
Měsíčník pro obyvatele Kašperských Hor a okolí Ročník 19, číslo 4, rok 2021

Dobrá zpráva  
Ve zdravotním středisku se opět otevře 
zubní ordinace.

Ohlédnutí   
Připomenutí zajímavých událostí, které 
proběhly, doplněné fotografiemi.

Pozvánky   
Přehled připravovaných kulturních událostí 
ve městě a blízkém okolí.

ČERVENEC, SRPEN 2021

V okolí kostela sv. Markéty proběhne tradiční řemeslný jarmark (Foto: Tomáš Mašek)

Kašperskohorská pouť
„Zvony pro Šumavu“ budou posvěceny během pouti

Tradiční pouť v Kašperských Horách o víken-
du 6. až 8. srpna vás zve na bohatý program 
plný hudby a zábavy. Letos budete mít mimo 
jiné příležitost zúčastnit se ojedinělé udá-
losti. Svěcení zvonů obnoveného zvonového 
fondu na věži arciděkanského kostela sv. 
Markéty, které proběhne v neděli dopoled-
ne, je výsledkem dlouhodobé snahy místních 
občanů s podporou nadace Blížksobě a řady 
přispěvatelů. Krom toho bude po oba dny 
probíhat na náměstí řemeslný jarmark. Bě-
hem sobotního dne se můžete těšit na řadu 
hudebních vystoupení a v neděli se usku-
teční již jedenácté setkání harmonikářů. 
K pouti patří neodmyslitelně také duchov-
ní program, který otevře brány kostela sv. 
Markéty a poutního kostela Panny Marie 
Sněžné.
Oblíbenou pouť v šumavském městečku 
Kašperské Hory v pátek 6. srpna v 16:30 
zahájí mše svatá v kostele sv. Markéty. Od 

20:00 se v poutním kostele Panny Marie 
Sněžné uskuteční koncert Markéty Schley 
Reindlové a Tomáše Reindla s názvem 
„Zvony ze Šumavské pouště“
Sobotní program na náměstí bude začínat 
v 11:00 loutkovým divadlem pro nejmen-
ší a bude se na pódiu střídat s harmoni-
kářským duem Šumaváci. Odpoledne se 
uskuteční křest dvou knih šumavských 
autorů Ondřeje Fibicha a Adély Šubové. 
Poté proběhne pobožnost v kostele sv. 
Markéty a průvod ke kostelu Panny Marie 
Sněžné, kde bude následovat poutní mše 
svatá. Večer roztančí náměstí pouťová zá-
bava pod taktovkou místních skupin I.F.M. 
Dreams a Rankl Sepp. Příznivce duchovní 
hudby zveme do kostela sv. Mikuláše na 
koncert „Salve Regina“ v podání Collegi-
um Marianum a Jany Semerádové. 

Pokračování na straně 2
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Hlavní nedělní program se bude odehrávat 
v 10:00 a začne před kostelem sv. Markéty 
na náměstí. Zde budou vysvěceny zvony pro 
kostel sv. Markéty. Tento jedinečný projekt 
je snahou o vyrovnání jedné z přetrvávají-
cích kulturních a společenských ztrát z 2. 
světové války, kdy byla v r. 1942 provede-
na rekvizice posledních kašperskohorských 
zvonů pro válečné účely. Díky pomoci 
mnoha tuzemských i zahraničních podporo-
vatelů se podařilo ve zvonařské dílně pana 
Petra Rudolfa Manouška opravit dva stáva-
jící zvony a odlít tři nové zvony. Poprvé by 
se všechny zvony měly společně rozeznít 
10. září během městských slavností.
Program bude pokračovat na náměstí 11. 
setkáním harmonikářů v Kašperských Ho-
rách. Pouť vyvrcholí v 15:00 v kostele Pan-
ny Marie Sněžné požehnáním poutníkům 

za hudebního do-
provodu grafenaus-
kého hudebního 
uskupení Eibnschlä-
ger Sänger
Po oba víkendo-
vé dny bude na 
náměstí probíhat 
staročeský jarmark, 
který ozdobí přes 
40 prodejců svými 
originálními vý-
robky. Na své si 
přijdou i milovníci 
pouťových atrakcí, 
které naleznou na 
Žižkově náměstí. 

Martina Hamáková
redakce

Pouťový program potěší malé i velké návštěvníky (Foto: Tomáš Mašek)

Cesty k Šumavě okouzleným 
pohledem Ondřeje Fibicha     
Pan Ondřej Fibich je domácím i turistům znám zejména jako 
provozovatel oblíbeného „letního antikvariátu“ na náměstí 
v Kašperských Horách. Milovníci Šumavy ho ale vnímají pře-
devším jako plodného spisovatele, básníka i nakladatele, au-
tora téměř čtyřiceti knih, z nichž většina je tématicky spjata 
se Šumavou. 
V posledních letech zaujaly jeho sbírky lidových pověstí. Lido-
vou slovesností Šumavy se Fibich zabývá již téměř čtyři de-
setiletí, měl tak štěstí čerpat ještě z autentických vyprávění 
starých šumavských pamětníků. Právě lidové pověsti jsou mu 
cestou k hledání původního genia loci staré Šumavy v jeho 
nové knize „Cesty k Šumavě“. 
Z mýtických zjevů horského kraje ho především zaujala posta-
va Lesní matky. Tento ženský archetyp podle něj nejvíce od-
ráží nevyzpytatelnost a proměnlivost Šumavy. Autor ve svém 
novém knižním díle netlumočí jen staré legendy a mýty, ale 
navíc svými originálními krajovými meditacemi i svéráznými 
básněmi se snaží ze svého pohledu čtenáři přiblížit jedineč-
ného ducha naší „země zamyšlené“. Podle mého přesvědčení 
nová Fibichova publikace Cesty k Šumavě se řadí k nejvý-
znamnějším uměleckým počinům tohoto věrného a oddaného 
milovníka Šumavy. 

Prezentace a křest knihy Cesty k Šumavě se uskuteční 
v Kašperských Horách o tradiční pouti v sobotu 7. srpna od 
15:00. 

Vladimír Horpeniak
historik Muzea Šumavy

 
HUDEBNÍ LÉTO – Kašperské Hory 2021  
cyklus koncertů klasické hudby 
 
St    28.7.        Pěvecký koncert Ivany Klimentové (mezzosoprán) 
                        písně a árie českých a světových klasiků 
                        klavírní doprovod Jan Aschenbrenner 
                        poutní kostel P.M. Sněžné  -  20,00 
 
So   31.7.         Prof. Michal Novenko – Varhanní koncert 
                        evropská varhanní hudba 17.-18.století  
                        Bach, Sweelinck, Pachelbel, Weckmann, Strauss, Brixi 
                        kostel sv. Mikuláše  -  20,00 
                        
Ne   1. 8          Benefiční koncert na podporu projektu „Zvony pro Šumavu“ 
                       „Barokní putování k srdcím zvonů“ 
                        Ivana Klimentová – mezzosoprán,  Markéta Schley-Reindlová – varhany 
                        Árie a varhanní skladby mistrů G.F.Händela, A.Stradelly,  
                        B.Pasquiniho a J.Pachelbela 
                        kostel sv. Mikuláše – 17,00   -  Přijďte podpořit sbírku na nové zvony! 
                       
