sklenkou n eho dobrého. Diskuse 
jsou tak neformální a živé, sdílí se 
zkušenosti a r zné pohledy na té-
matiku, navazují se nové kontak-
ty, lidé se poznávají, sdružují a tím 
tvo í. B hem tohoto jednoho ve era 
vystoupí k tématu ,,architekt m s-
ta“ 10 host , tedy 10 ,,názorových 
pohled “ , takže v íme, že bude 
otev en prostor pro širokou diskusi 
nejen mezi zastupiteli, kte í budou 
o pot ebnosti této služby m stu snad 
již brzy rozhodovat, ale i mezi ob a-
ny Sušicka, kte í se o danou proble-
matiku zajímají.

V sou asné dob  probíhají ve e-
ry Pecha Kucha Night ve více než 
230 m stech na všech kontinen-
tech, p i emž nám nejbližší jsou 
Horaž ovice a Klatovy. A není to 
zdaleka jen o architektu e. P ed-
nášející mohou být z r zných obo-
r  a spojujícím prvkem m že být 
nap . jejich zakotvenost v daném 
kraji i m st , kde podnikají a tvo-
í. Je to p íležitost, jak osobn  po-

znat t eba tvá e z instagramu i 
facebooku, zkrátka vid t naživo, 
kolik šikovných lidí je ve vašem 
okolí. Vnímáme také, že tento for-
mát je zajímavý pro všechny v ko-
vé skupiny, o emž sv d í široké 
spektrum návšt vník .“

V Sušici bude Pecha Kucha 
poprvé. Pro  jste zvolil prostor 
bývalé lékárny a na co se mohou 
ú astníci t šit? „Jedním ze znak  
t chto ve er  je i po ádání akce na 
místech, která jsou neobvyklá, nebo 
ve ejnosti nep ístupná, i ekající na 
své znovuzrození. Proto jsme zvolili 
objekt „Staré lékárny“. Je to sice na 
úkor ur itého pohodlí, ale smyslem 
m že být mimo jiné i otev ení široké 
diskuse k budoucímu využití toho-
to objektu, která by mohla napomo-
ci k tvorb  celého již probíhajícího 
procesu revitalizace. K tomuto ú elu 
bude p ipravena i malá anketa a n -
kte í návšt vníci, kte í o to projeví 
zájem, si budou moci p ed první sa-
dou prezentací prohlédnout i n které 
prostory v pat e.

T šit se návšt vníci mohou na 
velmi zajímavé hosty: na starostu 
Dolních B ežan, na m stské archi-
tektky z í an u Prahy a Klatov, na 
architekty z atelieru k sv tu., bod 
architekti, unit architekti i a69 ar-
chitekti, a také na odborníky = nad-
šence z oblasti práva, obchodu a in-
vesti ních projekt , kterým velmi 
záleží na kvalit  ve ejného prostoru. 
Dále snad zaujme výborné ob er-
stvení, živá hudba, samotné setkání 
i možnost na záv r voln  diskutovat 
a sdílet zajímavé názory a post e-
hy… a to vše osobn , nikoliv na so-
ciálních sítích i zoomu. V íme, že 
nám to epidemická situace umožní.“

D kuji za odpov di.   ED

PECHA KUCHA NIGHT SUŠICE 
téma: ARCHITEKT MĚSTA 

1. 10. od 19.20 hod.
Prostor ale bude otev en už od 

18 hod. a zájemci se budou moci 
zú astnit skupinových prohlídek 
ástí objektu. Program moderuje Ja-

kub Doubrava (herec a režisér R Pl-
ze ) a o hudební podkres se v úvodu 
postará NERO & KE UP a po hlav-
ním programu a p estávce vystoupí 
s volnou improvizací na kytaru Petr 
Míka. HLAVNÍ PROGRAM:
19.20 – arch. Jakub Mareš, arch. 
Kate ina Miná ová – PKN Plze  
+ Ateliér k sv tu.
19.30 – arch. Alice Št pánková – 
arch. m sta í any u Prahy interní
19.40 – Ing. V slav Michalik, CSc. 
– starosta Dolních B ežan
19.50 – arch. Eva Ková íková – 
arch. m sta Klatovy externí 
20.00 – JUDr. Pavel Marc – advo-
kát, sušický patriot a investor
20.30 – arch. Vojt ch Sosna – Atelier
bod architekti
20.40 – Bed ich Quadrát – Urban 
Design Enthusiast
20.50 – arch. David Tichý – Atelier 
Kohout – Tichý, FA VUT / UNIT 
21.00 – Petr Vomastek, arch. Ri-
chard Myslivec – LoopWay
21.10 – arch. Jaroslav Wertig, 
arch. Boris Rede kov, arch. Pro-
kop Tomášek – a69 architekti

Akci po ádá m sto Sušice a Su-
šické kulturní centrum ve spolupráci 
s Pecha Kucha Night Plze . 

Na scén  sušického kina 10. zá í 
uvedl SušDivOch premiéru divadel-
ní hry Václava Diviše st. Poslední 
noc mistra Jana. A  se jedná o udá-
losti spojené s posledními dny mis-
tra Jana Husa zpracované na základ  
jeho autentických list  z kostnického 
žalá e, je t eba zd raznit pozitivní 
vyzn ní dramatu – vždy  Jan Hus 
zvít zil – 1.Vytrval v pravd , neod-
volal, p estože v d l, že bude upá-
len. 2. Zanedlouho po jeho smrti si 
lidé Království eského mohli 200 
let svobodn  vybírat zp sob uctívá-
ní (pod jednou i pod obojí) 3. Jeho 
u ení a postoj m ly být zapomenuty, 
ale naopak vešly ve známost na ce-
lém sv t  a dochovaly se dodnes…

Využil jsem p íležitosti a požá-
dal autora a režiséra hry o rozhovor.

Vystudoval jsi teologickou 
fakultu. Kdy ses za al zajímat 
o Jana Husa a jak t  napadlo na-
psat o n m hru?

„Dobrá otázka jako ohlédnutí za 
úsp šnou premiérou Noc posled-
ní mistra Jana. Pravda je, že jsem 
studoval teologii, respektive CMBF 
(Cyrilometod jskou bohosloveckou 
fakultu), která byla za komunist  
p eložena z Prahy do Litom ic, aby 
nebyla z ideologických d vod  p íliš 
na o ích a studenti teologie byli tak 
izolováni od ostatních vysokoškolá-
k  a „nekazili mládež“.

Mistr Jan Hus a husitství mne 
zaujalo již jako chlapce na základní 
škole zvl. po zhlédnutí  lm  Otoka-
ra Vávry „Jan Hus“ a „Proti všem“, 
kde hlavní roli hrál pan Zden k Št -
pánek. Na fakult  se pak této téma-
tice v noval náš profesor církevních 
d jin dr. Václav Bart n k a v odbor-
ném asopise uve ej oval stati o Hu-
sovi a jeho procesu v Kostnici. Jako 
historik byl v kontaktu s belgickým 
benediktýnem prof. Voogtem, který 
ukazoval Jana Husa jako výmluvné-
ho kazatele v betlémské kapli a záro-
ve  kn ze bezúhonného života, kte-
rý horlil o nápravu (reformu) života 
církve a celé spole nosti. Studovali 
jsme v dob  práv  probíhajícího II. 
vatikán. koncilu (1962–1965), který 
rovn ž požadoval d kladnou refor-
mu a tzv. Aggiornamento p iblíže-
ní se lov ku v p sobení katolické 
církve. Tak i ve mn  zrála myšlen-
ka ukázat práv  na M.J.Husa jako 
na ,velkého reformátora církve‘, jak 
jej nazval i papež Jan Pavel II. p i 
d ležitém sympoziu v ím  v pro-

sinci 1999 za ú asti historik , vý-
znamných osobností a též prezidenta 
Václava Havla.

Napsat hru m  pak napadlo již 
p i návšt v  Kostnice v r. 2015, kdy 
jsme si p ipomínali 600 let od jeho 
upálení. Stáli jsme v tamní katedrále 
na míst , kde byl Hus odsouzen i na 
míst , kde skon il na hranici.“

Jaká cesta vedla k uskute n ní 
této myšlenky? 

„N které v ci v lov ku zrají 
delší dobu a asto se pojí s prožitky 
vlastního života, vnit ními zápasy 
i tím, co rezonuje ve spole nosti. 
A práv  vnímání ur ité apatie, tá-
pání zvl. mladých, hledání smyslu 
života, ale i absence d ležitých hod-
not pro život mne vedly ukázat ideál, 
sílu osobnosti Jana Husa, jehož od-
kaz se znovu a znovu p edával z ge-
nerace na generaci a to zvlášt  vždy 
v rozhodujících chvílích d jinných 
zvrat  a t žkých krizí. P ipome me 
si tu „první ho ící pochode “ Jana 
Palacha (16. 1. 1969) a hned po n m 
další Jan – student Jan Zajíc!“

Co bylo p i p íprav  tohoto 
p edstavení nejobtížn jší?

„Nejobtížn jší asi byla nep íze  
asu. Za ali jsme hru nacvi ovat 

už p ed dv ma roky a museli jsme 
zkoušky p erušit a po kat až bude 
možné v díle pokra ovat. 

Myslím, že došlo v té nucené pauze 
kovidové krize ke zrání jednotlivých 
postav. Jinak musím p iznat, že jsem 
m l š astnou ruku p i výb ru protago-
nist , zvl. hlavního p edstavitele hry, 
který zvládl svou roli p ímo mistrov-
sky. Cht l bych ješt  jednou touto ces-
tou všem pod kovat.“

Hru jsi napsal na základ  au-
tentických dopis  z v zení. Dá se 
z nich poznat Husova povaha?

„Ano, celou hru jsem napsal na 

základ  útlé kníže ky Listy z Kost-
nice vydané k husovskému výro í. 
Jsou to opravdu autentické dopisy 
M.J.Husa p átel m z v zení a mys-
lím si, že se v nich odráží Husova 
povaha, velkého reformátora i to o  
mu p edevším šlo: totiž o ryzí k es-
anství – probudit duši eského lo-

v ka, probudit a o istit spole nost. 
A myslím si – a to je odpov  na po-
slední otázku: zda i v dnešní dob  
má smysl p ipomínat život a u e-
ní M.J.Husa, že práv  v této vážné 
dob  je poselství mistra Jana velice 
aktuální. Je t eba vrátit se k Husovi, 
k jeho odkazu – žít v pravd ! Pro-
tože, jak vždy u il a kázal ,jedin  
PRAVDA nás osvobodí‘.

