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Oslavy osvobození
Uplynulo již 76 let od konce války.
květen, ČERVEN 2021
Kašperk otevřel bránu
Kastelán informuje o připravovaných akcích
a možnostech návštěvy hradu.

Prodejna Billa
Přinášíme odpovědi na otázky související se
záměrem výstavby provozovny.
Slavnostní akt před pamětní deskou (Foto: Martina Prosserová)

Ve čtvrtek 6. května se krátce před polednem konaly před kašperskohorskou
radnicí oslavy osvobození města americkou armádou na konci druhé světové
války.
Stejně jako v minulém roce tato událost
probíhala za značných omezeních. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace
se akce konala bez přítomnosti široké veřejnosti. I přesto mohla starostka města
Bohuslava Bernardová přivítat zástupce
americké ambasády paní Martinu Siwek
a pana Stephena O’Regana z kanceláře
námořního výzkumu.
Atmosféru 76 let starých událostí navodil
příjezd zhruba desítky historických vozidel
tehdejší americké armády, pod vedením
Silvestra Žitníka. Pod pamětní desku, která
se nachází vedle vchodu do radnice, hosté
položili dvě květinové vazby a poklonili se

památce všech, kteří za osvobození naší
vlasti položili své životy. Slavnostní náladě přispěly česká a americká hymna, které
zazněly.
Z důvodu časové tísně bohužel nebylo
možné, aby se kolona příliš zdržela a brzy
se proto vydala na cestu směrem do Sušice a na Zhůří, kde se také konaly komorní
pietní akce.
V odpoledních hodinách z městského
rozhlasu zazněly proslovy starostky města a pamětníka této historické události
Emila Kintzla. Přepis jejich slov vám přinášíme na další straně.
Doufejme, že se již příští rok budeme
moci sejít na náměstí tak, jak jsme bývali zvyklí v uplynulých letech, pohovořit
s pamětníky a prohlédnout si americká
vojenská vozidla.

Martina Hamáková
redakce

Pozvánky
Přehled připravovaných kulturních událostí
ve městě a blízkém okolí.
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Proslov starostky
města Kašperské Hory,
Bohuslavy Bernardové
Vážené dámy, vážení pánové, milé děti,
dnes je 6. května, což je významný den pro
naše město. 6. května 1945 byly Kašperské Hory osvobozeny americkou armádou.
Je to už neuvěřitelných 76 let. 76 let, kdy
žijeme bez války v míru. Každoročně se
scházíme v tento významný den u radnice, abychom společně poděkovali americké
armádě za osvobození. Letos, stejně jako
loni není kvůli probíhající pandemii Covid19 možné, abychom se shromažďovali ve
větším počtu. Za město Kašperské Hory
děkuji americké armádě, všem, kteří neváhali ze Spojených států amerických přijet
do Evropy, aby pomohli ke svobodě lidem
v naší republice a v našem městě. Ukončili
tím utrpení způsobené druhou světovou
válkou.
Děkujeme, nikdy vám nepřestaneme být
vděčni!
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Proslov Emila Kintzla
Vážení spoluobčané,
když jsem k vám před rokem hovořil prostřednictvím městského rozhlasu při oslavě
– neoslavě 6. května, končil jsem větou ...a
společně se těšme, abychom se za rok zase
sešli před radnicí v lepších časech. Netušil
jsem ani náhodou, že za rok ta koronavirová potvora tu ještě bude řádit. Sebrala
za ten rok mnohým blízké, přátele, přinesla smutek, různá omezení a mnoho škod.
Slavíme proto letos opět divným způsobem konec druhé světové války. Děkujeme
vojákům americké armády za osvobození
Šumavy i našeho horského města. Také si
jistě uvědomujeme, že ta nová virová válka
je tady pořád a nevíme odkud přišla, kdo
za ni nese odpovědnost a bude snad po
zásluze potrestán. A jsem rád, že i v této
divné době může paní starostka spolu se
zástupcem americké ambasády opět položit věnec k naší pamětní desce, která prošla za bolševika smutným osudem. A tak
vzpomeňme s díky na ty mladé muže,
kteří nám v květnu 1945 přinesli svobodu
a hlavně na ty, kteří pro naši svobodu obětovali svůj mladý život. A jsem také rád,

stejně jako vy, co nyní jen posloucháte, že
ten koronavirus nepřerušil vzpomínkové
oslavy, stejně tak, jako se to nepovedlo
tomu rudému režimu, který oslavám po
40 let marně bránil. Co mám říci na závěr? Opět musíme věřit, že to bude za rok
přece jen lepší, že ta zákeřná válka s virem
jednou skončí. Přejme si dnes, aby ve světě
žádné války vůbec nebyly. Protože jak se
říká - Válka je vůl, i když za to, to dobytče nemůže. Končím své povídání a děkuji
zástupcům velvyslanectví Spojených států,
koloně historických válečných vozidel, že
naše město opět poctili svou návštěvou.
Děkuji i vám, spoluobčanům, že jste si
opět vzpomněli s poděkováním na naše
dávné osvoboditele.

Plány na stavbu prodejny Billa
Dubnového zastupitelstva, které se konalo
22. dubna, se zúčastnil zástupce společnosti Billa. Ten spolu se zastupiteli města
odpovídal na otázky, které vyplynuly z ankety, která proběhla prostřednictvím Kašperskohorského zpravodaje a internetového dotazníku. Ankety se celkem zúčastnilo
439 respondentů. První otázka zněla:
Prodejna Billa by se mi v Kašperských
Horách:
5 respondentů odpovědělo JE MI TO
JEDNO,
119 respondentů odpovědělo NELÍBILA
a 315 respondentů odpovědělo LÍBILA.

Ve druhé části ankety pak mohli lidé položit jakoukoliv otázku, která s tímto tématem souvisí.
Nejdřív na nejčastější z nich odpovídala
starostka města Bohuslava Bernardová.
• Jednání probíhají se společností Billa
z toho důvodu, že jiná společnost město
neoslovila.
• Město společnosti nabídlo několik možných lokalit k výstavbě nové prodejny, například Bílou Růži, Bajvu, prostor vedle
autoservisu. Město nemohlo nabízet horní
patro v budově, kde je COOP, protože tato
nemovitost je ve vlastnictví ZKD a dnes
je již využívána jako
prodejna a půjčovna
kol. Společnost Billa
si z možných lokalit vybrala prostor
v Sušické ulici, kde
je v současné době
skládka stavebního
materiálu.
Dále na některé
dotazy
odpovídal
p. Kříž, který jako
zástupce společnosti
Billa, představil zamýšlený projekt.
• Jedná se o koncept
BILLA MINI – pro
města do 3 000 oby-

vatel, jejichž obyvatelé mají dojezdovou
vzdálenost do větších měst 15 km a více.
• Koncept prodejny předpokládá 600 m2
prodejní plochy, skladu a zázemí, sortiment
zhruba 3 500 druhů zboží.
Investor počítá s oslovením a umístěním
i dalších zájemců – drogerie, textil, papírnictví atp.
• Předběžný návrh počítá s vybudováním
zákaznického parkoviště.
• Vyjadřovat se ke stavbě budou také památkáři, CHKO a další dotčené subjekty.
• Nabídka se týkala i spolupráce při možném vybudování dalšího (záchytného)
parkoviště.
• Společnost vybrala tento pozemek, aby
nesoustředila obchodní provoz do centra
města, kvůli zjednodušení a zpřehlednění
dopravy, aby se neúměrně nezvyšovalo zatížení hlukem atp. Také pěší dostupnost je
v této lokalitě dobrá.
• Ceny v prodejně odpovídají cenám v marketech ve velkých městech, nejsou vyšší.
Předpokládaná doba výstavby by byla cca
1,5 roku.
K dalším otázkám ještě starostka města
doplnila, že pozemek by byl pronajímán
s právem stavby.
K otázce záměru výstavby se zastupitelé
vrátí také na příštím zasedání.
Martina Hamáková
redakce

aktuality, kaleidoskop
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Poznáváte?
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Společenská
kronika

Poznali jste kudy vedla ulička, kterou vidíte na obrázku?
značka Horki

Městský úřad Kašperské Hory srdečně
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví
významné životní jubileum:

Ulička pro pěší mezi bývalou měšťanskou školou (dnes DD) a domem
č. p. 145 spojovala střed náměstí
s Dlouhou ulicí na snímku neznámého
autora po roce 1930 (Muzeum Šumavy). Ulička středověkého původu zanikla po demolici okolních domů v 50.
letech minulého století a připojením

pozemků po nich do areálu dnešního Dětského domova. Vpravo boční
strana domu č. p. 145, který stál na
místě dnešní proluky mezi Dětským
domovem a restaurací Pod věží.
V tomto domě, který původně patřil místním židovským občanům, byl
obchod s textilním zbožím a v zadním traktu se nacházela modlitebna
– malá synagoga, kde se scházeli členové nevelké místní židovské komunity. Ze zařízení tohoto svatostánku se
v místním muzeu dochovala část tóry
a mosazný lustr s židovskou hvězdou.
Obě vzácné místní památky jsou toho
času zapůjčeny do expozice v nedaleké Horské synagoze v Hartmanicích.
V této souvislosti si můžeme připomenout, že tóra je svitek pergamenu, na kterém je přepsáno Pět knih
Mojžíšových. Tento posvátný předmět se u Židů těší mimořádné úctě,
v synagoze je ukládán do zvláštního
svatostánku. Říká se, že „Kde je tóra,
tam je synagoga.“

Termíny jednání Rady města Kašperské Hory
9. a 23. června 2021 a 7. a 21. července 2021
Jednání rady města se konají v kanceláři starostky města, jsou neveřejná.
Podklady, podněty a připomínky, které mají být zařazeny na jednání rady města je
třeba doručit na podatelnu MěÚ vždy nejméně 7 dní před plánovaným termínem
jednání rady města.