Pá     6.8.        „Zvony ze šumavské pouště“ 
                         sourozenecké duo  TRANS  ORGANIC 
                         Markéta Schley Reindlová – Tomáš Reindl  
                         experimentální koncert pro varhany, etnické nástroje a interaktivní elektroniku  
                         s premiérou skladby k svěcení nových zvonů pro Kašperské Hory 
                         poutní kostel Panny Marie Sněžné -  20,00 
                      
So     7.8. -      Collegium Marianum a Jana Semerádová  -  „SALVE  REGINA“  
                        slavnostní koncert k mariánské pouti a uvítání nových zvonů 
                        Duchovní hudba barokních Čech a střední Evropy 
                        Romana Kružíková – soprán, J.Semerádová – traverso,  
                        L.Torgersen, M.Malá – housle 
                        H.Fleková – violoncello, F.Hrubý – varhany, cembalo 
                        Program: B.Villicus, J.Quanz, J.D. Zelenka, A.Vivaldi, F.Benda a J.P. Heinichen 
                        Kostel sv. Mikuláše – 20,00 
                        
Ne     8.8.  -    Hudební a pěvecký doprovod poutní slavnostní mše sv.  
                        k svěcení zvonů v kostele sv. Markéty  - 10,00 
                        J.A. Schling, Missa Conceptionis B.V.M. 
                        Collegium pro duchovní hudbu Klatovy- V.Aschenbrenner  
                         
So  14.8.    -    Prof.  Jaroslav Tůma – Varhanní koncert 
                        Evropská barokní hudba pro varhany - Seger, Kerll, Froberger, Pachelbel  
                        kostel sv. Mikuláše – 20,00 
                         
So 28.8.           Ensemble Inégal - Vivaldi in Bohemia 
                        Antonio Vivaldi (1678 – 1741) a jeho ohlas v Čechách 
                        /soprán, smyčcový kvartet a varhany/  
                        Gabriela Eibenová – soprán, Adam Viktora – varhany 
                        skladby Antonia Vivaldiho a Jana Josefa Brenntnera  
                        kostel sv. Mikuláše – 20,00 
 

Koncertní cyklus pořádaný  Šumavským kulturním spolkem z.s. podporují:  
Město Kašperské Hory, Plzeňský kraj, Euroregion Šumava, Belimo.cz. a soukromí dárci. 

vstupenky 45 minut před začátkem na místě 
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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 Kašpersko-
horského 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. září 2021
Příspěvky zasílejte elektronicky

na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.

Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 

významné životní jubileum:

Konyariková Alžběta
Urbánek Vratislav

Fenclová Marie
Vodrážková Danuše

Drábková Anna
Šubová Terezie

Vrhelová Růžena
Janderová Leante

Šperl Josef
Nestřebová Marta
Šlapáková Emilie
Reisinger Jaroslav

Bártík Jiří
Skypala Juraj

Piklová Helena
Němcová Anna

Pál Zdeněk
Holá Helena

Cholt Jiří
Lišková Jiřina

Slovák Čestmír
Pešl Václav

zemřeli:

 Voldřich Karel 
Schmid Vladimír
Motl Vladimír

Přindová Jarmila

Pozůstalým tímto vyslovujeme upřím-
nou soustrast.

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

Dobrá zpráva
Vážení čtenáři, mám pro vás doufám dobrou zprávu. Od 1. ledna 2022 se v našem 
zdravotním středisku opět otevře zubní ordinace. Jak je to možné? Do města se nám 
vrací místní rodačka paní MDDr. Petra Šislerová, rozená Prekopová, která se zde 
ujme péče o naše zuby. V některém z příštích Zpravodajů vás paní doktorka osloví 
a sdělí vám na sebe kontakt, abyste se k ní v případě zájmu mohli objednat. Jsem za 
to upřímně ráda, že se zdravotnické služby u nás ve městě rozšíří. Paní doktorce za 
to děkuji a přeji jí, aby svého návratu do města nelitovala a aby se jí dařilo

Bohuslava Bernardová
starostka města Kašperské Hory

TERMÍNY JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KAŠPERSKé HORY 

4. a 18. srpna 2021 a 1., 15. a 29. září 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. 

2. kolo dotačního programu města Kašperské Hory

Stejně jako v předchozím roce vypsalo město Kašperské Hory 
dotační program Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klu-
bové, spolkové a další zájmové činnosti.
Žádosti do 2. kola v oblasti sportu podávejte od 1. srpna 
do 31. srpna 2021 na předepsaných formulářích na podatel-
nu MÚ. Více informací na https://www.kasphory.cz/mesto/
mestsky-urad/formulare.

Vzpomínka
Ano, psal se rok 1954. Pěvecký kroužek, pan učitel Bártík a téměř zapomenutá 
píseň. 

Tam, kde horských bystřin vznik, 
Královák a Javorník 

k nebi týčí jeho témě, 
žije králováku plémě. 
Králováci vlasti stráž, 

čím jste byli, buďte zas.

Moc vzpomínáme.     
S. a L. 
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Seminář
Ministerstvo pro místní rozvoj ve spo-
lupráci s naším městem uspořádalo 
dne 10. června v naší obřadní síni ce-
lodenní seminář s názvem „Dispozice 
s veřejným majetkem z pohledu ak-
tuální legislativy“. Je nutno dodat, že 
se nám „povedl“ třetí termín vzhledem 
k probíhající pandemii, o termínu jsme 
jednali už od loňského roku. Semi-
nář byl určen pro starosty obcí a pro 
pracovníky těchto obcí, kteří se zabý-
vají nakládáním s obecním majetkem. 
Účastníci semináře měli možnost dis-
kutovat a řešit svoje problémy s těmi 
nejpovolanějšími přednášejícími. Mezi 
lektory byli: Ing. Marie Kostruhová, 
ředitelka na Úřadu pro ochranu hos-
podářské soutěže, dříve ředitelka na 
Ministerstvu vnitra, JUDr. Dagmar Ty-
šerová, vedoucí oddělení na Minister-
stvu financí, JUDr. Markéta Housarová 
z Plzně, Ing. Radek Zezulka z Rychnova 
nad Kněžnou, Bc. Jana Mayerová z Ústí 
nad Orlicí, všichni tři byli z Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetko-
vých, Ing. Zdeňka Niklasová a Tomáš 
Grundza, oba byli zástupci Minister-
stva pro místní rozvoj. Přednášející jsou 
lidé z praxe, kteří nám předali svoje 
zkušenosti, dozvěděli jsme se, jak věci 
řeší jinde a s jakým úspěchem. Myslím, 
že účastníci semináře byli spokojeni. 
Usuzuji tak z toho, že všichni účastníci 
„vydrželi“ až do konce semináře. Před-
nášejícím děkuji, že vážili cestu až do 
Kašperských Hor, účastníkům přeji, aby 
znalosti využili ve prospěch svých obcí. 