A tu bych na záv r rád p i-
pomenul – jako duchovní a u i-
tel – výchovný a pedagogický 
význam Mistra Jana. Vzpome -
me na  lm Obecná škola. P ís-
ný a úsp šný u itel Igor Hnízdo 
u í své žáky v hodin  d jepi-
su o Janu Husovi. Vezme hous-
le a hraje svým žák m známou 
píse  Na b ehu Rýna hrani-
ce vzplála... a dramaticky lí í 
Hus v p íb h, který se hluboce 
vtiskne do jejich myslí i srdcí.

Kéž by i naše hra „Poslední 
noc“ podobn  siln  oslovila na-
šeho diváka. Význam Hus v pro 
náš národ je vpravd  profetický:

Nejd ležit jší podle Mistra Jana 
je ,v rnost PRAVD ‘ až do smrti, 
v každé situaci, v každé chvíli!“

D kuji za odpov di a možnost 
podílet se díky tob  na odkazu Jana 
Husa. 

Druhá možnost zhlénout 
divadelní p edstavení bude 
8. íjna od 20 hod.

  Eduard Lískovec
foto Pavel Vinický

Island – za pros-
tým obecným anglic-
kým slovem ostrov se 
skrývá bohatá zem  p í-
rodních krás a nejsloži-
t jších názv . 14. zá í 
o tom obecenstvo p e-
sv d ila zkušená cesto-
vatelka Saša Ryvolová. 

Jakoby vyslyše-
la záv r mé zprávy 
o p ednášce, kterou tu 
m la p ed t emi lety, že 
Srí Lanka není žádnej 
islandskej kraj (jenž 
ve známé písni barvit  
kdysi vylí il její bývalý 
partner Wabi) a tento-
krát v Sušici p edstavila 
práv  Island. (S nadsáz-
kou možná také proto, 
aby vyvrátila zkreslené 
informace, které píse  
podává...) 

V každém p ípad  se jí poda ilo 
p edstavit ostrov se všemi nejvýraz-
n jšími krásami. A  už to byly ob í 
a úchvatné vodopády Goðafoss De-
tifoss, Skógafoss a Seljalandsfoss, 
nebo gejzíry se svým dnes již ochab-
lým praotcem Geysirem a energic-
kým p íbuzným Strokkurem (foto 
– ten tryská pravideln  každých 6–7 
minut), nebo nejv tší evropský le-
dovec (Vatnajökull.), nebo Duhové 
hory, i ledovou lagunu Jökulsárlón.

Pro ucelený obraz o ostrov  ces-
tovatelka Ryvolová p ipojila m sto 
Húsavík, Reykjavík a typickou fau-
nu jako jsou papuchalkové na útesu 
nad mo em, tuleni mezi krami, i 
velryby v oceánu (viz hicsuntleones.
info). Na cestu se vypravila s partne-
rem vlastním autem p es N mecko 
do dánského Hirshallu a odtud tra-
jektem p es Faerské ostrovy na Is-
land a zp t.  Eduard Lískovec

foto archiv Saši Ryvolové
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29. íjna od 17 hod. – Hus v sál
Zlatovláska
loutkové p edstavení

31. íjna od 19.30 hod. – KD Sokolovna
Gin game – Donald L. Coburn – p edplatné skupiny S
Tragikomedie o tom, jací jsme, i o tom, že svoje stá í 
si chystáme už od nejútlejšího mládí – SDS Klatovy.

13. listopadu od 20 hod. – KD Sokolovna

8. prosince od 19 hod. – Smetan v sál
4TET – Tenor David Uli ník, baritone 1 Ji í Korn,
baritone 2 Ji í Škorpík, bass Dušan Kollár

SIRKUS, P íkopy 178, Sušice 
editel 724 047 325

Kinopokladna 376 521 680, p edprodej 376 523 360
Otevírací doba:

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

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

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

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

25. zá í od 17 hod.
Petra Malinová – Šalv jím / v nováno rostlinám 
– vernisáž výstavy, viz str. 6

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

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
Akce, kurzy, výlety, p edprodej 376 528 686
Redakce SN 376 555 070, správce budov 376 521 682
Otevírací doba:

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

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

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

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

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

M STSKÉ INFORMA NÍ CENTRUM 
Poštovní 10, 341 01 Sušice
Otevírací doba od 1. 10. 2021:

pond lí–pátek  9.00–12.30 13.00–16.00

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
Otevírací doba kv ten– íjen: 

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

do 6. íjna K iš álové sklo
Výstava je zap j ena od pana Adolfa Puchingera, 
sklá e který pracoval v bývalé sklárn  Annín. 
Jsou to jeho výrobky, n které si sám navrhoval.

do 31. prosince 
Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy – výstava

P ehled akcí
8. íjna od 20 hod. – Kino Sušice – SušDivOch uvádí

15. íjna od 17 hod. – Hus v sál
Jak Kašpárek rozesmál princeznu
loutkové p edstavení

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

16. íjna od 10 hod. – Fuferna a Tradi ní KlOUb!
Extreme Challenge– viz str. 9
18.30 – Koruna Himálaje – p ednáška Radka Jaroše

16. íjna od 19.30 hod. – KD Sokolovna
Doga & Alkehol

19. íjna od 17 hod. – Kino Sušice

22. íjna od 17 hod. – Hus v sál
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
loutkové p edstavení

23. íjen od 20 hod. – KD Sokolovna
Sodoma Gomora /// Akira /// Non Limit + Guests

26. íjna od 17 hod. – KD Sokolovna

28. íjna od 18 hod. – parkovišt  u Peka ství Rendl

24. zá í od 17 hod. – kaple Panny M. Karmelské na Roku
Ztracená Šumava – vzpomíná Emil Kintzl

24. zá í od 20 hod. – Kino Sušice

25. zá í od 14 hod. – nám stí Sušice

25. zá í od 14 hod. – nám stí Sušice
FARMÁ SKÉ TRHY a Pivní festival od 15 hod– str. 1

26. zá í od 14 hod. – Ostrov Santos

27. zá í od 19.30 hod. – KD Sokolovna
T I SESTRY – Vinyl tour 2020

29. zá í od 17 hod. – kino Sušice
Debata s Mikulášem Miná em – viz str. 6

1. íjna od 19.20 hod. – Stará lékárna, nám. Svobody
Pecha Kucha night – viz str. 4

4. íjna od 18 hod. – klášterní kostel sv. Felixe 
Slavnost sv. Františka u kapucín
Mše sv. v 18 hod. – slouží P. Roman Dvo ák. Liturgii hu-
debn  doprovodí soubor Ensemble 1631 z pražské Lorety. 

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

Sušice Region

Horažďovice
2. íjna od 20 hod. – Kulturní d m
Starý psi, The erti – koncert

9. íjna od 20 hod. – Kulturní d m 
Extra Band – rockový koncert

Annín
každou sobotu od 11 hod. – Mou enec
Komentované prohlídky kostela a kostnice Mou ence

Kašperské Hory
st edy od 15 hod. 
Komentované prohlídky m sta s pr vodcem
cca 75minutová prohlídka m sta

8. íjna od 19.30 hod. – kašperskohorské kino
Uspokojenkyn  – divadelní p edstavení

Radešov
25. zá í od 19 hod. – Chata YUKON 
Country ve er – 3G Klatovy

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

• Intarzie a d evo ezby Josefa Škanty z Blatné

do 10. íjna
• Secesní móda a historický nábytek
výstava dobového secesního od vu
• Simonetta: as zastavit se... – tradi ní výstava obraz

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

FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
iittala – výstava  nského designového skla a porcelánu
Ko eny – výstavy fotogra  í Michaely Brachtlové, Jo-
lany Havelkové, Phily Primus, Telony (Leony Bažant 
Telínové) a Sonji Vectomov

Hartmanice
MUZEUM DR. ŠIMONA ADLERA
út–ne 9.00–12.00, 12.30–17.00 hod.
Stálá expozice ,,Svatý Vintí ’’ – od Z. Jonové. Výstava 
je sou ástí esko–n meckého projektu ,,Vintí ova stezka“

Mlázovy
ZÁMEK MLÁZOVY
Stálá expozice historie panství, obnovená barokní 
erná kuchyn , p íb h bývalého majitele zámku 

JUDr. Dušana Zachystala.
Prohlídka zámeckého parku s ob ími spole . hrami
zá í denn  14–18 hod., íjen úterý–sobota 14–18 hod.

3. íjna od 13 hod. – Pohádková chalupa Mlázovy 
Ukon ení pohádkové sezony – Bramboriáda, Drakiáda 
www.pohadkovachalupa.cz

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu
25.–28. zá í od 10 hod.
Podzimní dny Šumavského Trojhradí 
prohlídky hradního areálu v 10.30 a 13.30 hod.

KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz 
25.–28. zá í od 10 hod.
Podzimní dny Šumavského Trojhradí 
St edov ká móda, vojenské odívání: výstroj a výzbroj 
bojovník , historické aktivity pro malé i velké

VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz
do 31. íjna
Krajina míru, pole války 
– období t icetileté války v západních echách – vý-
stava je interaktivní pro rodi e s d tmi, ale také vzd lávací

25.–28. zá í od 10 hod.
Podzimní dny Šumavského Trojhradí
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Dovoluji si vás jménem spolku Lamberská stezka a Destinace Sušicko 
pozvat na jednodenní výlet do rakouských m st Steyr a Linz. 

Výlet se koná v sobotu 9. 10. Na programu je prohlídka obou krás-
ných m st, ale také návšt va rakouské zemské výstavy ve Steyru, která 
má mnoho co íci o našem pošumavském kraji, se kterým jsou d jiny 
Steyru úzce spjaty. I proto se hlavní tvá í celoro ní výstavy stala Kate-
ina von Lamberg, tedy „naše“ kn žna Ká a. 

P ihlášky p ijímáme v infocentru v Žihobcích do 3. 10. 2021. 

Spole enská kronika

Pojeďte s námi... Vzpomínky
sobota 25. zá í 2021

HOHENWERFEN A JEZERO KÖNNIGSSEE – Rakousko/N mecko 
ZRUŠENO!

sobota 2. íjna 2021
TARZAN – DIVADLO HYBERNIA – PRAHA

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

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

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

Vzpomínka na MUDr. Voldřicha

Výlet do rakouských měst Steyr a Linz

Dne 25. zá í uplyne osmnáct let, kdy zem el pan

Karel Pany
ze Sušice.
Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Pro nás žil, pro nás ob toval všechno,
bud’ mu za jeho lásku lehký odpo inek odm nou.

Dne 4. zá í uplynulo patnáct smutných let od úmrtí 
manžela, tatínka a d de ka, pana

Františka Bejvla
ze Sušice. S láskou vzpomínají manželka, dcery 
s rodinami a ostatní p íbuzní.