Vítovec Jaroslav
Pavelková Žofie
Novák Václav
Havlová Libuše
Gendjarová Mária
Brožová Květa
Králík Alois
Szakállová Miloslava
Čácha Miloslav
Graslová Marie
Bechyně Milan
Stodolová Jarmila
Kopová Ludmila
Kintzlová Naděžda
Klement František
Matas Jan
Hudík Josef
Podzemská Jana
Dolák Jaroslav
Markovičová Margita
Bukáčková Emilie
Větrovec Karel
Grasl Ladislav
David Václav
Mikešová Marie
Mašková Miloslava
zemřeli:
Aizner František
Lavrincsik Jan
Dušková Jana
Pozůstalým tímto vyslovujeme upřímnou soustrast.

pozvánka na jednání zastupitelstva města
Vzhledem k aktuální mimořádné situaci a v rámci zachování co nejvyšší míry bezpečného pohybu a kontaktu osob, rozhodla starostka města o zrušení termínu původně
plánovaného zastupitelstva 17. června.

Pokud si nepřejete být ve
Společenské kronice zveřejněni, sdělte nám to na MěKIS, nebo e-mailem
na adresu: zpravodaj@kasphory.cz

NOVÝ TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY JE VE
ČTVRTEK 24. června. Zastupitelstvo města se koná od 17:00.
Místo konání bude upřesněno.
Kašperskohorský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku, periodicita: dvouměsíčník,
místo vydávání: Kašperské Hory, registrační číslo: MKČR E 14893, vydavatel: Město Kašperské Hory,
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, IČ: 00255645. Odpovědná osoba a grafická
úprava: Martina Hamáková, e-mail: zpravodaj@kasphory.cz. Složení redakční rady je uveřejněno na
internetových stránkách města. Tisk: Dragon Press s. r. o., Klatovy. Pravidla pro vydávání Kašperskohorského zpravodaje, ceník inzerce, elektronická verze aktuálního vydání a archiv předchozích ročníků
jsou k dispozici na webu města: http://www.kasphory.cz/mesto/zpravodaj.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

20. července 2021
Příspěvky zasílejte elektronicky
na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.
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Kašperk otevřen jako první hrad v zemi
Po dlouhé odstávce, kterou si vynutila
epidemie, jsme od 1. května na Kašperku konečně znovu otevřeli bránu našim
návštěvníkům. Stalo se tak po téměř pěti
měsících. Náš městský hrad se tak během
prvomájového víkendu stal vůbec první
zpřístupněnou památkou v celé zemi, zprvu alespoň s volně přístupným nádvořím
a venkovní výstavou, kterou si připomínáme natáčení prvního dílu pohádky Anděl
Páně.
Protože jsou komentované skupinové prohlídky prozatím zapovězeny, nabídli jsme
možnost individuálního okruhu, v rámci něhož návštěvník může samostatně zavítat do
větší části hradu. Trasu, jež vede z purkrabství přes palác až na vrchol východní věže,
lemují tematické výstavní panely, díky nimž
návštěvník nepřijde ani o ponaučení, které
by mu jinak zprostředkoval náš průvodce.
Protože komentované prohlídky patří k naší
základní nabídce a jsou dlouhodobě oblíbené, vrátíme se k nim co nejdříve, jakmile je
vládní opatření dovolí.
A že u nás mají komentované prohlídky své
pevně dané místo, o tom svědčí aktualizovaný druhý základní okruh, jenž nově nese
název „Proměny hradu“. Spustíme jej od
července, přičemž tematizuje i novější dějiny hradu. Vedle něj jsme přepracovali a po
roční pauze vrátili dětské prohlídky, jež
jsou pro nás vedle dalších aktivit pro malé
návštěvníky velmi důležité. Nejen, že rodiny s dětmi jsou pro nás cílovou skupinou
v rámci tuzemského cestovního ruchu, ale je
důležité si vychovávat novou generaci v duchu domácí tradice, k níž návštěvy hradů,
zámků patří. Je třeba obecně budovat zájem
o bohatství českého kulturního dědictví.
Dalšího celorepublikového prvenství jsme

zakrátko dosáhli vzkříšením živého divadla,
které se v naší zemi poprvé odehrálo po
dlouhé době zrovna 22. května na Kašperku,
a to díky veselohře Mikulášovy prázdniny.
Od tohoto dne vystupuje na hradě po dobu
tří víkendů v šesti představeních Spolek
Kašpar z Divadla v Celetné. Akci, jež jinak
běžně patří k vrcholu celé letní sezony, jsme
se rozhodli uspořádat už od května, byť byl
tento měsíc z dlouhodobého hlediska teplotně podprůměrný a diváci byli ještě opatrní.
Hrálo a hraje se opět v prostorách bývalého

paláce mezi věžemi, znovu klasika v podobě
Shakespeara (Macbeth) i představení Cyrano od dramatika Rostanda, v němž v titulní
roli exceluje herec Martin Hofmann. V době
vydání tohoto Zpravodaje bude pravděpodobně ještě možné zakoupit vstupenky na
představení Cyrano
(pátek 4. června, sobota 5. června, vždy
od 21:00). Vstupenky jsou k dostání na
Městském kulturním
a informačním centru, stejně tak online v předprodeji na
stránkách www.kasperk.cz. Velmi dobrá
spolupráce se spolkem Kašpar pokračuje nadále, a proto se
na přelomu července
a srpna můžete těšit
na Shakespearovské
léto, kdy se v rámci
chystaného divadelního cyklu představí poprvé na hradě
i Městské divadlo
Kladno, jež uvede hru
Sen noci svatojánské
(28. – 29. července).
Zůstaňme ještě v měsíci červnu a podívejme se na nejbližší nadcházející akce, které
pro vás připravujeme.
O víkendu 12. – 13.
června se uskuteční
letošní první Dny šumavského Trojhradí,

a to společně i na našich spřátelených hradech Velharticích a Rabí. Téma jarních dnů je
obléhání a obrana hradů ve středověku. Na
všech třech šumavských hradech se můžete
těšit například na repliky obléhacích strojů
nebo ukázky palných zbraní z 15. století.
Speciálně na Rabí si připomínají letošních
600 let od husitského obléhání, kdy zde vojevůdce Jan Žižka z Trocnova přišel o druhé
(pravé) oko. Na Kašperku pro vás připravujeme tematickou venkovní výstavu a ukázky
pozdně středověkých palných zbraní, z nichž
bude dokonce možné si vystřelit.
V sobotu 19. června se vůbec poprvé představí na hradním nádvoří původní rocková
opera Kladivo na pýchu, jejíž libreto nás zavede do 16. století na tvrz Běšiny u Klatov.
V minulém roce navštívil titul hrad Rabí, letos 27. srpna navštíví i hrad Velhartice. Vstupenky jsou k dostání v předprodeji opět buď
na MěKIS nebo pohodlně z našich stránek
www.kasperk.cz. Poslední červnový víkend
(26. - 27. června) pak znovu připravujeme
oživené historické nádvoří, na němž bude
možné si vyzkoušet se spolkem historického
šermu Gabreta řadu aktivit (střelba z kuše
a luku, ražba mincí, výroba pečetí, rýžování
zlata) a k tomu si poslechnout středověkou
Pokračování na straně 5
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hudbu v podání skupiny Elthin. Zkrátka
a dobře, co víkend, to akce. Připravujeme
nadále i letní program: noční prohlídky,
divadla, zajímavé koncerty. Bude nač se
těšit! Všechny nadcházející akce zjistíte na
plakátech, webu hradu nebo sociálních sítích
(FB, IG).
Nucené dlouhé uzavření památek a lhostejný postoj státu k provozovatelům památkových objektů v soukromém vlastnictví
zapříčinil, že v lednu letošního roku vznikla
Asociace nestátních otevřených památek
(ANOPA), do níž se přirozeně začlenilo
i Město Kašperské Hory, jež vlastní a provozuje hrad Kašperk. Ukázalo se, že i krajně
nepříznivá situace dokáže spojit provozovatele objektů, kteří mají shodné zájmy. Ať už
ekonomické, marketingové nebo týkající se
památkové péče. Společným úsilím se podařilo například vstoupit do Hospodářské
komory, vznášet vlastní návrhy a postoje do
procesu rozvolňování památkových objektů
nebo prosadit dotační program kompenzací
za období nucených uzavírek provozu, pro-

hrad, čtenáři píší
tože na rozdíl od státních památek bohužel
soukromí vlastníci a provozovatelé památek nedostali ani korunu, natož aby si na
ně předtím vůbec někdo vzpomněl. Prvním
společným projektem se letos stal věrnostní
program „Třetí za polovic, sedmá zdarma“, který jsme veřejnosti představili 20.
května na tiskové konferenci v Břevnovském
klášteře. Program sdružuje nestátní památky (za všechny například hrady Kost, Svojanov, Pecka, Ledeč nad Sázavou, Valdštejn,
zámky Loučeň, Žďár nad Sázavou, Kroměříž,
Brandýs nebo Karlova Koruna), na nichž je
možné díky hrací kartě při cestách po zemi
se třetí návštěvou získat poloviční slevu na
prohlídku, sedmá prohlídka v řadě je zdarma.
Na konec léta připravujeme společnou akci
a pro mě osobně je podíl na aktivitách asociace cenný v kontaktech a poznávání kolegů,
ve výměně zkušeností a zároveň vědomí, že
nejsme ve svých aktivitách osamoceni, nýbrž
že dokážeme hájit společné zájmy. Osobně
usiluji, aby se v rámci asociace nestátních památek stal Kašperk přirozeným regionálním
centrem Plzeňského kraje.
V letošním roce si také připomínáme třicáté
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výroční přeshraniční spolupráce mezi městem Kašperské Hory a bavorským Grafenau.
Ačkoliv jsme původně měli v plánu připomenout si partnerství i na hradě Kašperku,
z pochopitelných důvodů z něj bohužel sešlo. Pevně však věřím, že prostor pro historicky tradiční kontakt teprve přijde. Osobně
v něj doufám, protože kvůli epidemii se mi
zatím příležitosti poznat naše přátele na
druhé straně hranice nenaskytly. Historické propojení obou národů po Zlaté cestě si
připomeneme minimálně během zářijových
městských slavností.
Co se týče památkové péče na Kašperku od
začátku června probíhají na hradě horolezecké výškové práce, dále dojde například
k zajištění zdiva na Pustém hrádku. Probíhají také přípravy na zastřešení západní věže,
respektive k záchraně původní cihelné helmice. Z hlediska návštěvnického komfortu
jsme konečně provoz zdárně vyladili a ustanovili k obrazu svému, na což máme od návštěvnické veřejnosti jen samé dobré ohlasy.
Přijďte se sami podívat!
Václav Kůs
kastelán hradu