Bohuslava Bernardová
starostka města Kašperské Hory

Prezident republiky vyhlásil na dny 8. 
a 9. října 2021 volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republi-
ky. Volby probíhají v pátek od 14:00 do 
22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.
Podle § 14 e) zákona č. 247/1995 Sb., 
zákon o volbách do Parlamentu České re-
publiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, odst. 3:  

Každá politická strana, politické hnutí a ko-
alice, jejichž kandidátní listina pro volbu do 
Poslanecké sněmovny byla zaregistrována 
ve volebním kraji, jehož součástí je volební 
okrsek, a každá politická strana, politické 
hnutí a koalice i nezávislý kandidát, jejichž 
přihláška k registraci byla zaregistrována 
pro volby do Senátu ve volebním obvodu, 
jehož součástí je volební okrsek, může dele-
govat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 
1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební 
komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího 
stanoveného počtu členů okrskové vo-
lební komise podle § 14c odst. 1 písm. 
c), jmenuje před jejím prvním zasedáním 
členy na neobsazená místa starosta. 
V případě, kdy počet členů okrskové volební 
komise poklesne pod stanovený počet v prů-
běhu voleb do Parlamentu České republi-
ky a nejsou-li náhradníci podle věty první, 
jmenuje starosta na neobsazená místa další 
členy komise.

Informace pro bezpartijní zájemce 
o členství v okrskové volební komisi 
(OVK)
dle § 14e) odst. 2 výše uvedeného 
zákona: 
Členem okrskové volební komise může 
být státní občan České republiky,

a) který v den složení slibu dosáhl  »
věku nejméně 18 let,
b) u něhož nenastala překážka výkonu  »
volebního práva podle § 2, a
c) který není kandidátem pro volby do  »
Parlamentu České republiky.

Členové OVK jsou povinni zúčastnit se 
všech zasedání komise.

Přihlášku pro bezpartijní zájemce 
o členství v OVK  je možné zaslat, nej-
později do 31. 8. 2021:
e-mailem: tajemnik@kasphory.cz, nebo 
doručit osobně (písemně) na podatelnu 
MěÚ s těmito údaji:
jméno, příjmení, datum narození, adresa 
trvalého pobytu, adresa pro doručová-
ní, pokud je odlišná od adresy trvalého 
pobytu a platné kontakty (telefon, popř. 
e-mail).

Výši odměny členů okrskových volebních 
komisí (upravuje § 12 vyhlášky 233/2000 
Sb., vyhláška  Ministerstva vnitra o provede-
ní některých ustanovení zákona č. 247/1995 
Sb., o volbách do Parlamentu České republi-
ky a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., 
nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 
234/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.): 
předseda OVK: 2.200,- Kč, místopředseda 
a zapisovatel OVK: 2.100,- Kč, ostatní čle-
nové OVK: 1.800,- Kč.

Odevzdáním (zasláním) přihlášky ne-
vzniká nárok na členství v okrskové vo-
lební komisi. V případě možnosti zařazení 
do komise, budeme přihlášené zájemce 
kontaktovat (možno až do volebních dnů, 
včetně).

Předpokládané datum 1. zasedání OVK 
pro volební okrsek č. 1 Kašperské Hory:  
8. září 2021 (čas a místo bude upřesněno 
v zasílané pozvánce). Dle § 14 c) odst. 2 
uvedeného zákona se oznámení o svolání 
1. zasedání OVK mj. zveřejňuje na úřed-
ní desce a pokládá se za doručené dnem 
vyvěšení. Účast na 1. zasedání OVK je 
povinná.

Datum konání školení členů OVK k zá-
sadám hlasování a k systému zjišťování 
a zpracování výsledků voleb (ČSÚ), povin-
né pro předsedu, místopředsedu a zapiso-
vatele OVK (§ 14f odst. 5 zákona): 21. 
září 2021 od 9 hodin v Sušici – místo bude 
upřesněno).

Další podrobné informace o volbách najde-
te na webu Ministerstva vnitra ČR: 
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-po-
slanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-
rijna-2021.aspx

Andrea Staňková
tajemnice MěÚ

Informace k podzimním 
volbám do Pralamentu ČR

INZERCE

VE ČTVRTEK 12. SRPNA BUDE 

PROBÍHAT V KINĚ VÝKUP ZLATA

STŘIBRA A DALŠICH CENNÝCH PŘEDMĚTŮ  OD 10:00 DO 17:00. 

INFORMACE Z RADNICE, INZERCE
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Poznáváte?
Poznáváte stavbu, kterou vidíte na ob-
rázku? V převráceném textu se dočtete 
více.

Kašperské Hory 
– barokní branka 
zajišťující vstup 
a vjezd do areálu 
místního pivovaru 
z prostoru náměs-
tí, detail fotografie 
radnice z doby ko-
lem 1900. Vpravo 
od branky stával 
až do 50. let 20 
.století dům, kte-
rý byl součástí 
pivovaru. V nové 
době po roce 2000 
přišla na přetřes 
myšlenka maleb-
nou branku rekon-
struovat. Brána by 
však musela být 

mnohem větší než ta původní, aby 
do areálu nynějšího parkhotelu podle 
přání provozovatelů mohly k parková-
ní vjíždět i autobusy. Místní pivovar 
původně sloužil hradu Kašperku, po 
koupi městem od Kateřiny Adlerové 
– Lokšanové se po roce 1551 stal pi-
vovarem městským. Pivo se tady va-
řilo až do roku 1947. Od roku 1991 
byl areál bývalého pivovaru přestavo-
ván pro účely dnešního parkhotelu.

značka Horki

Významný den své novodobé historie pro-
žívalo v sobotu 3. července poutní místo 
Strašín na Šumavě. Za účasti široké veřej-
nosti zde diecézní biskup českobudějovické 
diecéze Mons.  Vlastimil Kročil slavnostně 
posvětil dva nové zvony, které místnímu 
poutnímu a farnímu kostelu Narození Panny 
Marie věnoval bratr kapucín Anděl Homola, 
působící na jižní Moravě. Ke sbírce na tyto 
strašínské zvony po dobu téměř jednoho 
roku oslovoval lidi snad z celé naší republi-
ky. Zvony vyrobila známá zvonárna Leticie 
Vránové – Dytrychové v Brodku u Přerova. 
Větší zvon o váze 290 kg je zasvěcen sv. Jo-
sefovi, menší zvon těžký 129 kg Panně Ma-
rii. Reliéfy s motivy  sv. Josefa, strašínské 
Matky Boží i strašínského kostela pro zvo-
ny vymodeloval výtvarník Stanislav Míka. 

Nové zvony ve Strašíně na Šumavě
Podle domácího 
duchovního správ-
ce P. Petra Kout-
ského budou nové 
zvony nejen ozna-
movat bohoslužby, 
ale každý den vy-
zvánět v poledne 
a také večer v 18 
hodin. Na letošní 
slavnostní zvonění 
ve Strašíně se mo-
hou těšit i účastníci 
letošní slavné pouti 
v neděli 12. září.