Pá 24. 9.  9.00–12.00  Pracovní innosti
Po 27. 9. 13.00–15.00  Hraní spole enských her
Út 28. 9. ZAV ENO  Státní svátek – Den eské státnosti

t 30. 9.  9.00–12.00  Pracovní innosti
  12.00–15.00  Kreslení v p írod
Sociáln  terapeutická dílna – pracovní innosti: nap íklad drátkování, 
korálkování, FIMO hmota, smaltování, šití, malba, keramika,  lcování, 
enkaustika, sádra, výroba mýdel a sví ek, fusing a mnohé další.
Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace, 
nácvik dovedností, aktiviza ní innost a pomoc p i ešení osobních potíží
Kontakt:  Vedoucí pobo ky: 774 451 769
  Sociáln  terapeutická dílna: 775 731 769
  Sociální rehabilitace: 778 519 769, 770 636 769 
E-mail: dilnasusice@fokus-pisek.cz, susice@fokus-pisek.cz, 
  terensusice@fokus-pisek.cz, peersusice@fokus-pisek.cz

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

OKÉNKO POMOCI

Dne 8. íjna uplyne p t smutných let od chvíle, kdy 
nás navždy opustil náš milovaný tatínek, d de ek 
a prad de ek, pan

Ladislav Novák,
bývalý editel sušického gymnázia. S láskou vzpomínají 
syn Ladislav a dcera Jitka s rodinou.

Dne 1. íjna tomu bude t icet let, co zem ela naše 
maminka paní

Karolína Ábelová
a dne 26. srpna tomu bylo dvacet 
p t let, co zem el její manžel a náš 
tatínek pan

Michal Ábel.
Na naše drahé rodi e s láskou neustále vzpomínají dcera 
a synové s rodinami.

V Sušici se uskute ní SETKÁNÍ SB RATEL  ZÁPALKOVÝCH 
NÁLEPEK, které se v minulých letech konalo ve Svatoboru. Chceme na-
vázat na tradi ní setkávání  lumenist  z celé republiky. Letošní pod-
zimní setkání prob hne v salonku v pivovaru U Švelch  (Bouchalka), 
a to v pátek 1. 10. 2021 od 12.00 do 
23.00 hod a v sobotu 2. 10. 2021 od 
9.00 do 12.00 hod.

Kdo máte zájem, p ij te se podí-
vat. Navštívit nás m že každý, sb ra-
telé i p íznivci zápalkových nálepek, 
zkrátka všichni, kterým je tento ko-
ní ek blízký. -J.R.-

Tradice se vrací

Jak již bylo zve ejn no, nový k ížek na Stod lkách, který byl po-
átkem ervna požehnán, byl za t i týdny vandalem ulomen. Z ejm  

téhož dne byl stejným idiotem ulomen další k ížek na tzv. Fajcov  lou-
ce, který tam stál od roku 1862. Marn  p emýslím pro  to ten „ lov k“ 
d lá. Má snad radost, že ni í to co p ináší radost druhým, i tím doka-
zuje své hrdinství?

Nov  restaurované náhradní k ížky jsou p ipravené k instalaci a cht li 
jsme je, spolu s t etím pod Fajcovou loukou z roku l860, který jsem pro-
to 4. zá í barvou zrenovoval a sklidil jsem za to od procházejících turis-
t  pochvalu, p edstavit spole nou cestou kolem nich. Po p íjezdu dom  
p išla zpráva od kamarádky, že n jaký i stejný idiot ulomil k ížek na 
odbo ce cesty k Vintí ov  skále. A bylo po radosti.

Druhý den mi volala vedou-
cí spolku Šumavské cesty, že 
našli p i obnov  základ  koste-
líka ve Stod lkách ten ulome-
ný k ížek pohozený i skrytý 
v lese. A když mi ho ve er p i-
vezla, ekla. „Sedni si, ten k í-
žek co jsi v era natíral, se nám 
velmi líbil, ale když jsme ve er 
jeli dom , tak už tam nebyl.“ 
Tak vandal má výdrž.

Takže ta spole ná ces-
ta letos nebude. Snad zatím 
ten neznámý vandal p ijde 
p es zimu k rozumu, p esta-
ne s tím „ušlechtilým koní -
kem“ a t eba k ížky vrátí tam 
kam pat í. Nestav l je tak a  
je neni í. K ížky staré více 
jak sto let nám p ipomínají 
památku n jaké neš astné i 
š astné události a m ly by stát 
nav ky. Tak t  prosím, vanda-
le, p esta  nám je ni it, je to 
hnusný a hanebný in a najdi 
si slušn jší zábavu. A hlavn  
nezapome , Boží mlýny stále 
melou.  Emil Kintzl

Radost st ídá smutek, aneb Vandal ádí dál!

V 1. patře kina – Příkopy 178, 342 01 Sušice 

 Pondělí 8.00–11.30 12.30–15.30  17.00–20.00
 Úterý 8.00–11.30 12.30–16.30  17.00–20.00
 Středa 8.00–11.30 12.30–15.30  17.00–20.00
 Čtvrtek 8.00–11.30 12.30–16.30  17.00–20.00
 Pátek 8.00–11.30 12.30–13.30  17.00–20.00
 Sobota  –   –   17.00–20.00
 Neděle  –   –   14.00–20.00

Galerie Sirkus Sušice vás zve v sobotu 25. zá í 2021 od 17 hodin na 
zahájení výstavy:

Petra Malinová (*1975) žije a tvo í v oblasti mírn  se vlnící krajiny horní-
ho Polabí. Její sou asná tvorba se zam uje na kresbu a strukturální malbu 
krajinných motiv  a p írodních detail . Pomalým soust ed ným procesem 
zaznamenává dialog s místem a rostlinami do sv teln  chv jivých obraz .

GALERIE SIRKUS SUŠICE

Všechny nás zasáhla smutná zpráva, že zem el primá  MUDr Rudolf 
Vold ich, dlouholetý len Zastupitelstva m sta Su-
šice – nep etržit  od r. 2002.

Jako léka  a zastupitel v noval v tšinu svého 
asu nejen pacient m ale i ob an m.

Svým lidským p ístupem si získal uznání ši-
roké ve ejnosti.

Chceme vyjád it vd nost a uznání za dlouho-
letou spolupráci a reprezentaci KDU- SL.

 za MO KDU- SL  Josef Jílek a Josef Nový

Mikuláš Minář v Sušici
Také jste znechuceni polopravdami a lžemi, se kterými se každý den 

setkáváme? Jak se v tom zorientovat? Co může změnit občanská společnost? 
A další otazníky, na které hledáme odpovědi.....

Přijďte se společně zamyslet nad stavem naší demokracie

29. září od 17 – 19 hod. do kina v Sušici!

SOKOLSKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO V SUŠICI – podzim 2021
Pátek 17 hod. – KD Sokolovna – Husův sál – vstupné 20 Kč
15. 10. Jak Kašpárek rozesmál princeznu  
22. 10. Dlouhý, Široký a Bystrozraký 
29. 10. Zlatovláska 
 5. 11. T i zlaté vlasy d da Všev da 
12. 11. O mlsné princezn  
19. 11. S l nad zlato 
26. 11. Šípková R ženka 
 3. 12. Perníková chaloupka 
10. 12. Honza a zlá princezna 
17. 12. Betlémská hv zda
 8. 1. T i za íkadla

Pohádky jsou vhodné pro děti od 3 let.
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KNIHOVNA

4. – 8. íjna: TÝDEN KNIHOVEN
Pro návšt vníky naší knihovny – odd lení pro d ti a mládež:

ČEŠTÍ VĚDCI A JEJICH VYNÁLEZY

Výstava karikatur eských v dc  a jejich nejslavn jších objev , je-
jíž snahou je p edevším mladé generaci p edstavit eské v dce, vy-
nálezce a objevitele. 
Hlavním cílem výstavy je p im t pozorného návšt vníka, aby nalezl 
správnou dvojici – v dce a jeho vynález. 

4., 6. a 8. íjna – STAŇ SE KNIHOVNÍKEM 
Nabízíme možnost vyzkoušet si práci knihovníka p ímo na vý-
p j ním pultu.

4., 6. a 8. íjna – STAVBY Z VYŘAZENÝCH KNIH 
K dispozici bude tolik vy azených knih, kolik pot ebujete.

Pro návšt vníky naší knihovny – odd lení pro dosp lé jsme p ipravili:

4. íjna 8–17 hodin – VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH

v suterénních prostorách m stské knihovny
1 kniha 2 K  | 1 asopis 1 K

4. íjna 15–17 hodin– ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO DOSPĚLÉ

6. íjna od 17 hodin – TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
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Strážova. Proti vedoucímu týmu 
sout že se postavil zna n  oslabe-
ný celek, z kádru chybí n kolik zra-
n ných hrá , pomoci museli doros-
tenci a hrá i z C týmu. 

Zápas rozhodli domácí úto ným 
pojetím hry, oba krajní obránci pi-
lovali lajny mezi ob ma vápny, což 
se na úrovni okresního p eboru jen 
tak nevidí a zasloužen  zvít zili. 
Rozhodla produktivita – ze sed-
mi st el skórovali domácí p tkrát, 
dv  branky byly výstavní. Jedinou 
sušickou branku vst elil Pavel Hu-
bá ek, další šance z staly nevyu-
žité. Gutwirt, Kalný a Kratejl po-
slali své hlavi ky jen o milimetry 
t sn  ty e, kone ný výsledek tedy 
zní nemilosrdn  1:5.

Naopak se da ilo cé ku, kte-
ré se ujalo vedení ve tvrté t íd . 
Na domácí p d  zdolalo po napína-
vém pr b hu Zavlekov 4:3. Vít znou 

Sport

Fotbalisté minip ípravky TJ Sušice na turnaji v Mochtín

Fotbalisté válí! Áčko rozstřílelo Žihli, 
přípravky postupují v poháru

Turnajové dění na tenisových kurtech

Ženy zahájily přebor výhrou

Blížící se záv r tenisové sezony 
vybízí ke zhodnocení letního tur-
najového d ní v sušickém teniso-
vém areálu.

V záv ru ervna se na oblíbeném 
„D TSKÉM TURNAJI“ sešly dva 
tucty zástupc  tenisového „pot ru“, 
kte í se utkali ve ty ech v kových 
kategoriích.

Druhý ervencový víkend p e-
vážn  domácí borci zm ili síly na 
tradi ním turnaji „SUŠICE OPEN“ 
ve dvouhrách. Celkov  dominoval 
Mat j Skrbek, jenž ve  nále porazil 
svého týmového par áka Miloslava 
Práška a obhájil tak lo ský triumf. 
V p li ervence hostily sušické dvor-
ce prestižní „TROJUTKÁNÍ“ hrá  
Sušice, Dob ichovic a Plzn . Domá-
cí nasadili pom rn  mladý tým, kte-
rý dokrá el k vít zství a navázal tak 
na výhru z lo ského ro níku.