O českých perlách v dobovém tisku
V minulém Kašperskohorském zpravodaji č. 2,
2021 (březen-duben) byl publikován článek:
„Zlato z jižních Čech“. Je známo, že Otava na
Šumavě bývala v dávné minulosti nazývána
zlatonosnou, perlonosnou a rybonosnou řekou,
živitelkou Sušicka a jeho okolí. Zdrojem říčních
perel byla dnes kriticky ohrožená perlorodka
říční (Margaritifera margaritifera), sladkovodní druh mlže z čeledi perlorodkovití. Vyžaduje chladnou a čistou vodu s nízkým obsahem
živin. Mezi známé druhy sladkovodních mlžů
náleží velevrub malířský, nadmutý a tupý. Ve
chvíli, kdy se dostane cizí předmět (zrnko písku, úlomek perleti, aj.) do nitra lastury (škeble),
ta se začne bránit proti jeho přítomnosti, vylučuje perleť a dochází k obalování „cizorodého
předmětu“. Perleť je chemicky sloučenina oxidu vápníku (cca 90 %) a dalších org. sloučenin
a malého množství vody. Doba vzniku perly
závisí na druhu měkkýše, který ji produkuje.
Zpravidla je to od 6 měsíců do několika let.
Následující příspěvek s názvem: „O českých
perlách“ byl otištěn dne 22. 06. 1901, zhruba
před 120 lety, v regionálním týdeníku Šumavan; je volným pokračováním předchozího tématu Otava. Text je zcela původní, opraveny
byly pouze zjevné chyby.

Tak mnohá thémata o bohatství přirozeném vlasti naší jest již pouhým snem,
vzpomínkou zašlých časů, chcete-li třeba
dnes jen pouhou básní, která se pěkně
poslouchá, které však již nikdo nevěří.
Chudne ta naše půda; už věru takřka jen
pomocí páry a jiných mohutných sil vydupáváme z ní, co by postačilo obživě
houstnoucího obyvatelstva a zvýšeným
jeho potřebám.
Zajděte se mnou nad Otavu na Sušicko.
Tam, hle zvlněný povrch pobřežních pásem jest zamlklým svědkem druhdy čilého
života zlatých rýžovišť, kdy ještě plynula
tudy řeka čistočistá, slynoucí bohatstvím
vzácných ryb: lososů a pstruhů, pak perlorodek říčních, z nichž vybíraly se hojně
lesklé perly české. Ale dnes!
Na bývalých rýžovištích je pusto, někdy
leda přejde tu stádo ovcí nebo popásá
se několik koz s chudými pastevci. Řeka,
ač ještě zdá se býti čistá, přece již nese

Velevrub malířský (ilustrační obrázek)

Perlorodka říční (ilustrační obrázek)

s sebou kaly továren sušických, pstruh
prořídnul, losos jest tu celkem řídkým
hostem a to teprve zas od těch časů, co
se uměle počal nasazovat (!), a perlorodka, která ještě jen v hojnějším počtu hájí
se v náhoně u Horažďovic, je vzácností. Tím vzácnějším staly se i perly. Právě
nezřízeným vybíráním perel vyhubena
perlorodka nejvíce, neboť vylovená velká
zvířata při vybírání perel zničena a vzalo za své i mnoho těch, která ani perel
neměla.
Řada perel vyložená v Českém Museu
ukazuje rozmanitý tvar, jenž není vždy
pravidelně kulovitý, nýbrž často i protáhlý, dvojčatný a p., což zajisté souvisí
s povahou jádra, na kterém perleťová
hmota se usazovala. Jako u všech perlorodek není ani u této perlorodky naší
každá perla nadána perleťovým leskem;
ano jsou perly takové, dokonce vzácné, kdežto většinou vyskytují se perly
žluto až tmavohnědé bez lesku
perleťového.
Svým časem možno bylo ještě na jubilejní výstavě (r. 1891) v pavilonu knížete
Schwarzemberga spatřiti pěknou sbírku
celého vývoje perlorodky a perel českých
z Pošumaví, v níž také názorně bylo ukázáno, jak značnou měrou poškozuje tyto
škeble i voroplavba, zvlášť za nižšího stavu vody provozovaná. — Sbírka nejspíše
nalézá se v museu Schwarzemberském na
Ohradě u Hluboké.
Josef Růžička
Plzeň
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Stinné stránky odpadového hospodářství
ve městě
Opět se začal ve městě objevovat nešvar
- odkládání odpadu u sběrného dvora. Je
jisté, že sám tam nedošel… že se za ním
vždy skrývá nějaký konkrétní člověk. Před
necelým měsícem se objevil u vrat sběrného dvora tento odpad (viz foto). Vespod
se ukrývaly asi 3 záchodové mísy, kanystr
s kdoví čím, polystyren, kartonové krabice s odpadem, jedno samostatné křeslo
a dokonce celá sedací souprava. Bohužel se
nepodařilo zjistit, kdo tam odpad odložil.
Nemusela to být jedna a tatáž osoba, někdo skládku založí, přidá se další a další…
Upozorňuji, že pokud bude někdo přistižen, bude čelit přestupkovému řízení a následné pokutě. Již několikrát jsem zde na
stránkách upozorňovala na otevírací dobu,
kdy lze odpad do sběrného dvora odvézt,
takže ještě jednou:
Sběrný dvůr je otevřen vždy ve středu od
14:00 do 16:00 v zimě, v létě do 17:00.
V sobotu se otevírá v 9:00 a zavírá ve
12:00.
Dále upozorňuji na zvýšené množství
odpadů, jak směsného v popelnicích, tak
objemného ve sběrném dvoře. Po pravdě
říkám, že si nedovedu představit při tak
doslova mizerné morálce některých lidí (co
se týče odpadů), jak se bude do budoucna

Odpad pohozený u sběrného dvora (Foto: Helena Marková)

dařit snižovat množství odpadů. Poplatek
za 1 tunu odpadu ukládaného na skládku
obce platí nyní 500,-Kč/t. Podotýkám, že
to je jen poplatek za uložení na skládku, za jeho likvidaci a odvoz město platí
dalších 1.878,76 Kč/t směsného odpadu
a 1.600,12 Kč/t objemného odpadu. Pokud
se nesníží množství tohoto odpadu, skládkovací poplatek se bude postupně zvyšovat
a v roce 2030 dosáhne až na 1850,- Kč/t.
Pochopitelně to bude mít za následek razantní zvýšení poplatku občanům. Již teď

město každoročně doplácí na likvidaci odpadů okolo 1.000.000,- Kč!!!
Dalším problémem je využívání systému
města provozovateli obchodů a restaurací,
kteří byli nejednou viděni, jak vesele likvidují tříděný odpad v nádobách (zvonech) ve
městě, které jsou určeny pouze pro fyzické
osoby. Podnikatelské osoby si musí sjednat
likvidaci jak směsného tak tříděného odpadu se svozovou firmou.
Helena Marková
odbor životního prostředí

Prasata v kapli? To snad ne!
To se vracím opět k bývalým kasárnám na
Zhůří, o kterých jste četli v minulém čísle.
Dnes je to o tom, že se šíří „pravdivá“ informace jak v tisku, tak ústním podáním, že
v kapli sv. Václava, která dnes již neexistuje
a připomíná ji jen křížek, chovala zdejší posádka prasata. Jak tvrdí bývalý voják z povolání Ing. Jaroslav Efler, jedná se o naprostou
dezinformaci a v očích veřejnosti to na zdejší
posádku vrhá stín. Mluví se také o tom, že
vojáci pytlačili a kradli dřevo. Proč by to dělali? Chodili do služby ob 24 hodin a když
bylo třeba, zůstávali na stanovišti mnohem
déle. Ve zmíněné kapli se žádná prasata nechovala, ta byla společně s dalšími hospodářskými zvířaty chována, jak říkali, v Červeném baráku – ještě dnes zde stojí základy
domu vlevo u silnice do Kvildy.
V kapli, až do jejího zboření někdy v roce
1955, bylo přijímací středisko t zn. místo pro
příjem radiového vysílání, telefonní ústředna
- zkrátka spojaři. Obsluha v kapli, které již
chyběla věžička, v době služby i přespávala,
jak dokládá tehdejší vojín Josef Hraše, který
zde od října 1953 sloužil vlasti celých dvacet

šest měsíců. Bydlel v horním dřevěném baráku, kde bylo též velitelské stanoviště s nejdůležitějším spojením na vysílací středisko
do kaple, odkud spojaři zabezpečovali radiové spojení s letadly. Byl tam zákaz vstupu
pro všechny, kteří zde nesloužili a zákaz se
dodržoval, protože velitel Jindra Podhorský
byl velmi přísný.
Jak tedy vidno, žádná prasata v kapli, jen
utajení spojaři.
V roce l966 byla dokončena zděná kasárna a v ní umístěná kotelna vytápěla ještě
kuchyni a čtyři finské
dvojdomky pro rodiny vojáků z povolání.
Vojáci to na tomto
osamělém místě neměli lehké. Krátké
léto, dlouhá zima,
málo volna, všude daleko a děvčata v nedohlednu. A když se
vraceli z dovolenky

posledním vlakem, byla to pěkná štrapáce
ze sušického nádraží, obzvlášť v zimě. Častokrát jsem ty noční stopaře dovezl až na to
Zhůří. Byl jsem přece taky voják a je jasné,
že si máme pomáhat. Dnes po kasárnách
není ani památky, jen úžasný pohled na Šumavu. A snad se tam brzy vrátí pomníček
toho nešťastného ruského zajatce.