Vladimír Horpeniak
historik Muzea 

Šumavy

V rámci své dovolené se letos v červenci na 
třídenní soukromou pouť do Pošumaví vy-
dal kardinál Dominik Duka, arcibiskup praž-
ský, metropolita a primas český. Hlavním 

Návštěva kardinála v Pošumaví
cílem letního putování tohoto nejvyššího 
představitele katolické církve u nás bylo 
starobylé mariánské poutní místo Strašín 
na Šumavě. V pátek 16. července zde ve 
zcela zaplněném kostele Narození Panny 
Marie sloužil mši svatou. Ve své promluvě 
pozdravil místní věřící a poutníky a zároveň 
vzpomněl na své rodové vazby k tomuto 
kraji i na staré přátelství, které ho pouta-
lo k P. Františku Merthovi, knězi a básní-
ku, který zde býval farářem. Ještě téhož 
dne kardinál Duka v doprovodu místního 
duchovního správce P. Petra Koutského za-
vítal na nedaleký hrad Karla IV. Kašperk, 
kterým ho provedl kastelán Václav Kůs 
z Kašperských Hor.

Vladimír Horpeniak
historik Muzea Šumavy

Diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil a P. Petr Koutský (Foto: Jan Kavale)

Kardinál si prohlédl hrad (Foto: V. Horpeniak)

Mše svatá ve Strašíně (Foto: V. Horpeniak)
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Vrch Friedholz (Friedhölz, Friedel Hölz), 
který leží přibližně 900 metrů jihozápad-
ně od jižního okraje Kašperských Hor patří 
k nejstarším a nejvýznamnějším báňským 
lokalitám místního zlatonosného revíru. Na 
východě je ohraničen údolím Řetízkového 
potoka (Lohbach), jižní jeho hranici tvoří 
Zlatý potok a na západě se ho dotýká Lo-
senice, na severu jej vymezuje stará silnice 
z Kašperských Hor do Rejštejna. Středis-
kem čilé důlní činnosti se tato oblast stala 
velice záhy. K nejstarší etapě místního do-
lování i zde chybí konkrétní písemné pra-
meny, kromě známé zprávy o tom, že se 
Friedholz nacházel kolem roku 1426 mezi 
37 nejstaršími doly okolního báňského reví-
ru. Přesnější zprávy o dolování na Friedhol-
zu se začínají objevovat teprve až od roku 
1764, kdy přímý impuls k obnově prací dal 
náhodný bohatý nález zlata, který učinil 
místní ovčák Matyáš Kuttenbach. Následně 
byli na Friedholz povoláni báňští inženýři 
Ignác Grimm a horní rada Antonín Lem-
berger, kteří podrobně zmapovali celý vrch. 
Grimm se klonil k názoru, že nalezené zlaté 
vzorky nejspíš pocházely ze staré zavalené 
šachty, která, když byla později obnovena, 
nesla název Františkova. Nadějné zlaté žíly 
byly objeveny i na dalších místech, většinou 
se stopami dřívější důlní činnosti. V letech 
1764 – 1765 se na Friedholzu pracovalo 
na Františkově šachtě a na dědičné štole 
Marie Terezie, která měla být osazena osmi 
havíři a její roční náklady měly činit 1.200 
zlatých. Jako nové dílo se v 90. letech 18. 
století razila jako poměrně velké dílo Fran-
tiškova štola z jihozápadního úbočí směrem 
severovýchodním do středu vrchu. Horní-
ci se k tomuto dílu vrátili ve 20. století, 
v době od roku 1916. Vojtěch Bleidl ve své 
velké mapě revíru z roku 1804 vyznačil na 
severovýchodním svahu Friedholzu v mís-
tě rozsáhlých propadlin takzvanou Českou 

Kašperské Hory − jádro zlatonosného  
revíru Friedholz, Spannreifl, Liščí a Suchý vrch, Kriegerberg

šachtu (Böhmschacht). Na levém břehu 
Zlatého potoka jižně od Friedholzu pra-
coval ještě v 19. století železářský hamr, 
který tu byl původně zřízen pro potřebu 
zlatorudných dolů.
Jižní a jihovýchodní oblast kašperskohor-
ského rudního revíru tvoří tři podélné 
horské hřbety směru západ – východ. 
Nejzápadněji je položen vrch Spannreifl, 
ohraničený na západě dolinou dědičné 
štoly Jan, na severu a severozápadě pra-
vým přítokem Zlatého potoka – takzva-
ným Řetízkovým potokem. Na východě se 
Spannreifl napojuje na 800 metrů vysoký 
Liščí vrch, který pokračuje východně Su-
chým vrchem (Dürrenberg)  a výšinou 
zvanou Kriegerberg. Jižní hranici tomuto 
pásmu tvoří Zlatý potok. Předokládá se, 
že nejstarší fáze dolování v Kašperských 
Horách se koncentrovala právě do těch-
to míst v blízkosti Zlatého potoka (Zol-
lerbachu), který dávné rýžovníky přivedl 
k bohatým primárním ložiskům. Je nejvýš 
pravděpodobné, že právě zde se odehrá-
val postupný přechod od rýžování zlata 
k jeho hlubinné těžbě. Obnažené výchozy 
zlatonosných žil totiž dovolovaly v této ob-
lasti přecházet k vyšší formě dobývání, ke 
sledování těchto výchozů do hlubin země. 
Výčet nejvýznamnějších zlatodolů, které 
byly v revíru v provozu kolem roku 1426 
zahrnuje i tyto naše lokality – „Spannreifl, 
Fuchsl, Krieg“. K tomu lze připomenout, 
že břehy Zlatého potoka jsou nalezištěm 
četných mlecích kamenů ze středověkých 
zlatorudných mlýnů, k hmotným dokla-
dům zdejšího dolování ve středověku patří 
například zlomek hliněného kahanu, kte-
rý objevil písecký archeolog Jiří Fröhlich 
v jedné zatopené štole nedaleko seismické 
stanice. Novodobý archeologický průzkum 
prováděný Dr. Jiřím 
Waldhauserem v ob-
lasti Suchého vrchu 
při cestě na Červe-
nou zde registroval 
na dva tisíce „mini-
dolů, respektive ná-
lezných jam“ z před-
husitského období. 
Archeologové tady 
našli také kruho-
vé základy budovy 
žentouru z doby po 
husitských válkách, 
který sloužil k odčer-
pávání vody ze štol 
a šachet. Podrob-
né písemné zprávy 
o báňských aktivi-

tách v oblasti Spannreiflu, Liščího vrchu 
a Kriegerbergu jsou až z roku 1756, do-
kládají k té době existenci starých poměr-
ně hlubokých šachtic. Převážná část ot-
vírkových prací tu byla provedena štolami 
raženými do jižního svahu vrchů. Podle 
velké rozlehlosti velmi četných pinek usu-
zoval báňský expert Antonín Lemberger 
na bohaté zrudnění zejména v povrcho-
vých partiích. Proto se tenkrát uvažovalo 
o zřízení nového pochverku k úpravě vy-
těžené rudy. Ve 40. letech 19. století byly 
u přechodu cesty do Červené raženy štoly 
Bedřich, Kristina a Josef, ve 20. letech 20. 
století se prací na Bedřichu a Kristině uja-
lo Kašperskohorské těžařstvo.