P elom prázdninových m síc  
pat il nejv tší zdejší akci, sedmému 
ro níku o  ciálního turnaje eské-
ho tenisového svazu (kategorie C, 
dosp lí, muži), „ŠUMAVSKÝ PO-
HÁR“. Mezi tak ka dvacítkou hrá  
z r zných kout  republiky si suve-
rénn  po ínal t etí nasazený domácí 
Mat j Skrbek, který ve dvouhrách 
obhájil lo ské vít zství. Drobnou 
ka kou pro diváky byla skute nost, 
že Mat j v soupe  (Pavel Švec – TK 
Strakonice) k  nálovému zápasu 
pro vy erpání nenastoupil. Vše di-
vák m ovšem p edtím vynahradila 
sout ž ty her. Plze ský pár Daniel 
Valeš a Vojt ch Blažek nejprve ve 
strhujícím semi  nále porazil titul 
obhajující sehrané soupe e z Bene-
šova, aby následn  v divácky ješt  
atraktivn jším  nále udolal pom -
rem 7:6, 6:3 sehranou druholigovou 
dvojici ze Strakonic, Pavel Procház-
ka a Pavel Švec.

První srpnovou sobotu byl na 
po adu d íve velmi prestižní tur-
naj „SUŠICE OPEN“ ve ty hrách. 
Po lo ské po etn  d stojné hrá ské 

ú asti se bohužel tento turnaj navrá-
til k trendu nízkého zájmu, když se 
prezentovaly pouhopouhé t i páry. 
Z vít zství se nakonec radovalo do-
mácí duo Jan Pendl a Martin Vosp l.

Hrá ský nezájem však v bec ne-
trápil následující „DÁMSKÝ TUR-
NAJ“, kde p evážn  sušické dámy 
a sle ny pom ily síly ve ty hrách. 
V perfektní atmosfé e nakonec tro-
fej zvedla nad hlavy dvojice Martina 
Prášková a Hana Svobodová.

Druhá p le srpna pokra ovala ve 
znamení deblových turnaj . Odleh-
ený „TURNAJ ROZHOZENÝCH 

RAKET“, ve kterém spoluhrá e lo-
suje nesmlouvavá ruka pana správ-
ce, se stal ko istí zkušeného páru 
Ji í Milfort a Jan Pendl. Veteránský 
turnaj hrá  nad 40 let „MÍL V 
POHÁR“ ovládl tandem Jan Pendl 
a Jan Zoubek.

Zá í pak dalo prostor deblovému 
„ZÁVERE NÉMU TURNAJI“. 
Trofej putovala do rukou domácí-
ho páru Tomáš Nachtigall a Mat j 
Sova (teprve 16 let), který ve  nále 
zdolal sehranou dvojici Jan Pendl 
a Martin Vosp l. 

V p li zá í se sešla více než 
dvacítka žák  p i bojích o „ŽAN-
D V POHÁR“. Do podve erní-
ho  nále se pro-
bojovali domácí 
David Podlipský 
(12 let) a Jan Drá-
bek (9 let); napí-
navý duel dokrá-
el až do tiebreaku 

hraného namísto 
t etího setu, pro 
který p ece jen 
více sil zbylo Da-
vidu Podlipskému.

Pod kování za 
širokou podporu 
tenisu, zejména na 
úrovni d tí a mlá-
deže, náleží m stu 
Sušice. LTC Sušice

Finalisté dvouhry „ŠUMAVSKÉHO POHÁRU“ (zleva: Pavel Švec 
– TK Strakonice, Mat j Skrbek)

Volejbalistky TJ Sušice p ivíta-
ly 10. zá í v úvodním kole okresní-
ho volejbalového p eboru družstvo 
VK Tajanov. P edpokládal se dlouhý 
lítý boj, a proto byl z d vodu brzkého 
soumraku zápas z venkovních kur-
t  rovnou p esunut do t locvi ny.

D vod, pro  se o ekával vyrov-
naný zápas, a koliv tajanovská d v-
ata jsou nová ky v p eboru, vysv t-

luje estmír K íž: „VK Tajanov je 
sice nová kem sout že, ale v tšina 
žen jsou odchovanky VK Klatovy, 
takže kvalitní hrá ky z kvalitního 
volejbalové oddílu. A p edpoklad 
se opravdu potvrdil, soupe ky zle 
kousaly a pr b h jednotlivých set  
byl vyrovnaný. Domácí ale podali 
bojovný výkon a hlavn  v koncovce 

set  tvrdým podáním Adély a kvalit-
ní sme í Zuzky, Terky a Adély sou-
pe ky p ehrávali a zvit zili ve všech 
setech.“

TJ Sušice : VK Tajanov – 3 : 0 
(25:19, 25:22 a 28:26)

Sestava TJ Sušice: (viz foto) 
Mirka K ížová, Adéla K ížová, Te-
reza Havránková, Eliška Bošková, 
Zuzana Hánová a Iva Havránková.

P íští zápas by se m la d v a-
ta vrhnout se stejnou vervou na 
družstvo Vrhav e. Zápas se ode-
hraje 24. zá í na p d  vrhave -
ských. „Všichni doufáme, že le-
tošní ro ník prob hne kompletn , 
neb v p edminulém se odehrál jen 
podzim a v minulém jen dv  kola,“ 
dodává estmír K íž.   ED

Sušickým fotbalovým tým m 
se v posledním týdnu velmi da ilo. 
Á ko doma podruhé v sezon  zví-
t zilo, v osmém kole v d ležitém 
zápase porazilo Žihli vysoko 7:2. 

ty mi góly zazá il kanonýr Domi-
nik Vašák. Bé ko ztratilo po m síci 
body na p d  silného Strážova, za-
tímco zkušení hrá i cé ka brali body 
v Zavlekov . Da ilo se i nejmladším 
hrá m p ípravek.

První tým dosp lých pot eboval 
doma proti Žihli bezpodmíne n  
zvít zit, aby se mohl odpoutat ode 
dna tabulky. Sušice d ležitý ma  
zvládla skv le a p ítomné fanoušky 
pot šila množstvím branek.

Gólostroj odstartoval již uzdra-
vený st elec Dominik Vašák. Dva-
krát využil chyb nejistého branká e 
host  a získal klí ový náskok. Na 
3:0 zvyšoval kapitán Tomáš Klíma, 
když se krásn  prosadil hlavou. Hos-
té si následn  dali tvrtý gól praktic-
ky sami a v ten moment bylo o zá-
pase rozhodnuto. 

Druhá p le p inesla dalších p t 
branek, škoda jen, že dv  padly do 
sušické sít . 

Po t íbodovém zisku a výh e 
7:2, kde Vašák zapsal celkem ty i 
branky, se Sušice v tabulce dotáh-
la na Žihli a s osmi body po devíti 
zápasech se posunula na 13. mís-
to. V dalším utkání (ned le 26. 9.) 
jede mužstvo do K imic, kde na-
stupuje i n kdejší sušická opora Ja-
kub Szedmák. Doma se p edsta-
ví až v ned li 10. íjna proti B lé 
(start 16.00).

Bé ko jelo v ned li 19. zá í do 

branku obstaral z penalty Jan Chudý, 
který odstartoval p íjemný podve er 
domácích matador . 

Výte n  se da ilo nejmladší 
mládeži, konkrétn  minip ípravce, 
mladší i starší p ípravce. Ob  p í-
pravky postoupily do dalšího kola 
Poháru mládeže, starší p ípravka 
výborn  zvládla i krajský turnaj, kde 
porazila Domažlice (14:2) i Svato-
bor Hrádek (13:0). Mladší p ípravka 
v kombinované sestav  na okresním 
turnaji porazila Mochtín (5:1) a pod-
lehla Horaž ovicím (5:10). 

Nejmenší lenové TJ Sušice 
z minip ípravky odehráli turnaj 
v Mochtín , kde podlehli Hrádku, 
porazili Horaž ovice, Luby i bé -
ko Klatov, druhou prohru si p ipsa-
li proti klatovskému á ku. „D ku-
ji kluk m za nasazení, p edvedené 
výkony a hlavn  za radost ze hry,“ 
vzkázal trenér Martin Šlais.  -jon-

Semi  nalisté „ZÁV RE NÉHO TURNAJE“ (zleva: Ji í Milfort, Petr Páleník, Mat j 
Sova, Tomáš Nachtigall, David Podlipský, Josef Podlipský, Jan Pendl, Martin Vosp l)

Semi  nalisté „ŽANDOVA POHÁRU“ (zleva: Jan Drábek, David 
Podlipský, Št pán K s, Ji í Frýzek – TK Horaž ovice)

Absolutní vítězové reprezentovali místní týmy
High Point Bike Team uspo á-

dal 18. zá í 4. ro ník stejnojmenného 
maratonu na horských kolech. Slib-
n  se rozši ující v hlas o závod  za-
st el vloni coronavirus a letos snad 
proto byla ú ast skromn jší. Po a-
datelé však nepolevili a pro závod-
níky p ichystali perfektní tra  a vý-
borné zázemí v chatové osad  Luh. 
Umoud ilo se i po así a k poledni 
dokonce vysvitlo h ejivé slunce. 

Chvályhodnou a podstatnou ástí 
akce jsou dopolední závody d tí. Se 
z etelem na v k byly pro závodníky 
vyty eny trat  r zných délek a obtíž-
ností. Ti nejmenší na odrážedlech tak 
své síly zm ily na krátkém rovném 
úseku, starší ro níky ale mohly na 
vlastní pedály zakusit pravou bikovou 
tra  lesem p es sejpy, ko eny a hupy. 
Všichni závodníci t chto kategorií 
(celkem 49 d tí) byli vyhlášeni mo-
derátorem celého programu Tomá-
šem Kubí kem a každý obdržel cenu. 

Hlavní závod za azený do Ga-
laxy Stevens serie 2021 byl vypsán 
ve dvou délkách – klasické mara-
tonské padesátikilometrové (p e-
výšení 1 300 m) a kratší 32 kilome-
trové (p evýšení 800 m), p i emž 
praví maratonci tra  kolem Svato-
boru obkroužili dvakrát. Charak-

ter trasy s nepostrada-
telnou ob erstvovací 
stanicí je ryze horský 
a bikový, žádné rovin-
ky i nudné úseky. Po-
adatelé p i vyty ení 

osv d ili dobrou zna-
lost terénu prov enou 
léty nekompromisní 
jezdecké praxe.

Vít zem maratonské 
trati ve slušné konku-
renci z širokého okolí 
(Domažlice, Plze , 
Klatovy, Železná Ruda) 
se stal Ji í Reeh (foto) 
z domácího High Point 
teamu v ase 2:10,17. 
Závodu se ú astnilo 27 
jezdc , p i emž jedinou 
ženou a tedy vít zkou byla Simona 
Lišková ze Sušice. 