Emil Kintzl
Kašperské Hory

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

zvony pro šumavu
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Práce na projektu „Zvony pro Šumavu“

Reliéf s vyobrazením Panny Marie, který pro nový
zvon Marie vytvořil akademický malíř a sochař
Miroslav Houšť, detail (Foto: Miroslav Houšť)

Od podzimu 2020 probíhají práce na projektu „Zvony pro Šumavu“, který zahrnuje
restaurování dvou historických zvonů a vyrobení tří nových zvonů pro zvonici kostela
sv. Markéty v Kašperských Horách. Na projektu se organizačně podílí Šumavský kulturní spolek, nadace „Blížksobě“ a farnost

Kašperské Hory. V dubnu letošního roku
byly dokončeny reliéfy, kterými budou ozdobeny pláště nových zvonů a které zobrazují Pannu Marii, Sv. Markétu a Sv. Annu.
Tvůrcem reliéfů je akademický malíř, grafik
a sochař Miroslav Houšť (1954), Čestný
občan Kašperských Hor, který žije a tvoří
v Tursku u Prahy. Jeho obrazy se šumavskými náměty jsou mimo jiné zastoupeny
ve sbírkách místního Muzea Šumavy, svými obrazy a nástěnnými malbami před lety
tento umělec vyzdobil prostory Parkhotelu
v Kašperských Horách. Houště mnozí naši
občané znají z jeho dvou souborných výstav
v kašperskohorském muzeu. Ta poslední se
uskutečnila za velkého zájmu veřejnosti
v srpnu a září roku 2019. – Přední zvonař
a restaurátor Petr Rudolf Manoušek (1957)
je vedoucím zvonařské dílny – Zvonařství
Manoušek ve Zbraslavi u Prahy. Vzhledem
k tomu, že Manouškova dílna byla zatopena při katastrofických záplavách v roce
2002 a dosud nebyla zrekonstruována,
realizuje tento mistr zvonař většinu svých
projektů v holandské zvonárně v městě
Astenu. Zvonařství Manoušek má na svém
kontu několik tisíc zrestaurovaných a nově
vyrobených zvonů. Loni v září bylo ve Zbraslavi otevřeno nové Muzeum zvonařství
rodiny Manoušků.
Úspěch projektu
„Zvony pro Šumavu“ v Kašperských
Horách hodně závisí na štědrosti
dárců. Do probíhající sbírky může přispět každý, komu
alespoň trochu záleží na kulturním
a duchovním obrození naší krásné
Šumavy.
Vladimír Horpeniak
Šumavský kulturní
spolek

Šumaváci, vlastenci
a přátelé našeho kraje
přispívají na „Zvony
pro Šumavu“
I přes omezení vyvolaná pandemickou
situací probíhá uspokojivě sbírka na
projekt „Zvony pro Šumavu“ v Kašperských Horách směřující k cílovému objemu dva milióny čtyři sta tisíc korun.
Významné částky došly z řad místních
občanů, dále od rodáků a mnohdy
vzdálených přátel našeho kraje, dokonce i z bavorského okresu FreyungGrafenau a farnosti našeho partnerského města Grafenau. Nezapomněla
na nás ani firma Belimo.cz hudbymilovné rodiny Mentzlových. Projekt má
také jedinečnou oporu v nadaci „Blížksobě“. Velmi těší podpora a zájem od
našich nejbližších sousedů, například
od společnosti Jihozápadní dřevařská
a.s. ze Sušice, která darovala 60 tisíc
korun. Zvlášť mile překvapil vlastenecký spolek Horní Králováci ze Stachů,
který mezi svými členy a sympatizanty vybral pro „naše zvony“ celkem 30
tisíc korun. Slavnostní předání tohoto
finančního daru se uskutečnilo v sobotu 15. května t.r. v prostorách místního Muzea Šumavy. Za spolek Horní
Králováci Stachy, kteří vystupují pod
heslem „ Ničí sluha, ničí pán!“, obnos
předali zástupcům Šumavského kulturního spolku hejtman Josef Sova a vícehejtman Ing. Ivan Vokáč za doprovodu
svých radních Vojtěcha Lišky a Libora
Hlinky.
Vladimír Horpeniak,
Šumavský kulturní spolek z.s.
Kašperské Hory

Zástupci spolků Horní Králováci a Šumavský kulturní spolek
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Kašperské Hory – doly ve městě
tu nemalé potíže. ruda vykazovala kovnatost 28g/t. Neustálé
Dne 11. října 1775 silné přítoky vod, ale i celkový úpadek revíbyly práce v dole ru vedly po roce 1770 k ukončení prací na
zastaveny ve hloub- této Kettnerské štole.
ce 28 metrů. K dolu Na jižním okraji Kašperských Hor poblíž
Masných krámů se kaple Panny Marie Klatovské se nacházedochovala nedatova- la štola téhož zasvěcení (Maria Glattauer
ná mapa (Geofond Stollen). Dolování zde začalo pravděpo– Česká geologická dobně krátce před rokem 1762, jak se
služba Kutná Hora), to dovídáme z relace kašperskohorského
která v blízkosti šichtmistra Jana Christiana Fischera. Štola
dolu zaznamenává osazená dvěma havíři postupovala západdnes již neexistující ním směrem do Zlatého (Šibenčního vrchu)
„dům, který svého s poměrně dobrými výsledky, což bylo důčasu sloužil k prodeji vodem k žádosti o zřízení nového pochvera odvodu rudy“. Na ku k drcení a rozmělňování rudy. Postupně
Jádro Kašperských Hor s kostelem sv. Markéty na hornické mapě z 18. stol. čitelné zbytky zlatovšak sledované žíly slábly a proto práce na
dolu Masných krámů se štole, která dosáhla délky přes 120 metrů,
Spolu s Jílovým u Prahy představovaly Kaš- narazilo při nedávné rekonstrukci náměstí. byly v roce 1765 zastaveny.
perské Hory se svým okolím nejvýznamněj- Jeho ústí se nyní nachází pod kanalizačním V blízkosti města se dolovalo například na
ší zlatonosnou oblast Českého království. poklopem v dlažbě nedaleko restaurace Pod svazích Zlatého (nebo Šibeničního) vrchu,
Jádro starého důlního revíru se nacházelo věží.
Vinice, Vysokého (Klostermannova) vrchu.
jižně od města, kde dodnes nacházíme Kettnerská štola (Kettnerin, Ober Katarina, Na Šibeničním vrchu jsou dosud dva větší
četné pozůstatky starého dolování – sta- zvaná někdy Na prádle – bey Wösch), byla obvaly, stopy po mělkých kutacích příkoré obvaly, propady, haldy, štoly a šachty. starým důlním dílem v areálu města, které pech a pinky. Značně hluboké pinky byly
Řada kutacích prací se soustřeďovala také bylo uváděno už k roku 1426. Její vyústění zasypány při rekultivaci pozemků na stráni
na okolních horských výšinách jako na Žďá- se nacházelo pod jihovýchodním okrajem proti kostelu sv. Mikuláše na počátku 19.
nově, Chlumu, Suchém, Liščím a Šibeničním města Kašperských Hor nad Řetízkovým století. Pinky sledovaly žíly procházející od
vrchu, Vinici, Klostermannově vrchu, kolem potokem. Nové práce tu byly zahájeny města ve směru východ - západ. V místech
Kavrlíku a na mnoha dalších místech. Dolo- v roce 1767. Štolou mělo být prozkoumáno asi 360 metrů severně od města leželo
valo se i ve městě samém, pod jeho ulicemi, pokračování žíly Masných krámů, která po- ústí takzvané Norimberské štoly. Poměrně
dokonce i na náměstí, jak dokládají některé kračovala východním směrem. Předpoklá- krátce, a sice v letech 1775 – 1777, se pradůlní mapy nebo nakonec i propady z 90. dalo se, že tato štola, jejíž ústí bylo přibliž- covalo na Markétině kutací šachtě (Margalet minulého století před domy č.p. 7 a 8, ně o 38 metrů níže, než ústí dolu Masných rete Schurf) na úpatí tzv. Machaken-biecož mají někteří naši občané ještě v paměti. krámů, bude plnit funkci dědičné štoly glu u Prádla, asi 300 metrů východně od
Například důl Masných krámů (Šachta mas- a odvodní tak důl Masných krámů, aby zde města. Šachta, která byla posledním dílem
ných krámů - Fleischbankschacht) se nachá- těžba mohla bez obtíží pokračovat. Hned šichtmistra Franze a ke které byl zřízen
zel skutečně v blízkosti místních masných od počátku byla do Kettnerské štoly nasa- pochverk, dosáhla hloubky pouhých 12,5
krámů na náměstí mezi městským kostelem zena poměrně silná pracovní osádka – 9 metrů.
Vladimír Horpeniak
a jižní frontou domů. Tento důl je nepo- havířů, 2 tesaři, 1 běhač (Hundt Stösser)
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
chybně shodný s dolem „auf der Schlacht a 1 kovář. V následujícím roce 1768 získaná
Stadt“ - na městských jatkách, který se
vyjmenovává v pamětní listině z roku 1713
mezi 37 významnými středověkými zlatodoly Kašperských Hor, které zde byly kolem
roku 1426 v provozu. Bohužel i u tohoto
zlatodolu dochované písemné prameny dokládají podrobně hornickou činnost teprve
až pro 18. století. V té době důl tvořily tři
šachtice. Nejzápadnější sloužila odčerpávání
vody, střední byla těžná a východní plnila
funkci ochranného hloubení před přívaly
vod do hlavní těžné šachty. Pro léta 1765 –
1775 je doložena etapa zmáhacích prací, při
kterých se postupně narazilo na křemenné
žíly o mocnosti 50 - 70 cm. Postup prací
brzdil velký přítok důlních vod, takže v roce
1767 v dole vedle šesti havířů museli pracovat tři pumpaři i další pomocníci. Podle
zjištění geologa Františka Pošepného byla
v dole prý žíla až jeden metr mocná, která
vykazovala kovnatost 14g/t. Jak si lze dobře představit, provoz dolu i rostoucí halda
v prostoru náměstí přinášely hornímu měs- Kašperské Hory od západu - rytina z doby před rokem 1830 (E. Panni)
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Zlato v jižních Čechách z dobového tisku