Vladimír Horpeniak
historik Muzea Šumavy

Horník při práci (archiv Muzea Šumavy)

Šachta s horníky (archiv Muzea Šumavy)

Hornická želízka a kahan, nálezy ze zlatodolů (Foto: Jan Kavale) 

HISTORIE
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26. června se v parku pod kinem uskuteč-
nila Sousedská slavnost pod širým nebem. 
Před rokem se tato akce konala poprvé 
a pro dobré ohlasy by se mohla stát stálicí 
v programu kulturních událostí v našem 
městě.
Letošní 2. ročník v sobě skloubil odpoled-
ne pro děti a večerní zábavu. Díky ani-
mátorskému programu, který připravila 
skupina Veselá rodina, se děti pobavily 
při hrách a zatančily si nejeden taneček. 
Zhruba polovina dětí si užívala sobotní ve-
selí v maskách, jelikož odpolední program 
byl takovou malou náhradou za karneval, 
který se letos kvůli nařízením vlády ne-
mohl uskutečnit. S prvními kapkami deště 
se park pod kinem vylidnil a mohly začít 
přípravy na večerní část programu. 
Od 19:00 nabídla kvalitní hudební pro-
dukci místní kapela I.F.M. Dreams, na kte-
rou se můžete těšit také během letošní 

Sousedská slavnost potěšila děti i dospělé

Nový křížek v Podlesí
16. července se u Rezidence Vogelsang 
uskutečnila malá slavnost u příležitosti 
svěcení nového kříže. Ten se vrátil do 
malého parku v osadě Podlesí po ně-
kolika letech, neboť po 2. světové vál-
ce byl v těchto místech ulomen. Emil 
Kintzl se svými přáteli, otcem a synem 
Beránkovými jej na původní místo opět 
vrátili. Kašperskohorský farář Jan Kul-
hánek jej posvětil a tak nyní  kříž opět 
zdobí místo, kde původně stával. Malé 
slavnosti se zúčastnila více jak pade-
sátka poutníků ze širokého okolí a Emil 
Kintzl tak vztyčil další z křížů na Šu-
mavě. Video pozvánku z této události 
můžete vidět na facebookových strán-
kách Městské kulturní a informační 
středisko Kašperské Hory a nebo na 
YouTube.

Radek Nakládal
kulturní referent

pouťové zábavy.
Po celý den bylo při-
praveno občerstvení 
díky SDH Kašperské 
Hory. Patří jim velké 
poděkování, stej-
ně jako Technickým 
službám za přípravu 
parku.
Jelikož této akci 
předcházely nešťast-
né události, kde 
se obcemi na jižní 
Moravě prohnalo 
tornádo, byl výtě-
žek z dobrovolného 
vstupného vybrán na 
pomoc lidem žijícím 
v této oblasti. Během celého dne se vybra-
lo 4 864 Kč, které byly vloženy na speciální 
účet Jihomoravského kraje, který byl zřízen 

na pomoc obcím zasaženým tornádem.
Martina Hamáková

redakce

Sousedská slavnost (Foto: Denisa Havlíčková)

Fotoohlédnutí za srazem 
veteránů  Foto: Jan Plomer
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První dva týdny v červenci jsou pro nás 
vždy ve znamení letního tábora. Po dlou-
hém období tvrdých omezení se tak jed-
nalo o shledání všech skautů po dlouhém 
roce. Náš tábor je schválně bez elektřiny, 
spíme ve stanech zvaných tee-pee a okol-
ní mohutné stromy nás na dva týdny pří-
jemně odříznou od uspěchané a konzumní 
společnosti. Nebudu popisovat jednotlivé 
aspekty táboření a jejich výchovný charak-
ter. Popíšu vám jeden zcela běžný táboro-
vý den.

00:00 Den sám o sobě začíná v noci. Na 
strážné věži sedí hlídka obvykle po dvoji-
cích a doufá, že se nestane něco mimo-
řádného. Obvykle táborovou noční oblohu 
protíná mléčná dráha a doprovází zvuky 
lesa.
7:38 V kuchyni se objevují první vedoucí 
vařící si vodu na kávu. Roztápí se brutar na 
mytí nádobí a ranní slunce vypařuje vláhu 
z plachet stanů.
8:00 První troubení na trubku a budíček 
tábora. První dny jsou děti vzhůru již od 
šesti hodin. Po několika dnech se to pře-
houpne do neochotného vstávání.
8:05 Táborníci tvoří na náměstíčku ko-
lem stožáru velký kruh a rádce dne vede 
rozcvičku. Jedná se spíše o protažení 
a rozveselení.

8:10 Následuje tzv. hygiena. Čištění zubů 
a oplachování u umývárky. Rovnou se děti 
vrací do stanu a vrhnou se na uklízení. 
8:20 Znovu se troubí a upozorňuje se 
na to, že dva rádcové dne jdou bodovat 
stany. Bodování zahrnuje pořádek kolem 

Skautský tábor 2021
stanu, čistotu ohniště, zásob dřeva a také 
složení osobních věcí. Body jsou přičteny 
do dlouhodobého táborového bodování 
jednotlivců.
8:30 Rádce dne troubí snídani a táborníci 
si musí znova umýt ruce a jsou vpuštění 
po jídelny po zkontrolování umytých ru-
kou rádcem dne. Nejstarší a nejzkušenější 
členové oddílu v kuchyni rozlévají kakao 
a z obří nádoby dávají do misek křupínky 
všech druhů a směsí. Máme rádi výhled na 
lesy a tak snídáme dlouho. Spíše to přejde 
do ranních diskuzí. Děti stihnou nepozo-
rovaně odběhnout znova na houpačky, do 
stanů nebo prostě do lesa.
9:00 Znova se troubí a tentokrát na dopo-
lední nástup ve skautských krojích. Schází-
me se přímo na náměstíčku před stožárem 
a někdo z vedoucích, rádců a podrádců 
družin vyvěšuje státní vlajku. U toho zpí-
váme skautskou hymnu: "Junáci vzhůru, 
volá den" Na dopoledním nástupu se zmíní 
důležité informace pro chod tábora a ná-
sledující program.
9:15 Polovina vedoucích odchází s dětmi 
na výlet. Přibalujeme s sebou vodu, KPZ 
a brožuru skautská praxe. Přicházíme do 
nedalekého údolí, kde si opakujeme infor-
mace z brožury skautské praxe. Ta zpraco-
vává témata od přírody až po zdravovědu.