Na kratší tra  vyrazilo 30 jezdc  
v etn  sedmi žen a vav íny z staly 
op t doma, v tomto p ípad  dokonce 
v jedné domácnosti. Z výhry mezi 
ženami se radovala Eva Haselberge-
rová (Born in Šumava) a mužskou 
ást ovládl Zden k Haselberger (Su-

ši ák). Z dalších sušických biker  
byla Martina Oudová 2. v kategorii 
do 29 let a Eva Pokorná 2. v katego-

rii nad 40 let. Ve slou ené a nejob-
sazen jší kategorii muž  40 – 59 let 
dojel druhý Michal Hrabý, pátý Ed 
Lískovec, sedmý Ond ej Puchinger 
(všichni JIKO ácha Sušice) a desá-
tý Karel Mašek (Sportovišt  m sta 
Sušice). Kompletní výsledky najdete 
na www.mtb-susice.cz.

Akci za po adatele zhodnotil 
Ji í Dlouhý Dlouhán: „Závod se 
vyda il, vládla skv lá atmosféra, 
náramn  vyšlo po así. V ím, že 
se v p íštím roce na pátém ro -
níku setkáme ve stejné atmosfé-
e a t eba i ve v tším po tu. Na 

záv r bych rád pod koval spon-
zor m a partner m závodu: m s-
tu Sušice, High Point – SPORT 
SCHWARZKOPF s.r.o., CYKLOŠVEC 
s.r.o., BANDUR s.r.o., SULES s.r.o., 
OP kola, SPAK Foods s.r.o.“

text a foto d tských závod  ED
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Hokejový oddíl TJ Sušice: 
http://hokejsusice.cz/

– po ádá školu bruslení pro d ti od 4 let a letní p ípravu formou her, 
 s využitím nejmodern jších sportovních pom cek 
–zam uje se na všestranný pohybový rozvoj d tí formou ú asti 
 na vícesportovních turnajích s okolními oddíly 
– zap j uje hokejovou výstroj pro nejmenší
– zajiš uje hokejové tréninky za p ijatelnou cenu
– hledá asistenty trenér  

Bližší informace: Petr Ma ík – šéftrenér mládeže, mob.: 603 223 653, 
e-mail: marik.sou@seznam.cz 
Simona Lišková – trenér p ípravek, mob.: 728 839 717, e-mail: lis-
kovasimone@centrum.cz 
Stanislav Valvoda – asistent trenéra p ípravek, mob.: 604 211 156, 
e-mail: st.valvoda@centrum.cz 

HC Vlci Sušice 
vás zve 
na Týden hokeje

P ij te v ned li 26. 9. 2021 v 10.00 hodin na 
zimní stadion v Sušici na akci Týden hokeje.

V ned li budou mít všechny d ti bez rozdílu dovednosti 
bruslení jedine nou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to 
je být hokejistou. TJ Sušice, oddíl ledního hokeje ve spolu-
práci s eským hokejem po ádá na zimním stadionu v Suši-
ci akci v rámci Týdne hokeje. Krom  zážitku v podob  prv-
ních kr k  na led  si každé dít  navíc s sebou dom  odnese 
zajímavý hokejový dárek. P ij te si vyzkoušet lední hokej 
a zažijte spoustu zábavy!

Co všechno je pot eba si na akci p inést? Sta í jen brus-
le, helma a rukavice (posta í i lyža ská helma a rukavice). 
V p ípad , že máte doma chráni e lokt  a kolen pro inline 
bruslení, vezm te je rovn ž s sebou. Pokud nedisponujete 
bruslemi a helmou, m žete se obrátit na Petra Ma íka (mob.: 
603223653, e-mail: marik.sou@seznam.cz) s dotazem na 
možnost zap j ení vybavení p ímo na míst . Zárove  pro-
sím sledujte aktuální proti epidemická opat ení a p ij te na 
akci vybaveni v souladu s platnými na ízeními.

Týden hokeje je série sportovních akcí pro d ti ve v ku 
4–8 let a jejich rodi e, kterým se naskytne unikátní p íleži-
tost seznámit se s hokejovým prost edím. Pro d ti je p ipra-
ven zábavný program na led  i mimo n j, rodi e zde získají 
podrobné informace o tom, co obnáší mít doma malého ho-
kejistu a jaký je p ínos ledního hokeje pro fyzický a osob-
nostní rozvoj d tí.

Pro ú astníky Týdne hokeje je pak p ipravena ješt  další 
výhoda. Každé dít , které se na akci p ihlásí do projektu Poj  
hrát hokej a klub ho následn  zaregistruje do eského hoke-
je ( eský svaz ledního hokeje z. s.), získá poukaz v hodnot  
1500 K  na nákup hokejové výstroje zna ky CCM. Více in-
formací o p ísp vku na první hokejovou výstroj najdete zde.

Akce Týden hokeje se v rámci projektu Poj  hrát hokej 
koná poosmé po celé eské republice a celkov  už podeváté. 
Díky dosavadním ro ník m získalo první zkušenost s led-
ním hokejem 30 000 d tí. Více informací najdete na www.
pojdhrathokej.cz v sekci Týden hokeje. -PM-

Sportoviště města Sušice

Zimní stadion je opět v provozu od 24. 9. 2021

Jaký je rozdíl mezi veřejným bruslením a veřejným bruslením s hrazdičkami
Pokud je veřejné bruslení s hrazdičkami je předpoklad, že se na ledu 
pohybuje větší množství malých dětí. Neznamená to, že nemůžete při-
jít, pokud už při bruslení hrazdičky dávno nepotřebujete, ale je třeba 
brát ohled na nejmenší. Zatímco při veřejném bruslení bez hrazdiček 
mohou samozřejmě přijít i nejmenší bruslaři, ale hrazdičky v tyto časy 
není možné zapůjčit. 
Více informací na: https://www.sportoviste-susice.cz/zimni-stadion/verejne-brusleni/

Novinky ve fitness: 
Sebeobrana 
Každou středu od 19.30 do 20.30 si můžete dopřát lekci sebeobrany. 
Lekce reálné sebeobrany pro všechny věkové skupiny. Osvojení 
bojových technik, psychická příprava na stresové situace, nácvik 
obrany proti různým typům útočníků (včetně těch ozbrojených), 
a především prevence a způsoby jak se konfliktu vyhnout, nebo 
se dostat z vyhrocené situace. Výuka mimo jiné vede k celkovému 
zlepšení fyzické kondice a zdravému sebevědomí. Zahrnuje rovněž 
nácvik na boj s nožem, teleskopickým obuškem, pepřovým spre-
jem a dalšími prostředky.

Rozhýbej své boky 
Rozhýbat své boky můžete každý čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin. 
Základy tanečních stylů od zumby až po hip hop, tancování je určené pro 
všechny věkové kategorie, začátečníky i pokročilé.

Kromě novinek ve fi tness si můžete vybírat z celé řady cvičení od 

jógy po spinning a vaši oblíbení instruktoři se na vás už těší. 

Zarezervovat své místo můžete na https://sportoviste-susice.isportsystem.cz/
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PRODEJ
Prodám pravou chodskou keramiku 
celá sada (cca 80 ks) nebo i jednotli-
v , cena dohodou. Tel. 721 619 927
Prodám aloun nou desku za po-
stele nebo dvouválendu oranžo-
vo bílou k p id lání šrouby, cena 
800 K  – nová. Ru ní struhadlo na 
zelí, ostré, málo používané, cena 
150 K . Tel. 723 229 931
Prodám psa zlaté Kolie bez pp, i-
povaný, stá í 5 let, o kovaný. Hod-
ný k d tem. Cena dohodou. Tel. 
702 149 706
Prodám truhlicový mrazák A+, 
1 rok používaný, za 3.000 K . 
Objem – 145. Litinová kamna za 
7.000 K . Novou kostru na skleník. 
Dohodou na tel. 607 230 033
Prodám lyže – starožitnost (1. pol. 
20. st.), 2 d ev ná lehátka, cena 
dohodou, 4 bílé židle s rozkláda-
cím stolem – cena 1.000 K . Tel. 
607 866 783
Prodám letošní kohouty do cho-
vu slepic. Odchované na zahrad . 
4 druhy plemen, cena dohodou 
podle stá í. Menší mrazá ek. Cena 
200 K , je funk ní. Tel. 721 216 369
Nabízím osobní auto Peugeot 206 
kombi, cena 30.000 K , 1 majitel, 
rok výroby 2003, zdvih. objem
1.124 cm3, tažné za ízení, st ešní 
okno, 5 dve í, palivo benzín, barva 
st íbrná, najeto 144 tis. km. Tel. 
606 179 388
Prodám kozí mléko 20 K /1l, do 
Sušice s dovozem, možno také ne-
pravideln , nap . pro št ata. Vy-
zkoušené, eko krmení. Tel. 602 
621 435
Prodám staré zápalkové nálepky, LP 
desky r zné, krabici asopis  o ple-
tení, há kování, vyšívání – návody, 
vzorníky apod. Tel. 607 866 783
Prodám r zné staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, kv tiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím šrotovník obilí kladívko-
vý i bubnový na kosti a na klasy 
kuku ice, dále koupím pilu cirku-
lárku s kolíbkou, jen tovární. Tel. 
603 429 372
Koupím pionýra Simsona Jawu 
jakoukoliv i ezetu a koupím ma-
lotraktor 4x4 bu  kloubový TZ4 
K14 i jiný i s vybavením. Tel. 
732 357 828
Koupím jakékoliv staré hodiny, 
ost ení et z  na motorové pily, 
broušení nož , n žek, nože na ma-
šinky na maso. Koupím v elí odd l-
ky, prodej pe iva na krmení. Tel. 
607 909 144
Koupím lištovou seka ku MF70 
i rozbitou nebo bubnovou, ale s po-
jezdem a hoblovku s protahem KDR 
Rojek a et zovou dlaba ku a tesa -
ský hoblík na 380V. Tel. 732 357 828

Řádková inzerce
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabi ky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové dopis-
ní zálepky, staré pohlednice Sušice 
a okolí. P ijedu! Tel. 606 494 996 
Koupím hoblovku s protahem 
a tesa ský hoblík na 380V MAFL 
a et zovou dlaba ku p enosnou 
a cirkulárku s podava em nejlépe 
tovární výroby. Tel. 603 427 924
Koupím starší moped, nebo 
skútr i s poruchou za ú elem 
p ibližování se. D chodce. Tel. 
606 406 010
Koupím tvrdé vyschlé d evo na 
topení v okolí Sušice. Telefon 
773 997 016

BYTY – NEMOVITOSTI 
Pronajmu zd nou adovou garáž 
v Sušici u ulice Volšovská. Tel. 
605 911 749
Pronajmu v Sušici, Nádražní ulici 
plechovou garáž. Tel. 607 887 492
Hledám pronájem malého bytu na 
vesnici. D chodce – neku ák. Tel. 
606 406 010
Koupím nemovitost – byt, pozem-
ky, chatu, rodinný domek. Peníze 
vyplatím do 2 dn . Tel. 605 768 105
Oce ování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, d dické í-
zení, úv r, hypotéku, ú etnictví 
apod. – kvalitn  a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Nabízím socializovaná is-
tokrevná št átka BORDER 
KOLIE bez PP. Odb r na za-
átku íjna, št átka budou od-
ervená, o kovaná, ipovaná. Tel. 