Od dávných dob je známo, že Otava je
zlatonosnou řekou v Čechách. A. Heyduk ve
své epické tvorbě opěvuje Otavu i jako řeku
perlonosnou. Otava, levostranný přítok Vltavy (pod hradem Zdíkov), vzniká soutokem
řek V ydry a Křemelné u Čeňkovy pily. Po
této řece z Čeňkovy pily putovalo šumavské
dřevo voroplavbou do Prahy-Podskalí. Do
konce 19. stol. byla Otava přirozenou osou
Prácheňského kraje. Jméno bylo odvozeno
od názvu hradu Prácheň nacházejícího se
poblíž Horažďovic. V dobovém českém tisku
na tato témata lze najít řadu zajímavých
článků. Jaká je tedy pravda?
Následující článek byl publikován před 114
lety, v květnu 1907 v deníku Národní Politika (1885-1945). Původně to byla česká
příloha německy vycházejícího listu Politik,
propagující české nár. zájmy mezi Němci
a cizinci. V jeho čele stál Staročech F. L.
Rieger, J. S. Skrejšovský, aj. Deník se sám
označoval jako list nepolitický. Text je zcela původní. Opraveny byly pouze zjevné
chyby.
Prof. Ferdinand von Hochstetter (18291884) byl významný rakousko-uherský
geolog, mineralog, ale také botanik s profesní vazbou mj. také na Šumavu a Český
les. Nigrin je černá odruda rutilu (15-30%
Fe2 O3 ) vyskytující se náplaveninách. Lot,
resp. loth, 16,06 gramů, je stará jednotka
hmotnosti, kdysi uží váná v různých zemích
světa.
Nedávné překvapující zprávy o mnohoslibném, novém dolování v starých šachtách
Kasejovických upoutaly znovu pozornost
na zašlou slávu zlatonosné „krivé“ Otavy.
Ba, dávno tomu již, skoro tři staletí, od
té doby, co v poříčí jmenované řeky, od
Rabí až za Písek, čilý život rýžovnický úplně zanikl.
Jen četné kupy písku a štěrku, tak zvané
sejpy, v rozloze 50 – 200 metrů, připomí-

nají na tehdejší šťastné časy.
Kupy ty dnes nám připadají jako mohyly
dávno zašlého blahobytu! Nejenom Otava
sama, ale i její přítoky Blanice a Volyňka,
vykazuji dodnes stopy bývalého rýžovnictví. Tak již při ústí Volyňky u Strakonic,
v údolí u Volyně, Čkyně, Vimperka a dále
k jihu, setkáváme se s těmito hojnými
stopami.
Zlato pošumavské je, jak známo, roztroušeno jenom v nepatrných jemných částech
v žilách křemene a v rule. Horniny ty během dlouhých dob pozvolna zvětrávaly,
v štěrk a písek se proměňovaly, který čas
od času zanášen vodou do údolí, utvořil
zde mocné usazeniny.
Staří rýžovníci vyplachovali takto nashromážděný materiál, který po té na menší
hromady čili sejpy ukládali.
Již v sedmém století našeho letopočtu
prý se rýžovalo ve zdejších krajinách zlato. A jak v letopisech zaznamenáno, mají
některá pošumavská města vznik svůj
v těchto dobách. Aspoň jméno Písek, Sušice a j. tomu nasvědčují.
V době husitských válek nastala v českém
rýžovnictví asi delší přestávka. Po té pak
se zlato ještě až do 17. století rýžovalo.
Zlato otavské má nejspíše hlavní původ
ve zlatonosných křemenech Kašperskohorských. Nasvědčuje tomu ta okolnost,
že rýžovníci později, když zlato po řece
stopujíce, až sem dospěli a zlaté plíšky
v křemeni našli, jali se pak vzácný kov po
havířsku dobývati.
Geolog Hochstetter byl toho náhledu,
že zdejší zlato pochází z ruly na křemen
bohaté, oproti tomu však na živce chudé,
jaká se vyskytuje v okolí Zdíkova a Dobré Vody. Rovněž i z křemenců okolí Sušice, Hartmanic a j. může zlato otavské
pocházeti.
A proč tedy dnes nemůže se s úspěchem
v Pošumaví zlato rýžovati, ptá se čtoucí,
když jindy, při dosti primitivním způsobu
těžení, to bylo možno?
K tomu odpovídá geologie a zkušenosti
poslední dobou nabyté, že by se to dnes
opravdu již nevyplácelo. Že dodnes písek
pootavský, jakož i přítoků, je zlatonosný,
jest věcí zcela jistou, ale ložiska jeho nejsou
tak mocná, jako prý byla za středověku.
Uplyne ještě mnoho dlouhých věků, nežli
bude vodami naneseno zase tolik materiálu, kolik bude třeba, aby se rýžování mohlo znovu vypláceti. Veškeré další pokusy
s rýžováním zlata v Pootaví, ještě před
sto lety a dokonce i v letech padesátých
podniknuté setkaly se jen s nepatrným
výsledkem.
Pozoruhodných a zajímavých vědeckých výsledků a rýžováním zlata v písku otavském
docílil prof. Aug. Krejčí r. 1903 v krajině
písecké. Zpracoval přes 600 kg písku, který

zbaven byl zprvu hrubého štěrku řídkým
sýtem, načež pak proset sýtem hustším.
Když zbyla asi třetina veškerého materiálu, byl tento plaven v dřevěném žlabu.
Zajímavá a pestrá byla směs minerálů,
zlato provázejících. Byla to buď omletá
zrnka, ostrohranné úlomky neb krystalky
nigrinu, granátu, rubínu různých barev,
spinellu, turmalínu, zirkonu, titanitu a j.
Mezi těmito minerály objevilo se zlato
v podobě nepravidelných plíšků a lístečků,
řidčeji v podobě drobných zrnéček. Barva
jeho je sytě zlatá a velikost plíšků stoupá
od rozměrů mikroskopických až do velikosti skoro 1 mm2 .
Prof. Krejčí vybral lupou ze 414 gr. tmavého, těžkého písku, jejž vypráním získal,
170 plíšků zlata, v úhrnné váze 3,3 mg. Je
tudíž průměrná váha jednoho plíšku přibližně 0,019 mgr. Poměr písku, tak jak se
štěrkem z řeky se vytáhne, ku zlatu v něm
obsaženému jest takový, že na 1 gr. zlata
muselo bу sе zpracovat! 200 tun písku.
Z toho patrno, že by sе rýžování v Otavě
nijak nevyplácelo.
Zlatonosný
okrsek
kašperskohorský
podroben byl již častokráte geology bližšímu prozkoumání. Prof. Barvíř pokládá
za velmi důležité co nalezl již v letech
padesátých A. Černý neúnavnými pokusy,
že nejen křemenné žíly okolí Kašperských
Hor, nýbrž i hornina vedlejší, totiž rula, je
místy tolik zlatonosná, že má 2 až 9 lotů
zlata v 1 000 centech. Je to výsledek aspoň po stránce vědecké pozoruhodný. Jakých výsledků přinese nové dolování zlata
v okolí Kasejovic, kde sе již v XV. století
zlato dolovalo, o tom sе v dozírné době
dovíme.
Naši veřejnosti je zajisté známo, že rozbor
zlatonosného materiálu kasejovického poskytl prozatím slibných resultátů.
Že sе v jižních Čechách druhdy hojně zlata
vyhledávalo, nasvědčují názvy některých
míst a vrchů. Ku př. Zlatníky, Zlatý vrch.
Zlatá hora. Zlatnice a j.
U Volyně v tak zvaném městském lese,
nachází se dodnes stopy bývalého dolování, v místech, kde se říká „na Zlatnici“.
Zajímavé toto místo nebylo bohužel dosud
důkladněji geologicky probádáno. Založení zdejší šachty sahá do neznámých dob.
Ještě v r. 1804, kdy bylo kutání některými
podnikavými měšťany volyňskými obnoveno, byla šachta čtyři sáhy hluboká.
Ukázky materiálu zaslané hornímu úřadu
v Příbrami k prozkoumání, poskytly pouze
3¼ lotu stříbra, jak stojí ve starých listinách zaznamenáno. O zlatě nečiní se však
nikde žádné zmínky. Později bylo však od
dalšího dolování upuštěno, prý za příčinou nastalé neobyčejné drahoty.
Josef Růžička
Plzeň
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S novým cykloprůvodcem na výlet
Vyjet na kole s průvodcem dodá poznávání míst i krajiny ze sedla bicyklu jiný
rozměr. Pojedete po cestách, které byste
možná podle mapy nevybrali a dozvíte se
i to, co z tištěných průvodců nevyčtete.
Zastavíte v dobré hospůdce a to možná
zrovna ve chvíli, kdy se blíží bouřkový
mrak. Prostě pohoda a dobrý zážitek.
Vyjet si v neznámém terénu s dobrým
cykloprůvodcem znamená poznat víc
a zbavit se starostí.
Takovou službu začne v tomto roce od
června nabízet Informační centrum Kašperské Hory. Je připraveno celkem 5
okruhů. Trasy vedou jak po značených
cyklostezkách, místy po turistických stezkách, nebo po cestách, které tyto spojují.
Délka těchto okruhů je rozdílná, nejkratší měří 12 km, nejdelší 27 km. Nejlepším
typem kola jsou horská kola, elektrokola,
samozřejmostí je cyklistická přilba. Každý
jede na vlastní nebezpečí. Důležité je nebát se kopců, i když co se nedá vyjet, dá
se vytlačit. Trasy mohou být zaměřené
jak pro zdatné sportovce, tak i pro běžné
cykloturisty.
18. června je plánován první výjezd se
skupinou minimálně 5 účastníků, maxi-

málně 10 cyklistů. Registrace účastníků
je v infocentru na radnici. První trasa povede údolím Zlatého potoka na Ždánov
a je celkově dlouhá 12 km.
V Kašperských Horách se na konci května otevřela nová půjčovna elektrokol

Kolotoč, takže zde máte možnost půjčit
si elektrokolo a vybavení pro cyklovýlet
s průvodcem.
Těšíme se na vás.