12:30 Pochodová skupina se vrací z výletu 
a oběd je již hotový. Rádce dne troubí na 
oběd a probíhá další mytí rukou a jejich 
kontrola. Oběd trvá velmi dlouho, protože 
na něj navazuje polední klid. To by se měl 
tábor na chvilku úplně zastavit a je to pří-
jemný prostor pro osobní volno. Někdo jde 
spát, jiní hrají deskové hry a čtou si. Čas-
to se objevují děti nerespektující tuto část 
dne a dětský křik táhnoucí se lesem během 
dovádění tak ruší ty, kteří chtějí nabrat síly 
v pokračujícím táborovém dni.
15:00 Troubí se na svačinu. Všichni se 
potkáme a probíhají poslední přípravy na 
etapový program. Ten byl letos inspirovaný 
podle knih A. Sapkowského, série příběhů 
o Zaklínači.
15:25 Dvacet dětí je rozdělilo do dvou 
družin a na stožáru je vyvěšena listina 
o nové zakázce. Ta popisuje žádost smyš-

lených postav žádající děti o zneškodnění 
místní příšery, která terorizuje vesničany. 
Na konci listiny je zpráva v morseovce. Ta 
je odkazuje na nedalekou křižovatku, kde 
je stopovačka podle pochodových značek 
z přírodnin. Trasa je dovede do oblasti 
potoka vytékajícího z rybníku, kde podle 
azimutu na buzole musí zjistit požadovaný 
směr. Tam potkávají postavu, která je učí 
jak společným rituálem zahnat nebezpeč-
né říční humanoidy zvané topivce. Družiny 
se postupně kradou po hrázi a z rybníka 
vylézají ošklivé postavy pomazané bahnem 
a poseté rákosem. Naučený rituál o zahná-
ní postav vychází, topivci opouští rybník 
a běží do lesa. 

18:15 Troubení večeře a nakloněné podve-
černí slunce mezi smrky je takový oblíbený 
čas. Druhé teplé jídlo člověka posilní a hla-
hol hlasů se více rozmanitější o zážitky 
z předešlých dnů.
18:45 Večerní nástup v krojích a sundávání 
státní vlajky za zpěvu písně. Vyhodnocu-
je se den, zdůrazňují se pravidla pro pro-
blémovější jedince, rozdávají se ztracené 
a zapomenuté věci, udělují se body tzv. 
dobrého skutku.
18:55 Individuální program byl letos vol-
nější. Ovšem v našem popisném případě 
se hraje na chřestýše. Kolem velkého kůlu 
jsou natažené dva provázky a dva hráči 
mají zavázané oči. V ruce jeden provázek. 
V druhé je nádoba s kovovými drobnostmi 
nebo druhý šátek. Chřestýš s nádobou utí-
ká a chytač se ho snaží chytit. Jsou ovšem 
v průměru nataženého provázku a nic ne-
vidí. V průběhu večera se chodí také na 
dřevo. Nebo děti prostě jen tak běhají, po-
sedávají a různorodě tráví podvečer.
20:40 Rádce dne troubí hygienu. Všichni 
táborníci si jdou čistit zuby.
21:30 Poslední troubení během táboro-
vého dne. Troubí se večerka a děti mají 
být již u sebe ve stanu. Roztápí se první 
ohně a těm nejmladším chodíme pomoci. 
Během postupujícího tábora stany utichají 
stále dříve. Dospělí vedoucí se nyní schází 
v kuchyni u petrolejek a plánuje se násle-
dující den.
23:50 Jdeme probouzet první hlídku. Zata-
hují se mraky, na strážné věži se pohupuje 
petrolejka a v posledním stanu dohořívá 
oheň. 

Zdeněk Kůs
vedoucí skautského oddílu

Skautské nášivky na kroj (Foto: fotoarchiv oddílu)

Ranní rozcvička (Foto: fotoarchiv oddílu)

Pochodová skupina (Foto: fotoarchiv oddílu)

Táborová hra (Foto: fotoarchiv oddílu)
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Spolek Karel Klostermann – spisovatel Šumavy z.s. 

 Vás srdečně zve na tradiční akci 
 

Zahájení Srnské pouti u Hauswaldské kaple 
 

SRPEN 
14. 

SOBOTA 

10:00 
hodin 

HAUSWALDSKÁ 
KAPLE U SRNÍ  

za účasti 
pátera 
Jendy 

Kulhánka 

**** 

a hudebního 
doprovodu 
klatovských 

hornistů 

Pro osoby se sníženou pohyblivostí bude zajištěn odvoz mikrobusem obce Srní 
od požární zbrojnice v Srní, přibližně od 8:30. 

POZVÁNKY
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Během druhého měsíce letních prázdnin se 
koná na hradě tradičně nejvíc akcí z celé-
ho roku. Pojďme se společně podívat, co 
vás čeká, pokud se na Kašperk rozhodnete 
vydat.
Když je o prázdninách hrad otevřen (9:30 
– 18:00), začínají prohlídkové okruhy co 
každých 15 minut. Vedle klasického a stále 
oblíbeného okruhu Život na hradě lze ab-
solvovat i nové Proměny hradu, které jsme 
zavedli teprve od začátku letošního čer-
vence. Vedle stavebně-historického vývoje 
naší gotické památky se zabývají i rolí hra-
du v novější a nedávné minulosti. Prohlídka 
je oblíbená nejen mezi našimi průvodci, ale 
zejména návštěvníky. 
Každou středu a sobotu (vždy od 11:00 
a 14:00) je možné vydat se na obnovené 
Dětské prohlídky, určené dětem ve věku od 
6 do 10 let. O interaktivní prohlídku s řa-
dou úkolů je velký zájem, proto je vskutku 
nezbytné místa rezervovat předem pro-
střednictvím mailu info@kasperk.cz.

Letošní divadelní sezona je v plném proudu, 
se začátkem srpna pokračuje letošní Shake-
spearovské léto na hradě v podání Spolku 
Kašpar. Hrajeme nadále na scéně v prosto-
rách bývalého hradního paláce mezi věže-
mi, kde vás od úterý 3. srpna do čtvrtka 5. 
srpna čeká obnovená premiéra nejznámější 
tragédie od Williama Shakespeara Romeo 
a Julie. Hned druhý den pokračujeme další 

Srpnové akce na hradě Kašperk
klasikou, jež se ode-
hraje souběžně s kaš-
perskohorskou poutí, 
a sice Macbethem, 
jehož lze zhlédnout 
od pátku 6. srpna do 
neděle 8. srpna. Obě 
hry režíruje Jakub 
Špalek.
Ve čtvrtek 12. srp-
na se večer v pro-
storách bývalého 
paláce uskuteční 
pozoruhodné před-
stavení kombinující 
obrazové a zvukové 
dojmy Líheň. V ní se 

představí performer a výtvarník Petr Nikl 
a hudebník Ondřej Smeykal, kteří organic-
ky propojí nevšední projekce na hradební 
zdi se zvukovými experimenty.
Sobota 14. srpna patří příznivcům folku 
a country, protože poprvé uvádíme kon-
cert Tonyho Trsátka aneb memoriál Tony-
ho Linharta, jenž před rokem na Kašperku 
odehrál fantastický koncert, ale začátkem 
letošního roku nás bohužel navždy opustil. 
Vedle kapely Pacifik, v níž Tony působil, vy-
stoupí zpěvačka Jitka Vrbová i legendární 
K. T. O. (Kamarádi 
táborových ohňů) 
v čele s kapelníkem 
Františkem Hacke-
rem, exšerifem jedné 
z nejstarších tramp-
ských osad- Ztracen-
ky. Koncert se usku-
teční na scéně před 
purkrabstvím.
I v srpnu se uskuteč-
ní tři večery s tema-
tickými nočními pro-
hlídkami; konkrétně 
od čtvrtka 19. srpna 
do soboty 21. srpna. 
Tradiční formát di-
vadelních prohlídek 
představuje každo-
ročně nějaký méně 
známý příběh z his-
torie hradu Kašperk. 
Letos se pohybujeme 
v 16. století, kon-
krétně v roce 1553, 
v dobách řevnivých 
vztahů mezi hradem 
Kašperkem a měš-
ťany z Kašperských 
Hor. Zástavní držitel 
hradu, Ludvík z To-
varu nečekaně umí-
rá, načež se správy 
dočasně ujímá jeho 
paní, vdova Zuzana 