724 369 822 (Mlázovy)
Malí ství – nat ra ství provádí 
veškeré malí ské a nat ra ské prá-
ce. Josef Krupík, Kaštanová 1161, 
Sušice. Tel. 603 875 626
Nabízím jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury bakalá -
ských a magisterských prací, p í-
pravu na maturitní a p ijímací 
zkoušky z eského jazyka, dou o-
vání. Více informací na www.hez-
kycesky.top, tel. 606 49 49 96 
Online výuka angli tiny, p ípra-
va na maturitu, opravné i p ijíma-
cí zkoušky. Dou ování ZŠ/SŠ. Tel. 
776 180 080
Nabízím strojní išt ní koberc , 
sedacích souprav, k esel, židlí a a-
loun ní, Zden k Kubeš, telefon: 
607 630 244 
Spravím staré knihy, svážu diplo-
mové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – st íhání živých plo-
t , ovocných strom , se ení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy st ech, komín , 
nat ra ské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172

Sledujte nás také 

na sociálních sítích

a webu
www.kulturasusice.czPokra ujíc v zapo atém sm ru (viz minulé SN) dostaneme se až na šu-

mavské náhorní plán  v nadmo ských výškách okolo tisíce metr , kde se 
hojn  vyskytují vrchovištní rašeliništ , podmá ené louky a prameništ . 
Typickým p íkladem jsou práv  Kepelské mok ady poblíž Hadího vrchu. 
Rezervace má plochu 68 ha a skládá se ze t í ástí. Mezi t mito díly vedou 
cesty a modrá turistická zna ka z Kepl  na Zh í. 

Na mok adech se vyskytují kriticky ohrožené druhy rostlin (nap . tu -
nice obecná prstnatec Fuchs v) a byl tu pozorován i olek horský. Dále se 
na informa ní ceduli do teme, že jsou zde chrán né také porosty, skupiny 
strom  a p irozené p írodní ekosystémy. Oblast byla vyhlášena rezervací 
v roce 1995 a je prameništ m p edevším levob ežního p ítoku K emelné. 
Na západním okraji mok ad ale napájí i prameny í ky Ostružné. Ces-
ta mezi ástmi rezervace nás zavede na kouzelné místo, které je zárove  
rozcestím a zárove  soutokem pot k . Na n kolika místech toto chrán -
né území navazuje na v tší rezervace Zh ská plá  a Zh ská hnízdišt .

text a foto Eduard Lískovec, více foto na www.kulturasusice.cz

PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Kepelské mokřady

Prezentace: v den konání v restauraci Zlatá Otava 
   – http://zlataotava.wz.cz od 12.00 do 13.15
Start: Hromadný na k ižovatce ulic Pod Svatoborem a Zahradní 
  v 13.30 (150 m od prezentace, bude ozna en)
Cíl: na vrcholu hory Svatoboru (v etn  schodišt  k chat )
P ihlášení a informace:
 p i prezentaci nebo na www.mtb-susice.cz, tel.777 722 756
Startovné: 200,– p i p ihlášení v den závodu – platba hotov  p i prezentaci 
  (mládež 100 K ) | 150 K  p i p ihlášení p es internet 
  do 30. 9. 2021 do 15.00 hod.–platba hotov  p i prezentaci 
  (mládež 80 K )
B ží se za plného provozu, na vlastní nebezpe í a podle pokyn  
po adatele. V cen  startovného je ob erstvení. Vyhlášení výsled-
k  v míst  prezentace.

/ susicebranasumavy



Dobrý den, p átelé. V minulém 
díle naší husitské elegie jsme si 
ekli, že byl 26. srpna 1436, Zik-

mund Lucemburský p ijat vzpur-
nými echy za eského krále. 
Bylo dobojováno. Zdálo se, že se 
do zemí Koruny eské (a v kon-
textu do l na církve) kone n  vrátí 
klid a mír. Záhy se však ukázalo, 
že se uzav ela pouze první kapi-
tola. Kapitola pokus  o reformu 

ímské církve zahájená Janem 
Husem a vedoucí nakonec (bo-
hužel?) k rozpadu ímské círk-
ve a k velké evropské reformaci.

Bu me spravedliví: echy ne-
byly a nejsou st edem sv ta – ne-
byli jsme první, kdo se o reformu 
pokusil. Kontinuální snahy o zlep-
šení stavu západní církve zapo a-
ly již n kdy v 6. století po Kristu, 
ne-li d íve. Koneckonc  výrazem 
t chto snah byl jak Kostnický, tak 
Basilejský koncil. Nicmén  je d -
ležité si uv domit, že p i veške-
rých obrodných snahách uvnit  
církve (ne vždy úsp šných, jak vi-
díme, a ješt  uvidíme, na p íkla-
du husitských ech) církev vždy 
dbala na udržení kompaktnosti zá-
padních k es an . Evropský st e-
dov k byl – na rozdíl od starov ku 
a novov ku – dobou, kdy církev 
a politické národy tvo ily jedno-
tu, jednotné spole enství k es an  
(Corpus Christianorum) a církev 
úzkostliv  dbala na to, aby se tato 
jednota nerozpadla. D vody byly 
politické, ale i – a to zejména – te-
ologické, v rou né.

Odrazem úsilí k es an  o co 
nejryzejší p ístup k Evangeliu 
a k poselství Ježíše Krista byly 
eholní ády. Na jejich p íkladu 

pochopíme úsilí ímskokatolické 
církve o uchování jednoty v r z-
norodosti. Mohli bychom je de-
 novat jako spole enství uvnit  

(katolické) církve odrážející vel-
mi rozmanité duchovní pot eby 
v r zných prost edích a s r znými 
d razy. A st edov k se vyzna o-
val mohutným rozvojem eholního 
života. Tak byl již v roce 529 za-
ložen ád benediktýn , v 11. sto-
letí vznikají kartuziáni, roku 1098 

cisterciáci (jako reformovaná v -
tev benediktýn ), v roce 1126 pre-
monstráti, roku 1209 františká-
ni ( ád založený sv. Františkem 
z Assisi), roku 1215 dominikáni, 
roku 1237 ád k ižovník  s er-
venou hv zdou, atd. V sou asnos-
ti existuje v západní církvi sedm 
forem ádového života. V závor-
kách uvádím jen p íklady, ád  je 
samoz ejm  daleko víc: eholní 
kanovníci (premonstráti), mnišské 
ády (benediktýni, cisterciáci), ry-

tí ské ády (templá i, ád n mec-
kých rytí , k ížovníci s ervenou 
hv zdou), žebravé ády (františ-
káni, karmelitáni, dominikáni), 
eholní klerici (Tovaryšstvo Ježí-

šovo – jezuité), eholní kongrega-
ce (redemptoristé) a laické ády.

Husité nebyli prvními, ani po-
sledními, kdo se o reformy uvnit  
katolické církve pokoušel. Tyto 
snahy pokra ovaly i po roce 1436 
a pokra ují dodnes. A budou jis-
t  pokra ovat tak dlouho, dokud 
bude lov k lov kem.

Na konci st edov ku, roku 
1436, uznala katolická církev spe-
ci  ka víry husit  – vedle r zných 
proud  a ád  uvnit  církve dekla-
rovala, obrazn  e eno, právo na 
život i eským utrakvist m. P i-
jetí Jihlavských kompaktát bylo 
velikým vít zstvím husit . Záro-
ve  ale i ímské církve usilující 
o jednotu. Do jaké míry to s echy 
mysleli legáti Basilejského konci-
lu, papež a koneckonc  i samotný 
císa  up ímn , uvidíme dále. Kaž-
dopádn  – v tento slavný rok stalo 
se Království eské, p i zachová-
ní jednoty církve, zemí dvojí víry 
a dvojího lidu, p i emž se každý 
obyvatel zem  mohl svobodn  roz-
hodnout, jaké ví e dá p ednost. 
Toto dvojv í bylo v tehdejší Ev-
rop  zcela ojedin lé. A vydrželo 
dlouho. Až…, až… O tom budou 
následující sloupky.

P íšt : Praha po korunovaci 
Zikmunda Lucemburského es-
kým králem.

Krásný podzim, p átelé!
18. zá í 2021

Martin Mejst ík
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Jednota

POZNÁVÁTE?

Domov hledají také 
dv  milé ko i í holky, 
asi 3 m síce staré. Byly 
by ur it  rády, kdyby 
mohly jít do nového do-
mova spolu. Ur it  by 
si lépe a rychle zvykly 
v novém domov  a vy-
mazlily se. Až dosp jí, 
zajistíme jejich kastraci. 
Informace na tel. 608 484 
414 nebo 728 172 095.

Arnold – Arny – Je asi 6 rok  
starý k íženec NO mohutného 
vzhledu. Je to takový ob ík s dob-
ráckou povahou, který by pot ebo-
val zahradu. Zatím se nachází v kot-
cích Volary, kde byl v okolí nalezen, 
ale nepoda ilo se dohledat majitele. 
Bude budit za plotem respekt, ale lidi 
miluje a rád se mazlí. Neví se, jak 
ko ky i dr bež, ale ostatních ps , 
kte í ho neprovokují si nevšímá..
Další info po tel. – 604 555 924. 
D kujeme za pomoc. Ivana Jensen

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

Hledáme nový domov

Hádankou v minulém ísle SN 
15/2021 byl pohled (kresba akad. 
malí  Karel Müller) na již neexis-
tující Klášterní bránu, která stá-
la u náb eží Karla Houry p i ústí 
Mostní ulice z centra do hlavní k i-
žovatky dnes vedle opravené st e-
dov ké hradby u Muzea Šumavy 
(viz foto). Z bývalých st edov kých 
hradeb (dvou paralelních vedle sebe) 
se nám dochovala jen torza. Hradby 
a p íkop byly rozprodány na stavbu 
domk , bašty byly též ubourány, 
terén bývalých p íkop  a val  byl 
zarovnán. T i hlavní m stské brá-
ny byly též zbourány. ( íšská roku 
1842, Pražská 1836 a Klášterní roku 
1856). Výstižn  to vyjád il pan re-
daktor Ing. Eduard Lískovec: „Ško-
da, že nám alespo  jedna (brána) 
neodolala pokroku ..., v jiných m s-
tech jsou dnes ozdobou.“

Pražská i N mecká brána byly 
vysoké v žovité stavby. Klášterní 
brána byla nižší než ostatní dv  brá-
ny, zato však mnohem mohutn jší, 
protože v ní bylo obydlí strážce brá-
ny a v zení. Severní ze  Klášter-
ní brány byla ovšem zbo ena teprve 
v roce 1960 p i rozši ování Mostní 
ulice vedoucí dále ve sm ru na nový 
most (bývalý Most Pionýr ) dokon-
ený v roce 1959. 