Radek Nakládal
cykloprůvodce
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Jedinečný Projekt Purgatio v červenci
rozzáří hřbitovní kostel sv. Mikuláše
5. července 2021 se představí v kostele
sv. Mikuláše unikátní audiovizuální projekt Purgatio. Začátek ve 22:00. Purgatio je audiovizuální dílo prováděné v reálném čase spojením živé hudební produkce
s videoartem. Tento projekt vytvořilo pěvecké Duo KCHUN (Marek Šulc a Martin
Prokeš) společně s Rudolfem Živcem.
Spojení hudby a vizuálního umění je
doplněné recitací Vladimíra Javorského.
Projekt „Purgatio“ je naprosto výjimečný a v České republice dosud originální.
Spojuje v jeden celek gregoriánský chorál, renesanční polyfonii, mluvené slovo
a kresbu světlem. Marek Šulc na pražské
HAMU vystudoval zpěv (prof. Miloslav
Podskalský) a hudební management. Pod
vedením Martina Haselböcka se několikrát účastnil mistrovských kurzů barokní
hudby v rakouském Gmundenu. V letech
2004–2018 byl členem souboru Schola
Gregoriana Pragensis. Sametový témbr
hlasu ho přímo předurčuje, aby zpěvem
rozdával radost. Martin Prokeš vystudoval
teplickou konzervatoř a poté pokračoval
ve studiu v Praze na HAMU ve třídě
profesorky Magdaleny Hajóssyové. Spo-

lupracoval se soubory zabývajícími se
historicky poučenou
interpretací staré
hudby, jako jsou
Pražští madrigalisté, Musica Florea,
Ensemble Inégal či
Capella Regia. Dvacet let byl členem
souboru Schola Gregoriana Pragensis
a dvanáct let také
jeho manažerem. Je
obdarován krásným
tenorem, jehož prostřednictvím se snaží o harmonii.
Tyto hlasy zazní
tedy 5. července
v kostele sv. Mikuláše. Čas začátku tohoto koncertu je až
ve 22 :00, neboť je potřeba, aby se kostel sv. Mikuláše ponořil do naprosté tmy
a ticha. A pak se náhle tma probouzí...
Vstupenky budou v předprodeji v infor-

mačním centru na radnici v Kašperských
Horách.
Radek Nakládal
kulturní referent

Těšíte se na promítání pod širým nebem?
Štěstí je krásná věc s Petrou Hřebíčkovou, Karlem Zimou, Janem Dolanským a
Markem Taclíkem.
9. července na diváky čeká další česká
komedie tentokrát režiséra Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka,
věčného frajera, kterému teče do baráku
i do života.
16. července můžete
vidět další českou koHledám paní/pána na pravidelný úklid
medii režiséra Bohvětšího rodinného domu v Laznech/Strašín. dana Karáska Karel
já a ty v hlavní roli s
Frekvence 2 – 5x do týdne (a cca. 6 hodin).
Jenovéfou Bokovou
K úklidu patří také žehlení, zajištění
v hlavní roli. Celovečerní debut Bohdana
malých nákupů, základní práce na zahradě.
Karáska klade důraz
Požaduji zkušenosti a ochotu zajišťovat
na přirozenost diadomácí práce, flexibilitu, řidičský průkaz.
logů i hereckých výkonů. S neokázalou
Nabízím dobré finanční ohodnocení.
elegancí a subtilním
humorem představuje svět třicátníků,
Životopisy/dopisy prosím zasílejte
kteří hledají, nacházejí a někdy i ztráemailem zdena.noack@zeitraum.re.
cejí přátele i životní
partnery.

Letní kino v parku pod kamenným kinem
tradičně spustí promítačku pod širým nebem na začátku měsíce července. Promítání potrvá během celých prázdnin až do
srpna. Letošní výběr filmů je opět soustředěn hlavně na české komedie.
Prvním filmem v pátek 2. července bude
česká komedie Jiřího Diarmaida Nováka

Režisér Dušan Rapoš vám 23. července
nabídne komedii Ženská pomsta. Na
skupinové psychoterapii se setkají tři
ženy zralého věku. Liší se sice profesí i
povahově, ale mají stejný problém, který se snaží řešit v rámci psychoterapie.
Film je úsměvným pohledem na mužskou
krizi středního věku a oslavou ženské
solidarity.
Na konci července, 30. července, se pak
v letním kině můžete těšit na stand up
Na stojáka v kině. Parta komiků připravila jeden jediný a nikdy neopakovaný
speciální a úplně nejvíc unikátní večer
nabitý humorem, natočila ho a teď uvádí
na velkých plátnech do kin jako Na Stojáka v kině. Vtipy, které jste ještě neslyšeli, fóry připravené speciálně pro tuto
příležitost.
V červenci začátek všech filmů je plánován na 21:30 a pro ty, kteří si zapomenou deky, bude možné zapůjčení
karimatek. V srpnu se v letním kině v
Kašperských Horách těšte na další příval
českých komedií.
Radek Nakládal
kulturní referent
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Tichý svět naslouchá
neslyšícím
Jako Tichý svět nabízíme osobám se sluchovým postižením (tzn. kdokoliv s jakýmkoliv
sluchovým postižením, tedy jak neslyšící,
nedoslýchavý, tak třeba i senior, který přichází o sluch) po celém Plzeňském kraji 3
sociální služby (tlumočnické služby, sociální
rehabilitaci, odborné sociální poradenství),
všechny jsou ZDARMA.
1) Klient/občan si může u nás objednat fyzického tlumočníka do českého znakového
jazyka, který za ním přijede kamkoliv po
kraji a bude mu k dispozici při vyřizování
potřebných záležitostí.
2) V rámci sociální rehabilitace nabízíme
klientům podporu v poměrně široké oblasti
jejich potřeb a zájmů. Nejčastěji se jedná
o podporu při procesu hledání práce, vyřizování záležitostí na různých úřadech, ale
třeba také hledání vhodného bydlení atd.
Výhodou je, že se klient může s našimi
konzultantkami poradit a zorientovat se
v daném problému a procesu.
3) Odborné sociální poradenství pak nabízí
klientům podporu především při vyřizování záležitostí ohledně kompenzačních pomůcek, nároků na příspěvky atd. Opět to

znamená pro klienta podporu v dané
situaci, možnost se
poradit, zorientovat se, nebýt na to
sám.
Všechny
služby
jsou poskytované
našimi pracovníky,
kteří ovládají český znakový jazyk
a jsou tak schopni
adaptovat se na
komunikační potřeby klienta a komunikovat s ním
bez bariér. Služby
poskytujeme
po
celém kraji, takže
klient nemusí nikam jezdit, my dojedeme za ním.
Dominik Dolejš
vedoucí konzultant
pobočky pro Plzeňský
kraj

¨ȒȺƐƳɀƺȵɎƐɎƺٺّ !ٹƏɀɎƐǼƺȇƺȸȒɿɖȅǥɎƺّ
ÈʁàƐɀȇƺƫƏɮǥȇƺɖɀɎƐǼƺɀƺƳȒȵɎƐɮƏɎّ
¨ȺƺɀɎƐɮƐɎƺɀǼɵɄƺɎɿɮȒȇƽȇǥàƏɄƺǝȒȅȒƫǣǼɖّ
hƏǸȸȒɿȵȒɿȇƏɎɿƏƮǥȇƏǴǥƬǥɿɎȸƐɎɖɀǼɖƬǝɖّ
·ȵƏɎȇƽȸȒɿɖȅǥɎƺɮژǝǼɖƮȇƻȅȵȸȒɀɎȺƺƳǥِ
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³ǼɵɄǥɎƺًƏǼƺȇƺȸȒɿɖȅǥɎƺِ
³ǼɵɄǥɎƺɿɮɖǸɵ٢ƫɿɖƮƺȇǥًɀɵƮƺȇǥًǝɖƮƺȇǥ٣ً
ǸɎƺȸƻȇǣǸƳȒǴǣȇɶȇƺɀǼɵɄǥِ
xɖɀǥɎƺɀƺƳǥɮƏɎǼǣƳƺȅȇƏȒƫǼǣƮƺǴًƏƫɵɀɎƺ
ǼƻȵƺȸȒɿɖȅƽǼǣِ
³ǼɖƬǝȒɮƐɿɎȸƐɎƏȵȒɀɎǣǝɖǴƺȒɀȒƫɵɮǸƏʁƳƻȅɮƽǸɖِ
¨ȺǣǴƵɎƺɀƺȵȒȸƏƳǣɎƳȒÁǣƬǝƻǝȒɀɮƽɎƏِ