Tovarová. Protože je o noční prohlídky vel-
ký zájem, doporučujeme rezervaci předem 
na mailu info@kasperk.cz.
Závěr léta patří koncertu zpěvačky Anety 
Langerové, jež na podzim vydala nové al-
bum Dvě slunce, s nímž je momentálně na 
turné. Jednou ze zastávek, na níž ji dopro-
vodí smyčcové trio, bude i hrad Kašperk, kde 
vystoupí na scéně na nádvoří před budovou 
purkrabství. Vstupenky na tento koncert, 
stejně jako na všechny ostatní kulturní akce 
je možné zakoupit na Městském kulturním 
a informačním středisku na náměstí v pří-
zemí radnice. Jinak je samozřejmě možný 
a snadný způsob zakoupení v předprodeji 
z našich stránek www.kasperk.cz.
Novinkou letošních prázdnin je také pra-
videlně zpřístupněný kostel sv. Mikuláše 
s vedlejší hřbitovní kaplí sv. Anny, v němž 
probíhají komentované prohlídky od pon-
dělí do soboty. První začíná v 9:00, další 
v každou celou hodinu a poslední prohlídka 
v 16:00. Zpřístupněný kostel je výsledkem 
spolupráce mezi hradem Kašperk, jenž po-
skytuje průvodce a zdejší farností. Do kos-
tela sv. Mikuláše se můžete vydat až do 
konce prázdnin.

Václav Kůs
kastelán 
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POUŤ
KAŠPERSKÉ HORY

změna p�og�amu ��h�azena

6. − 8. SRPNA 2021

V SOBOTU I V NEDĚLI PO CELÝ DEN J A R M A R K  NA NÁMĚSTÍ
OSTATNÍ S TÁ N K Y  A  AT R A K C E  NA ŽIŽKOVĚ NÁMĚSTÍ

Pátek 6. srpna
16:30 Mše s�atá     
      (koste� s�. Ma�két�)

17:30 Ado�ace Nejs�ětější S�átosti  
      (koste� s�. Ma�két�)

20:00 Ma�kéta Sch�e� Reind�o�á - Tomáš Reind� 
       konce�t „Z�on� ze Šuma�ské pouště“ 
     (koste� Pann� Ma�ie Sněžné)

Sobota 7. srpna
11:00 Loutko�é di�ad�o Pohoda  
11:30 Ha�monikáři Šuma�áci   
13:00 Loutko�é di�ad�o Pohoda   
13:30 Ha�monikáři Šuma�áci   
15:00 Křest knih� Ondřeje Fibicha  
       a sbí�k� básní Adé�� Šubo�é  
     (náměstí)

17:00 Pobožnost � koste�e s�. Ma�két� 

      P�ů�od ke koste�u Pann� Ma�ie Sněžné
18:00 Poutní mše s�atá     
   (koste� Pann� Ma�ie Sněžné) 

19:00 I.F.M. D�eams (Kašpe�ské Ho��)   
   (náměstí)

20:00 Co��egium Ma�ianum a Jana Seme�ádo�á 
       konce�t „Sa��e Regina“   
   (koste� s�. Miku�áše)

21:00 Rank� Sepp (Kašpe�ské Ho��)     

  (náměstí)

Neděle 8. srpna
8:00 Ranní poutní mše s�atá 

14:00 XI. �očník setkání ha�monikářů  
  (náměstí)

15:00 Požehnání poutníkům   
        hudební dop�o�od Eibnsch�äge� Sänge� 
    (koste� Pann� Ma�ie Sněžné) 

10:00 S�a�nostní poutní mše s�atá se 
SVĚCENÍM ZVONŮ − předsedá s�ětící biskup

Českobudějo�ick� Mons. Pa�e� Posád 

             (koste� s�. Ma�két�)

POZVÁNKY
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OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE 
STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY 

 
                                      

 
 

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

 
 

SRPEN 2021:  
 

Středa 11. 8. 2021   
   13:00   Tvoření – výroba mátového sirupu 
 

Středa 18. 8. 2021   
   13:30   Kavárnička - „Osvěžení s lahodnými nápoji“  
                 – připravíme několik druhů  letních nápojů  
    

Středa 25. 8. 2021:   
    13:30   Křeslo pro hosta – „Bezpečí pro seniory“  
                  –  beseda s odborníky z policejního  
                      ředitelství v Klatovech  
 

 
                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 
 

JONÁŠ 
5. 8.     Pečení pouťových koláčků/perníčků 

12. 8.   Vycházka – na Lišák, poznávání hub 

19. 8.   Plavání Aquapark Sušice 

26. 8.    Výroba sirupů z ovoce a bylin 

 

2. 9.     Vycházka – sběr přírodnin na tvoření 

9. 9.     Hry venku nebo v klubovně, čtení dětských knih 

16. 9.   Plavání Aquapark Sušice 

23. 9.   Výroba vlněných, šiškových nebo kaštanových 

             strašidýlek 

30.9.    Vycházka na Šibeniční vrch, kreslení listí 
 

     
    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 

Srpnové promítání pod širým nebem
Letní kino pokračuje s nabídkou českých filmů také v srpnu 
a my věříme, že počasí tentokrát bude pozitivně nakloněno 
vám,  divákům.
13. srpna ve 21:00 se můžete těšit na romantický český film 
Můj příběh. Film vypráví o mladé talentované Elizabeth, kte-
rá rezignuje na úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové lásce. 
Muž jejího srdce má však dvojí tvář, a tak Elizabeth v jediném 
okamžiku ztratí úplně vše, na čem jí v životě záleželo. Co se 
však zdálo být koncem, může se stát novým začátkem. 
20. srpna ve 21:00 uvidíte životopisné drama Havel, režiséra 
Slávka Horáka. Celovečerní film Havel přináší příběh jedné 
z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z jeho di-
sidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. V centru 
všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Ol-
gou. Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachy-
cuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny od lehkováž-
ného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes bojovníka 
za lidská práva v letech sedmdesátých až po vůdčí osobnost 
sametové revoluce a celosvětovou ikonu. 
Posledním filmem letního kina v Kašperských Horách bude 
27. srpna česká romantická komedie Bábovky, režiséra Ru-
dolfa Havlíka. Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá 
setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsme totiž propo-
jeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo láskou. Všichni 
jsme součástí té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, 
mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí a pochopi-
telně i láska a vášeň. 