Roku 1322 dal král Jan Lucem-
burský obehnat m sto hradbami (to 
dokládá nejstarší Sušická památka 
– kamenná deska s latinským tex-
tem, která byla p vodn  vsazena prá-
v  do Klášterní brány (stála ve sm ru 
ke klášteru) a po jejím zbo ení byla 
zazd ná ve vestibulu radnice. Tato 
kamenná deska je jednou z nejvý-
znamn jších epigra  ckých pamá-
tek u nás. V p ehledném m stském 
informa ním letáku je uvedeno, že 
„m sto bylo opevn no vn jší i vnit ní 
hradbou (pr m rná ší ka 1,2 a 2,1 m, 
výška 5–6 m) a p íkopem mezi nimi 
(místy až 13 m široký a 6 hluboký). 

P íkop se dal v p ípad  nebezpe í, 
ohrožení m sta, v pom rn  krátké 
dob  zaplavit z vodu z Otavy, nebo 
Roušarky (Volšovský potok). „Vnit -
ní i vn jší hradby byly opat eny st íl-
nami a ochozy a proloženy baštami, 
brankami a t emi v žovitými dvojitý-
mi bránami, Pražskou, íšskou (N -
meckou), Klášterní. Od hradeb ven 
z m sta následoval ješt  systém p í-
kop  a val . Svou odolnost si hradby 
vyzkoušely z ejm  již v r. 1395 proti 
Jind ichovi Rožmberkovi a obstály.“ 

Od zá í tohoto roku u ím krom  
ZŠ Sušice, Lerchova ul., též na Zá-
kladní škole Elanor, kde s mojí ko-
legyní, paní u itelkou Annou Svo-
bodovou a s d tmi chceme v rámci 
projektu „Poznej sv j region“ mo-
nitorovat, p ípadn  se pokusit zjistit 
n jaké nové informace o tomto st e-
dov kém m stském opevn ní, které 
d íve tvo ilo pom rn  rozsáhlý a slo-
žitý forti  ka ní systém. Bohužel 
se dochovalo jen málo písemných 
zpráv. To co je uložené v archívech, 
už v nedávné dob  komplexn  zpra-
coval PhDr. Jan Lhoták, Ph.D., his-
torik Muzea Šumavy, ve své knize 
Památky m sta Sušice. 

Následující ádky jsou od ve-
doucí projektu Anny Svobodové. 
Projekt Poznej sv j region je novou 
vzd lávací p íležitostí pro žáky Zá-
kladní školy Elanor, umož ující pro-
pojovat u ivo r zných vzd lávacích 
oblastí a obor  v zájmu ešení aktu-
álních otázek života v regionu Su-
šicka. „Jedná se o výuku d jepisu, 
zejména t ch regionálních d jin, tak 
trochu jinak než je ve školách b ž-
n  zvykem. Žáci jsou p i hodinách 
spíše aktivními spolutv rci vzd lá-
vacího procesu než pasivními poslu-
cha i a namísto u ebnic jsou našimi 
nej ast jšími pom ckami historické 
artefakty a autentické prost edí jako 
takové, takže se u íme hlavn  ven-
ku. Krom  toho chceme v rámci pro-

jektu podpo it kulturní život a vzd -
lanost ve m st  Sušici a pro místní 
obyvatele p ipravit vzd lávací hru 
(questing) a netradi ní komentova-
né prohlídky m sta“. 

Hlavním tématem je 700. výro í 
založení m stských hradeb v Sušici, 
které budeme slavit v p íštím roce. 
Žáci ve školním roce 2021/2022 vy-
tvo í a do ve ejného prostoru m sta 
Sušice instalují vzd lávací hru Su-
šický quest a pro ve ejnost zrealizují 

et zové provázení. Prezentaci pro-
jektových výstup  slíbilo podpo it 
i sušické kulturní centrum SIRKUS. 

„V rámci projektu chceme umož-
nit žák m, aby si vytvá eli kladný 
vztah p edevším k d dictví na úrovni 

regionu, ze kterého pocházejí nebo 
kam chodí do školy. Práv  zde se 
mohou v budoucnu podílet na ú in-
né ochran  pam tihodností a kultur-
ní krajiny, vyslovit se k rozhodnutí 
zastupitelských orgán  nebo se pl-
nohodnotn  zapojit do života míst-
ní komunity. Místn  ukotvené u e-
ní pak slouží jako odrazový m stek 
pro pochopení širších a složit jších 
souvislostí p i ochran  národního 
a celosv tového kulturn historic-
kého d dictví“. 

Pokud dokážete identifikovat 
novou hádanku, pište prosím na e-
-mail: bur.mira@seznam.cz. 

Mgr. Miroslav Buršík, 
Mgr. Anna Svobodová

Náš krajan – mistr Jan Hus – část 2.
Hus v um ní 20. století
Husovská tradice a vzpomín-

ka v našem kraji ožila zejména ve 
20. století v ad  soch a pomník . 
Z nich jako um lecky nejcenn jší 
lze uvést Husovy pomníky v Su-
šici a Husinci. Sušickou sochu vy-
tvo il v roce 1923 eský socha , 
malí  a gra  k Jan Emanuel Ko-
det (1880 – 1954). Ovšem nejzá-
važn jší socha ské dílo s ideální 
podobou mistra Jana Husa bylo 
umíst no na nádvo í Karolina 
v Praze a na nám stí v jiho es-
kém Husinci. Jedná se o nadživot-
ní pomníkovou bronzovou sochu 
našeho náboženského myslitele 
a reformátora od Karla Lidické-
ho (1900 – 1976), jedno z nejkva-
litn jších d l eské monumen-
tální socha ské tvorby poloviny 
20.století. Je to socha se zd raz-
n ným kontrapostem statické  -
gury s draperií, která je v pohy-
bu, s odhodlaným gestem pravé 
ruky sev ené v p st a hrd  op ené 
o knihu Písma. V Husov  hlav  
Lidický výte n  prokázal schop-
nost pojmout do individualizova-
ného portrétu také nadosobní du-
chovní a ideové hodnoty. Našeho 
kraje se také dotklo významné  l-
mové dílo s husovským nám tem 
a sice velkolep  pojatý historický 
 lm Jan Hus z roku 1954 režisé-

ra Otakara Vávry se Zde kem 
Št pánkem v titulní roli. N kte-
ré scény tohoto výpravného  l-
mového díla, které samoz ejm  
vznikalo pod vlivem tehdejší po-
litické propagandy, byly natá eny 
v okolí Vimperka.

R e f o r m á t o r,  k a z a t e l 
a mu edník

Mistr Jan Hus, ímskokatolic-
ký kn z, náboženský myslitel, uni-
verzitní u itel, reformátor a kazatel 
se na po átku 15. století stal v d í 
osobností reformního hnutí v e-
chách. Po Johnu Wycliffovi, jehož 
názory se ve svém úsilí inspiroval, 
byl jedním z prvních reformátor  
církve, který tém  o jedno stole-
tí p edešel své následovníky jako 
Luthera, Kalvína a Zwingliho. Hus 
inspiruje dodnes svým p íkladem 
zásadovosti, state nosti, svobody 
sv domí i v rnosti Kristovu u ení.

Vytrvalá obhajoba myšlenek 
k náprav  v cí týkajících se života 
církve a spole nosti mu p inášela 
etné nesnáze. Dostal se do ostré-

ho sporu s církevní mocí, byl dán 
do klatby a po vyhlášení interdiktu 
musel opustit Prahu. Po p íjezdu na 
koncil v Kostnici byl záhy zat en, 
vsazen do v zení a nucen k odvo-
lání jako heretik – „kací “, zbaven 
kn žského sv cení a p edán sv tské 
moci k trestu smrti upálením 6. er-
vence 1415. N které Husovy názo-
ry, nap íklad ten, že kn z ve h íchu 
neplatn  udílí svátosti, jsou dodnes 
katolickou církví vnímány jako v -
rou n  nep ijatelné.

Po celá staletí byla s Husovým 
jménem spojena zcela odlišná hod-
nocení. Na jedné stran  byl v círk-
vích eské reformace ct n jako Boží 
sv dek, v demokratické spole nosti 
jako vzor pravdivého, odpov dného 
lov ka. Na druhé stran  v ímsko-

katolické církvi byl pokládán stále 
za kací e, jehož postoje tuto církev 

ohrožují a jehož památku je t eba 
vymazat. Teprve vyhlášení papeže 
Jana Pavla II. p i návšt v  v Praze 
roku 1999 dalo podn t k hlubším 
vzájemným rozhovor m a širšímu 
v deckému bádání o Husov  osob-
nosti na mezinárodní úrovni. Mistr 
Jan Hus byl aktuáln  papežem na-
zván jedním z reformátor  církve. 
P i tomto aktu nešlo ani nemohlo jít 
o Husovu rehabilitaci ale o „uzdra-
vení historické pam ti“. 

S v tším historickým porozum -
ním je nutno dnes brát na v domí 
speci  nost Husovy p e. Je z ejmé, 
že bez porozum ní myšlení, pocit  
a p edstav a p edevším duchovní-
ho sv ta té doby nelze pochopit ani 
konkrétní d jinné události p ed šesti 
sty lety. Lze shrnout, že Hus dosp l 
k názoru, že lov k nemá zachová-
vat jiný zákon než zákon Boží, který 
je nejúpln jší a nejužite n jší. Jeho 
nad azenost v i zákon m lidským 
je tak vysoká, že je jedinou normou, 
kterou se má lov k ídit. Hus chá-
pal tento Boží zákon p ímo jako zá-
vaznou normu a postavil se tak ve 
skute nosti na pozice mimo reálný 
život. Husova úcta ke Kristovu záko-
nu tryskala z jeho hluboké zbožnosti 
a byla také sm rnicí pro jeho sv do-
mí, kterému se necht l za žádných 
okolností zpronev it. Husova zatvr-
zelá snaha neporušit Krist v zákon 
ovšem narazila na jeho soudce, kte í 
se výhradn  pohybovali v kolejích 
p edpis  a lánk  kanonického prá-
va. Mezi Husem a jeho soudci tak 
zela nep ekonatelná propast. 