Nasloucháme
neslyšícím
ÁǣƬǝɶɀɮƽɎٖ¨ǼɿƺȊɀǸɶǸȸƏǴ
ɀƏƳɵ¨ƽɎƏɎȺǣƬƐɎȇǥǸɫהٖהב
¨בǼɿƺȊ

ƳȸȒǸɖהאȵȸȒȵȒǴɖǴƺȅƺɀɮƽɎɀǼɵɄǥƬǥƬǝƏȇƺɀǼɵɄǥƬǥƬǝ
ƏɮɀȒɖƮƏɀȇƻƳȒƫƽȵɫɀȒƫǥȅƺǴǣʁɮƳƺɀƺɎǣǸȸƏǴǥƬǝ#ƺɀǸƻ
ȸƺȵɖƫǼǣǸɵِ
¨ȒɀǸɵɎɖǴƺȅƺȒɀȒƫƐȅɀƺɀǼɖƬǝȒɮɶȅȵȒɀɎǣʁƺȇǥȅɮɄƺɀɎȸƏȇȇȒɖ
ȵȒƳȵȒȸɖɮȵȒƳȒƫƽɀǼɖʁƺƫًǸɎƺȸƻǴǣȅɖǼƺǝƮɖǴǥɿƏƮǼƺȇƽȇǥɀƺƳȒ
ɀȵȒǼƺƮȇȒɀɎǣِ
zƏƫǥɿǥȅƺɀȒƬǣƐǼȇǥȸƺǝƏƫǣǼǣɎƏƬǣًȒƳƫȒȸȇƻɀȒƬǣƐǼȇǥȵȒȸƏƳƺȇɀɎɮǥ
ƏɎǼɖȅȒƮȇǣƬǸƻɀǼɖʁƫɵِ
¨ȒȺƐƳƐȅƺǸɖȸɿɵƮƺɀǸƻǝȒɿȇƏǸȒɮƻǝȒǴƏɿɵǸƏِ
àǥƬƺȇƏɯɯɯِɎǣƬǝɵǴƏɿɵǸِƬɿ
MgA. Dominik Dolejš
vedoucí konzultant
607 086 461
dominik.dolejs@tichysvet.cz

tichysvet.cz

Mgr. et Mgr. Michala Mikschiková
konzultantka
727 948 900
michala.mikschikova@tichysvet.cz

ze školy
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Distanční výuka a pohybové výzvy
Dnes, kdy píši tento příspěvek, chodí do
školy většina našich žáků. Jako tělocvikářka
jsem šťastná, že můžeme konečně cvičit alespoň venku a od 24. května také ve sportovní hale.
V období distanční výuky se některé předměty nevyučovaly, patřila mezi ně i tělesná
výchova. Mně hodiny tělocviku moc chyběly. Některé školy sice zavedly on-line
hodiny, ale přiznávám, že představa, jak
stojím před počítačem a děti na povel cvičí,
se mi vůbec nezamlouvala.
Na konci pololetí jsem tedy udělala průzkum, jak jsou na tom nejstarší žáci naší
školy s pohybem a pobytem venku. Po zjištění, že většina z nich sedí u PC a svoje
tělo zanedbává, jsem začala přemýšlet, jak
je motivovat k pohybu jinou cestou. A tak
vznikly „POHYBOVÉ VÝZVY“. Všem žákům 2. stupně jsem je začala posílat na
začátku každého týdne. První výzvy obsahovaly podrobné instrukce s odkazem na
videa, aby se cviky na protažení a posílení těla prováděly správně. Vytvořila jsem
tabulku, do které si každý mohl zaznamenávat své týdenní aktivity nebo se pouze
inspirovat. Součástí byl i bonusový úkol,
který podporoval pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu. Každý žák mohl svoji výzvu

poslat a popřípadě konzultovat, co a jak
dělat.
K dnešnímu dni vzniklo 12 týdenních výzev
(z toho jedna 14 denní). Přesto, že vše bylo
dobrovolné, své výzvy pravidelně posílalo
20 žáků ze 74. Možná si řeknete, že je to
málo, ale mne to nesmírně těšilo a nabíjelo
pozitivní energií.
Pro mne bylo odměnou vidět, jak se někteří snaží, jak na sobě pracují. Byla jsem
nadšená, když jsem prohlížela fotografie
bonusových úkolů, na kterých jsem viděla
vzkazy a obrázky vytvořené z přírodnin.
Úžasné bylo vidět fotky a videa dokumentující pohyb, procházky a čas strávený v přírodě i se svými blízkými. Byla jsem nadšená, když Jakub inspiroval mne i ostatní
„měsíční dřepovací výzvou“, kterou plnil se
svojí maminkou. Na začátku bylo 50 dřepů,
na konci 250. Těm, co to zvládli, tleskám.
Zkuste si to…
Věřím, že počty cvičících byly vyšší, protože ne každý měl chuť dávat zpětnou vazbu.
Všem, kteří byli se mnou v kontaktu a výzvy
posílali, moc děkuji. Dodávali mi sílu a energii vymýšlet, plnit a nezlenivět!!!
Přeji všem krásné a slunečné dny v pohybu.

OKÉNKO DO ŠKOLSKÉ RADY
Děkuji všem členům za čas, který věnovali ŠR v právě končícím
funkčním období. Školská rada má své, myslím, důležité poslání.
Schvaluje mj. školní řád a vyjadřuje se k návrhům vzdělávacího
programu. Je také prostředníkem mezi školou – zřizovatelem –
zákonnými zástupci. Přeji si, ať je naše škola stále přitažlivějším
místem pro všechny její zaměstnance, žáky i rodiče.
Martina Vrbová (předsedkyně ŠR zvolená za rodiče)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
KAŠPERSKÉ HORY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Vimperská 230, PSČ: 341 92, IČO: 71005501, Tel.: 376 582 305, reditel.zskhory@seznam.cz

OZNÁMENÍ
*

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
NA OBDOBÍ 11. 7. 2021 – 10. 7. 2024

SE USKUTEČNÍ V PONDĚLÍ 21. 6. 2020
OD 15:30 DO 17:30 HODIN
VE VSTUPNÍM PROSTORU DO BUDOVY ŠKOLY
(ZDE BUDOU K DISPOZICI I VOLEBNÍ LÍSTKY)
*
Veškeré podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách školy.

V Kašperských Horách dne 20. 5. 2021

Mgr. Richard Nový – ředitel školy

Miroslava Melicharová
ZŠ Kašperské Hory

ÚSPĚCH V OKRESNÍM KOLE
SOUTĚŽE V ANGLIČTINĚ
Tři žákyně naší ZŠ úspěšně reprezentovaly školu v okresním kole olympiády
v anglickém jazyce, která se v letošním
roce uskutečnila mimořádně v online
prostředí. Garantky soutěže, kterou
tradičně pořádá DDM v Klatovech,
hodnotily úroveň letošní soutěže velmi
kladně. V kategorii AJ I (do 7. třídy)
nás zastupovala Nela Chladová a v kategorii AJ II (8.-9.třída) Ivana Vydrová
a Alisa Ben Rached. Skvělého výsledku
dosáhla Alisa, která obsadila vynikající
3.místo z celkového počtu 15 soutěžících. Gratulujeme a přejeme hodně elánu do budoucna!
Eva Pelčarská
ZŠ Kašperské Hory

inzerce
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OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE
STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY

PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
VE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI DPS KAŠPERSKÉ HORY

ČERVEN 2021:

9. 6. 2021 v 13:30 (středa)
Letní posezení
- společenská kavárnička
v prostoru zahrady u DPS s opékáním vuřtů

16. 6. 2021 v 13:00 (středa)
Tvoření
- výroba vyvázaných obrázků - bavlnkou přes hřebíčky
umístěné po obvodu dřevěného rámu

30. 6. 2021 v 13:30 (středa)
Křeslo pro hosta
- s ředitelem Oblastní charity Sušice Bc. Karlem
Weishäupelem

CVIČENÍ NA UDRŽENÍ A ZLEPŠENÍ KONDICE
OPĚT PRAVIDELNĚ KAŽDÉ PONDĚLÍ 14:30 – 15:30
V MALÉ HALE SPORTOVIŠTĚ V KAŠPERSKÝCH HORÁCH

Více informací na tel. 731 669 950, ing. Jana Zábranská Halbhuberová

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

JONÁŠ
3. 6. Vycházka, hry v přírodě nebo na dětském hřišti
10. 6. Výroba mýdel
17. 6. Plavání - Aquapark Sušice
24. 6. Ukončení školního roku, posezení s malým
občerstvením
1. 7. Výroba talismanů z tvořící hmoty
8. 7. Vycházka okolo pranýře, historie, hry
15. 7. Plavání - Aquapark Sušice
22. 7. Vycházka s poznáváním stromů, soutěže a kvízy,
kreslení listů
29. 7. Hry na dětském hřišti a v přírodě, pétanque

Horský klub, Kašperské Hory
Kontakt: tel. 731 669 950, ing. Jana Zábranská Halbhuberová

tel. 721 643 096, Gizela Švajková
PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET POŘÁDÁ OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE

SANACE KROVŮ/STROPŮ, ZATEPLENÍ STROPŮ
ZAMĚŘENÍ A NÁVRHY ŘEŠENÍ PO CELÉ ČR ZDARMA – NEJVÍCE REALIZACÍ
V JIŽNÍCH ČECHÁCH

 Likvidace dřevokazného hmyzu, dřevokazných hub a plísní
Objevili jste ve dřevě výletové otvory dřevokazného hmyzu, hromádky
pilin pod trámy, slyšíte typické „chroupavé“ zvuky nebo dbáte na prevenci?
Chcete se jen zeptat nebo poradit? Volejte na 602355442. Rádi poradíme,
případně společně vybereme vhodné řešení.

 Zateplení stropů a střech foukanou protipožární izolací
Stropem uniká nejvíce tepla. Foukanou minerální izolací můžete
ušetřit až 35 % nákladů na vytápění s velmi rychlou návratností.