Hus z stává velkým tématem 
eské historie i d jin sv tové refor-

mace. V pohledech na osobnost mis-
tra Jana Husa a její význam sotva 
kdy bude dosaženo plné shody. 
Nicmén  mnohé z Husových myš-
lenek mohou i dnes naléhav  inspi-
rovat a spojovat všechny lidi dobré 
v le: „Hodné jest každému lov ku, 
aby nic všete n  nedržel, ale poznaje 
pravdu Boží, pevn  se jí držel až do 
smrti; nebo  pravda kone n  osvo-
bodí; neb praví Pán Ježíš: „Ostane-
te-li v mé e i, v ru moji u edlníci 
budete a vy poznáte pravdu a prav-
da vysvobodí vás.“

Protož, v rný k es ane, hledaj 
pravdy, slyš pravdu, u  se pravd , 
miluj pravdu, prav pravdu, drž prav-
du, bra  pravdy až do smrti; neb 
pravda t  vysvobodí od h íchu, od 

ábla, od smrti duše a kone n  od 
smrti v né, jež jest odlou ení od 
milosti Boží.“  Hus, Výklady

„Také prosím, abyste se milo-
vali, dobrých násilím tla iti nedali 
a pravdy každému p áli.“ List mis-
tra Jana Husa p átel m v echách 
z 10.6. 1415 

PhDr. Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy, Kašperské Hory

Jan Hus – Karel Lidický, Husinec
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Sušický smíšený p vec-
ký sbor Svatobor se 13. zá í 
v 17.00 p idal k dalším sboro-
vým t les m ve t inácti aktiv-
ních kulturních m stech po celé 
republice, aby v tento as na 
ve ejných místech s kolemjdou-
cími sdílel radost ze zpívání. 
Kdokoliv si mohl vybrat z p i-
praveného seznamu písni ek 
svojí oblíbenou, posadit se na 
p ipravenou židli a zazpívat si 
jí se sborem. 

Unie p veckých sbor  se le-
tos p ipojila k 8. ro níku Zp -
vomatu, který po ádá spolek 
Hlasohled. Chceme na jeden 
podve er vynést sborový zp v 
z koncertních sál  do ulic a do-
stat ho tak k uším kolemjdoucích, 
kte í by na koncert možná sami 
nikdy nep išli, dodávají sbory. 

Projekt ZP VOMAT vytvo-
ila hudebnice Ridina Ahmedová 

z pot eby setkávat se ve zpívání 
i s jinými lidmi, než t mi, kte-

„Ach, synku, synku,“ znělo od Svatoboru na rynku

Helena Vondráčková povznesla k výškám vyprodanou sokolovnu
Zapln ná sokolovna s nad-

šením p ivítala legendu eské 
populární hudby Helenu Von-
drá kovou, která zde 11. zá í 
koncertovala v rámci svého pod-
zimního turné Vzh ru k výškám. 
S doprovodnou kapelou Charlie 
Band kytaristy Charlie Blažka 
tak v Sušici prob hlo rok kv li co-
vidu odkládané vystoupení. 

P ed koncertem jsem zp va ku 
požádal o krátký rozhovor.

Vzpomínáte si, zda jste zde už 
zpívala? 

„Ur it  jsem v Sušici zpíva-
la a také jsem tudy zamlada asto 
projížd la za lyžováním na Špi ák. 
Vzpomínám si, že m  tam o silves-
tru unesli na chatu Hrn í  a jednou 
mi tam taky ukradli lyže.“ 

Takže Šumava je vám blízká… 
„Ur it . asto jsem jezdila i do 

Horní Vltavice. P átelila jsem se 
s rodinou herce Št pánka. Oni tam 
m li pronajatý takový krásný velký 
d m. Maminka va ila a my jsme 
chodili na houby. To byly žn , plné 
koše hub! Šumava je nádherná.“

Máte nabitý program – jede-
te dlouhé turné, vydala jste letos 
nové album, vypadáte výborn . 
Jak se udržujete dlouhodob  v ta-
kové form ? 

„Já ale nemám žádný speciální 
návod. Základ jsem dostala od Boha, 
od rodi  a v kondici se celý život 
udržuji sportováním. Plavu, lyžuji, 
hraji tenis, po ád jsem v pohybu.“

Když jsem zde p ed n kolika 
lety mluvil s Vaškem Necká em, 

íkal, že bylo št stí, když jste spo-
lu hráli v Šílen  smutné princezn . 
Všichni vás znají, protože všich-
ni byli d tmi. Pamatujete na ty 
písni ky? 

„Jist , vždy  jednu z nich – Slza 
z tvá e padá – tady i zazpívám. Krás-
nou hudbu k tomu  l-
mu složil Jan 
Hammer.“ 

Pak za-
b o d o v a -
ly f ilmy 
Noc na 
Karlštej-
n  a S te-
bou m  
baví sv t, 
kde jste sice 
nehrála, ale 
svým zp vem 
jste p isp la k jejich 
nesmrtelnosti. Navíc se ty písni -
ky staly hity a šly dál svou cestou. 

„Ano, ty  lmy m ly št stí na 
výborné skladatele Karla Svobo-
du a Václava Zahradníka a lidi 
ty písni ky po ád cht jí. Proto se 
i celé turné jmenuje podle jedné 
z nich a samoz ejm  také zazní na 
koncert .“ 

V devadesátých letech p išly 
ke slovu muzikály. To musela být 
vaše parketa – spojení zp vu, tan-
ce, herectví.

„Muzikály mám ráda stále. Za-
alo to tehdy Bídníky a následova-

ly mnohé další – Mona Lisa, Baron 
Prášil, Muž se železnou maskou. 
Vd ná jsem Milanu Lasicovi za 

hlavní roli v bratislavském uvede-
ní Hello Dolly. V muzikálu Mama 
Mia jsem hrála Donnu. To byla moc 
p íjemná práce, krásné písni ky, 
ABBA, to je fenomén.“ 

Jaké interprety máte ješt  
ráda? 

„Líbí se mi Sting i Phil 
Collins, Whitney Hous-

ton i Celine Dion. 
Mým takovým 

dávným vzo-
rem byla Bar-
bara Streisand. 
Z dnešní hu-
dební scény je 
to t eba Mirai, 

nebo váš krajan 
Marek Ztracený.“ 
M á t e  n ja -

kou svojí oblíbenou 
písni ku? 

„Ráda te  zpívám písni ky ze 
svého nového alba Tvrdohlavá, 
a  je to Dív í žena, nebo nap . Ta-
ne ní st evíce. N které dnes také 
zazpívám.“ 

D kuji za rozhovor a p eji vyda-
ený koncert.

A koncert opravdu vyda ený byl. 
Obecenstvo na záv r dvakrát aplau-
dovalo vestoje. Helena Vondrá ko-
vá b hem svého ve era zazpívala 
v tšinu svých nejv tších hit  a to je 
za dobu její bohaté kariéry opravdu 
nabitý seznam. 

Tém  dvouhodinový koncert ne-
m l p estávku a byl rozd len na n -
kolik tématických blok . V úvodu 
symbolicky zazn la písni ka, která 
dává název celému turné – Vzh ru 
k výškám. 

Nejprve se vzpomínalo hodn  
v ase zp t a zp va ka za adila dnes 
už písn  zlidov lé nap . – Mám ráda 
cestu lesní, Chytila jsem na pase-
ce motýlka (až pozd ji se zakuklil 
a Dáda si ho spletla s žížalou), Pátá 
(zp t na výsluní ho vsadil  lm Re-
belové) a samoz ejm  sv j první hit 
(z roku 1964), kterým odstartovala 
svojí kariéru, americká lidová zn -
jící dnes u mnoha táborových oh  
– ervená eka.

Další ást kontrastovala 
nejen asem – zp va ka p ed-
stavila t i p vodní písn  (nap . 
Dív í žena) ze svého nového 
alba – ale i charakterem – sklad-
by byly rychlejší a rockov jší 
a z eteln  ukázaly, že Helena 
Vondrá ková na své muzikant-
ské cest  nepolevuje.

Absurditu minulého režimu 
zp va ka p ipomn la uvedením 
písn  P ejdi Jordán, kterou jí bylo 
zpívati zakázáno, neb prý navá-
d la k emigraci (Tak jdi nebo b ž 
nebo je  / Vezmi nohy na ramena 
/ Jdi nebo b ž nebo le  / Jsi-li hla-

va otev ená / B ž rad j hned rad-
ši te  / Bro  se t eba po kolena / 
Uzlík svúj sbal ne ekej dál ...P e-
jdi Jordán, eku všech nad jí ...)

Jen na as jedné písn , kte-
rou zazpívaly její dv  sborist-
ky, si Helena Vondrá ková p i 
p evlékání šat  oddechla a pak 
už si ani hrdla fanoušk  neod-
po inula, neb na adu p išly 
nap . Dv  malá k ídla, Sladké 
mámení, Dlouhá noc a p ídav-
ky Lásko má já st u, A ty se 
ptáš co já... 

text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz

í už v dí, že zpívat má smysl 
a kte í navšt vují dílny a kon-
certy. Smyslem Zp vomatu je za-
sáhnout živým zp vem lidi z uli-

ce, mnohdy asi i takové, kte í by 
se se zpíváním b žn  nesetkali, 
nebo by si na to za jiných okol-
ností neud lali as. A pro zpí-

vající je to p íležitost zažít sv j 
hlas zase v jiném prost edí a v ji-
ných souvislostech. Dost možná 
to celé p inese ne ekané zážitky 

a zkušenosti.(Zp vomat) Lektory 
Zp vomatu v Praze byly Gabrie-
la Vermelho, Marta Klou ková, 
Petra Ernyeiova, Jan Matásek, 

Ridina Ahmedová (facebook 
Zp vomatu) a v Nymburce do-
konce Mirka Novak ( jazzová 
zp va ka p vodem ze Sušice).

A jak se zpívalo v Sušici? 
Svatobor se obrátil od kašny 
elem k líp  a z kolemjdoucích 

se stali do p ív tivého stínu stro-
mu usazení poslucha i. Z p i-
praveného seznamu si zájemci 
vybírali písni ky a zpívalo se 
vespolek. Dirigoval a na housle 
hrál Josef Baierl, doprovázely 
i dv  kytary a akci uvád la Jit-
ka Doubravová. Po nám stí se 
tak rozléhaly písn  Svatoborem 
proslavené (Kvardyán, Beskyde 
první i Beskyde druhá varianta, 
Vítr jménem Jan, Horo, horo, Ži-
vot je jen náhoda, Já se t ším do 
nebe) i typické lidovky (Kdyby 
byl Bavorov, erné o i, Holka 
modrooká, P eštický panenky, 
Ha ty svatyj Vav ine ku atp.)

text a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz

Zajímavosti
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