CHYTRÉ STŘECHY s.r.o.
www.chytrestrechy.cz
info@chytrestrechy.cz

Technicko-obchodní zástupce
Bc. Jiří Hůzl
huzl@chytrestrechy.cz

tel.: 721 078 215

tel.: 602

355 442

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
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DLOUHODOBÉ
Ce�o�očně
Kešk� p�o op�a�do�é dob�od�uh�
� oko�í Kašpe�sk�ch Ho�
Přidej se k nám a najdi 10 dobře uk��t�ch k�abiček na k�ásn�ch místech
� našem oko�í. Mapka s indiciemi je
k dostání � MěKIS na �adnici.
| Kašpe�ské Ho��
Če��en
středa od 15:00
Komento�ané p�oh�ídk� města
Cca 75minuto�á p�oh�ídka města
s p�ů�odcem. P�odej �stupenek na
MěKIS, te�.: 376 503 413.
| Kašpe�ské Ho��
Če��en
Ba�e�né šuma�ské s�atě
V�sta�a ob�azů Jiřího Matouše T�nk�.
| ga�e�ie na �adnici
Če��enec a s�pen
úte��, čt��tek od 15:00,
nedě�e od 10:30
Komento�ané p�oh�ídk� města
Cca 75minuto�á p�oh�ídka města.
| Kašpe�ské Ho��

ČERVEN - ČERVENEC
Pondě�k� | 14:30–15:30
C�ičení
Na ud�žení a z�epšení kondice.
| spo�to�ní ha�a
1. 7.–29. 8. | 10:00–17:00
Dětské p�oh�ídk�
Během �etních měsíců se můžou
děti od 6 do 10 �et zúčastnit speciá�ní dětské p�oh�ídk�, během kte�é
pomůžou ��s�obodit manže�ku majite�e h�adu Annu z F��mbu�ka nebo
sta�ite�e mist�a Hanuše ze zak�etí.
| h�ad Kašpe�k
1. 7.–29. 8. | 9:30–8:00
P�oměn� h�adu
No�� p�oh�ídko�� ok�uh. Seznámí �ás
nejen se sta�bou gotického Kašpe�ku
a�e i s ce�ou jeho histo�ií.
| h�ad Kašpe�k

KRÁTKODOBÉ AKCE
4. 6.–5. 6. | 21:00
VÁS!
TIP PRO
C��ano
Příběh p�n� h�dosti a �ásk� se ��ací do
zřícenin� h�adního pa�áce. Režie Jakub
Špa�ek. Vstupenk� �ze zakoupit on�ine
na ���.kaspe�k.cz. V h�aní �o�i Ma�tin Ho�mann. Cena �stupenk� 430 Kč.
| h�ad Kašpe�k

Če��enec, s�pen | 15:00
každou p�ázdnino�ou středu
Po stopách skřítků za pok�adem
Cca 3hodino�á inte�akti�ní p�ocházka p�o děti s p�ů�odcem. Jednotné
�stupné 100 Kč. P�odej �stupenek
� MěKIS na �adnici.
| s�az před budo�ou �adnice

9. 6. | 13:30
Letní posezení
Spo�ečenská ka�á�nička � p�osto�u zah�ad� u DPS s opékáním �uřtů.
| DPS Kašpe�ské Ho��

H�ad Kašpe�k | úte�� – nedě�e
če��en 10:00–17:00
če��enec, s�pen 9:30–18:00
Možnost na�ští�it h�adní nád�oří
a zúčastnit se p�oh�ídk�.Více in�o�mací na ���.kaspe�k.cz.
| h�ad Kašpe�k

12. 6.–13. 6. | 10:00–17:00
Šuma�ské T�ojh�adí
Letos se zaměří na ob�éhání a ob�anu
nejen h�adů �e středo�ěku. Těšit se
můžete na tematické p�oh�ídk� h�adu,
��sta�u a oži�ené h�adní nád�oří.
| h�ad Kašpe�k

16. 6. | 13:00
T�oření
V��oba ���ázan�ch ob�ázků, ba��nkou přes hřebíčk� � �ámečku.
| DPS Kašpe�ské Ho��
17. 6. | 15:00
RO VÁS!
Senio� IN – Šitk�edit TIP P
Dokumentá�ní ��m Ma�tina Řezníčka Šitk�edit přib�ižuje neetické p�aktik� ú�ě�o��ch ��em a jejich dopad�
na osud� d�užníků, �ětšinou �idí s nízk�mi příjm�. Spo�ečnost Č�o�ěk � tísni, k�omě tématu - no�odobé �ich��,
nah�édne i do p�ob�ematik� chudob�
a sociá�ního ���oučení.
| Ho�sk� k�ub Kašpe�ské Ho��
19. 6. | 21:30–23:30
K�adi�o na p�chu
Rocko�á ope�a �e zdech středo�ěkého
h�adu se odeh�aje na h�adním nád�oří. Cena �stupenk� 290 Kč.
| h�ad Kašpe�k
25. 6. | 10:00–17:00
Oži�ené nád�oří p�o děti
Zába�n� den nejen p�o ma�é ná�ště�ník�. Lukostře�ba, ��žo�ání z�ata, středo�ěké sc�ipto�ium, ��hcáb�, souboje
a zába�né akti�it� na nád�oří.
| h�ad Kašpe�k
S!
26. 6.
PRO VÁ
Sousedská s�a�nost TIP
Maška�ní p�o děti, obče�st�ení, hudební ��stoupení místní skupin�. Da�ší
in�o�mace budou �čas upřesněn� na
���.kaspho��.cz.
| pa�čík pod kinem

30. 6. | 13:30
Křes�o p�o hosta
S ředite�em Ob�astní cha�it� Sušice
Bc. Ka��em Weishäupe�em.
| DPS Kašpe�ské Ho��

8()(!2!*")*'$3 $%'#7$3()6 (!%.1#8()3  4&'(!2%',
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Změna p�og�amu ��h�azena
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2. 7. | 21:30
VÁS!
TIP PRO
LETNÍ KINO
Štěstí je k�ásná �ěc
Na Janu s Čendou se konečně usměje
štěstí a ��h�á�ají mi�ion� ko�un. Ani
jeden z nich nemá �šak s to�ika penězi
žádné zkušenosti. Česká komedie.
| pa�čík pod kinem

3. 7. | 10:30–15:00
Vázání �o�ů a p�a�ba po Vch�nicko
– Teto�ském kaná�u
Histo�ie �o�ařst�í na Šuma�ě, ukázka
�ázání �o�ů i p�a�ba.
| Rech�e u Mod�a��
5. 7. | 22:00
VÁS!
TIP PRO
Pu�gatio Kchun
Nenechte si ujít ojedině�� konce�t.
P�ojekt ,,Pu�gatio", � podání zpě�áků Ma�tina P�okeše a Ma�ka Šu�ce.
V České �epub�ice dosud �e s�é o�igina�itě nep�ezento�ané audio�izuá�ní dí�o, spojující g�ego�iánsk� cho�á�,
�enesanční po���onii, m�u�ené s�o�o
a k�esbu s�ět�em � Předp�odej �stupenek na MěKIS. Vstupné 200 Kč.
| koste� s�. Miku�áše

ČERVENEC
9. 7. | 13:00–17:00
Ruční ���oba sk�eněn�ch ko�á�ků
(páteříků) na sk�ářském kahanu
Co to b��� pateřík� a jak se ���ábějí
�inuté pe���? Přij�te se seznámit s ���obkem Šuma�a - o�iginá�ní p�odukt,
pos�echnout si mnoho zajíma�ého o
histo�ii sk�ářst�í na Šuma�ě a podí�at
se na ce�� postup ���ob� sk�eněného
ko�á�ku. Sami se pak můžete pokusit
o ���obu s�ého záři�ého pok�adu.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
9. 7. | 21:30
LETNÍ KINO – Bou�ák
Komedie Ondřeje T�ojana s I�anem
T�ojanem � �o�i Bou�áka, �ěčného ��aje�a, kte�ému teče do ba�áku i do ži�ota a �odina už ho má p�n� zub�.
| pa�čík pod kinem
18. 7.
Komo�ní o�chest� MLP a Mi�os�a�
Kejma� – t�ubka
| koste� s�. Ma�két�
21. 7.
Komo�ní o�chest� MLP a só�isté
| koste� Pann� Ma�ie Sněžné
16. 7. | 21:30
LETNÍ KINO – Ka�e� já a t�
U�ěřite�n� ��m o pauze � manže�st�í,
stá�osti �ztahů, empatii a da�ších �ěcech. Inte�igentní, přem�š�i�á komedie
s Jeno�é�ou Boko�ou � h�a�ní �o�i.
| pa�čík pod kinem
RO VÁS!
TIP P

22. 7. - 24. 7. | 21:00–23:00
Če��enco�é noční p�oh�ídk�
Oži�ené p�oh�ídk� o méně znám�ch
kapito�ách histo�ie h�adu. Jak� b��
��astně �ztah h�adních pánů k měšťanům � Kašpe�sk�ch Ho�ách? Na to
odpo�í scénické noční p�oh�ídk�. Více
na ���.kaspe�k.cz
| h�ad Kašpe�k

23. 7. | 21:30
LETNÍ KINO – Ženská pomsta
Na skupino�é ps�chote�apii se setkají
tři žen� z�a�ého �ěku. Liší se sice p�o�esí i po�aho�ě, a�e mají stejn� p�ob�ém,
kte�� se snaží řešit. Jejich dep�ese
a t�ápení mají spo�ečného jmeno�ate�e
- ne�ě�u manže�ů, kte��m oběto�a��
desítk�, často i ne�ehk�ch, �et spo�ečného ži�ota. Česká komedie.
| pa�čík pod kinem
24. 7. | 10:00
S�az �ete�ánů – 66 mi� šuma�sk�ch
V�sta�a spo�to�ních �ozide� z 50. 80. �et z Německa, Itá�ie a Ang�ie.
| náměstí Kašpe�ské Ho��
28. 7. | 18:00–21:00
Sen noci s�atojánské
Pop��é se � p�osto�ách b��a�ého h�adního pa�áce předsta�í soubo� Městského di�ad�a K�adno s jednou z nejznámějších Shakespea�o��ch komedií!
| h�ad Kašpe�k
O VÁS!

TIP PR
30. 7. | 21:30
LETNÍ KINO – Na stojáka � kině
Pa�ta komiků přip�a�i�a speciá�ní �eče� p�n� humo�u, kte�� necha�i natočit
a u�ed�i na �e�k�ch p�átnech do kin.
| pa�čík pod kinem

31. 7. | 10:30–15:00
Vázání �o�ů a p�a�ba po Vch�nicko
- Teto�ském kaná�u
Histo�ie �o�ařst�í na Šuma�ě. Ukázka
�ázání �o�ů, ukázka sta��ch řemese�.
Spouštění �o�ů a p�a�ba po Vch�nicko
– Teto�ském p�a�ebním kaná�u.
| Rech�e u Mod�a��
31. 7.
Va�hanní konce�t
P�o�. Micha� No�enko
E��opská a česká hudba 17.-18. sto�.
| koste� s�. Miku�áše
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