Radek Nakládal
kulturní referent
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Máte rádi přírodu? 
Navštivte s dětmi lesní klub Zahrada.
Většina dětí má rádo přirozené bádání 
venku, a tak se dá říci, že venkovní prostor 
je pro děti jedno velké dětské hřiště s ne-
přeberným množstvím vjemů a poznatků. 
Děti lesního klubu po vzoru lesních ško-
lek tráví nejvíce času právě venku.
V Sušici plánujeme otevřít pro předškol-
ní děti na školní rok 2021/2022 lesní 
klub Zahrada.
Do lesního klubu jsou vítány všech-
ny děti, které jsou zvídavé, mají rády 
přírodu a chtějí se dozvídat nové věci. 
Program a harmonogram je koncipovaný 
tak, aby na každé dítě byl dostatek času 
a každý se mohl rozvíjet v tom, co ho 
nejvíce zajímá.
Děti se u nás zcela přirozeně zapojí do 
našich environmentálních a polytechnic-
kých aktivit, jako je například pěstování 
ovoce a zeleniny, kompostování, výsadba 
stromů, výstavba stájí, ohradníků, péče 
a krmení zvířat apod. Při výchově si děti 
budou moci procvičovat jemnou i hru-
bou motoriku a získávat tak praktické 
dovednosti a znalosti.
Vítané jsou i děti se speciálními potřeba-
mi dle jejich možností a schopností. Děti 
s rodiči zde mohou být od raného věku.
K dispozici lesnímu klubu bude komu-
nitní zahrada a sad (nad Kalichem), kde 
plánujeme trávit většinu času dne. Tam 
bude probíhat environmentální, prožit-
ková a polytechnická výchova – mimo 
všechny ostatní výchovy, které jsou 
samozřejmostí.
Pevné zázemí klubu bude v nově vzni-
kajícím Svatojánském centru v Sušici (ul.
Kaštanová 1080), které bude sloužit 
především při nepříznivém počasí (velké 
lijáky či mrazy). Dále máme vyjednané 
prostory v Outline centru v Jiřičné, kde 
budou probíhat outdoorové aktivity. Vy-
jednáváme ještě spolupráci s Pastvinou 
ve formě exkurzí a také možnosti exkur-
zí u zvířat v Hrádku – péče o hospodář-
ská zvířata.Více informací na stránkách
https://svatojancizs.webnode.cz/

Zuzana Hrabá

Některá období veřejným akcím příliš nepře-
jí... a letošní jaro přesně takové bylo... ale pře-
sto jsme v Klubu v pyžamu společně s MěKIS 
našli způsob, jak zrušení plánovaných akcí 
zpříjemnit dětem i rodičům. Uspořádali jsme 
vědomostní soutěž pro děti Z Pyžama ven 
na masopustní rej, která proběhla v půlce 
února. Březnový den s Andersenem, který 
děti tradičně trávily soutěžním odpolednem 
a přespáváním ve škole, se nekonal, ale snažili 
jsme se to dětem vynahradit alespoň čtením. 
Moc děkujeme všem, kdo se na „společném“ 
čtení knihy Malý poseroutka podílel a Rad-
kovi Nakládalovi za skvělé nahrání celého 
čtení. Radku, jsi nepostradatelnou technickou 
oporou! V březnu také proběhla vědomostní 
Soutěž s pány Klostermannem a Andersenem 
okolo Šibeničního vrchu a červnu ke Dni dětí 
soutěž Kdepak ty, ptáčku hnízdo máš? aneb 
Šumavskou faunou a florou.
Prázdniny jsou v plném proudu a mohlo by 
se zdát, že i Klub v pyžamu má dovolenou, 
ale nezahálíme. Druhý prázdninový den pro-
běhla akce Den s kovářem, kdy jsme s dětmi 
a rodiči navštívili strašínského pana kováře 

Jana Helíška. Děti se 
dozvěděly, co obná-
ší kovářské řemeslo 
a také si samy vyko-
valy železnou špičku. 
V neděli 18. července 
jsme strávili krásné 
odpoledne s panem 
lesníkem Václavem 
Kopou v lese za Stra-
šínem. Zasázeli jsme 
stromky, našli jsme kůrovce a snažili se při-
volat jelena. Ve středu 28. července proběhl 
Den s pekařem perníkových zvonů u manže-
lů Rendlových v Sušici. 
Tím samozřejmě nekončíme, plánujeme Den 
se sklářem, kastelánem, architektem aj. Ter-
míny budou vždy včas upřesněny a zveřejně-
ny. Moc se na společné výlety těšíme.
V září bychom vám rádi i letos přiblížili ja-
zyky našich blízkých i vzdálených sousedů. 
Připravujeme proto pro vás společně s kaš-
perskohorskou ZUŠ a MěKiS již 3. ročník 
Kašperskohorského Babylonu, který se koná 
v rámci Evropského dne jazyků. Letošní Kaš-

perskohorský Babylon 
se uskuteční ve dnech 
26.-27. září (neděle, 
pondělí). Už teď vás 
všechny srdečně zve-
me "
Máme radost, že děti 
ze ZUŠ pod vedením 
paní učitelky Stono-
vé pomalovaly kni-
hobudku a my chys-
táme její slavnostní 
umístění a zahájení 
provozu.

Ánandí Barfussová
Klub v pyžamuDen s kovářem (Foto: Olga Svobodová)

Pyžamo nezahálí

Den s lesníkem (Foto: Olga Svobodová)
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DLOUHODOBÉ

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��  |

S�pen | 15:00
každou p�ázdnino�ou středu
Po stopách skřítků za pok�adem
Inte�akti�ní p�oh�ídka p�o děti. Jednot-
né �stupné 100 Kč. P�odej �stupenek  
� in�o�mačním cent�u na �adnici.
s�az před budo�ou �adnice  |

H�ad Kašpe�k | úte��–nedě�e
S�pen 9:30–18:00
Více in�o�mací na ���.kaspe�k.cz.
h�ad Kašpe�k |

Úte�� - nedě�e | 10:00–17:00
Dětské p�oh�ídk� 
h�ad Kašpe�k |

1. 8. - 30. 8.
Kašpe�k � p�oměnách s�ět�a
V�sta�a �otog�a�í h�adu Kašpe�k od 
�ůzn�ch amaté�sk�ch t�ů�ců.
��sta�ní síň � budeo�ě �adnice |

Pondě�k� | 14:30–15:30
C�ičení p�o senio��
Na ud�žení a z�epšení kondice.
spo�to�ní ha�a |

Úte�k� | 19:30–20:30
Lekce jóg� od 18. 8. 2021
Přij�te si p�otáhnout a posí�it tě�o, 
zk�idnit m�s� a odpočinout si. 
Za přízni�ého počasí p�oběhne c�i-
čení �enku na ta�tano�ém hřišti. 
V opačném případě � tě�oc�ičně 
Spo�to�iště. Více in�o�mací na�ezne-
te na ���.jogasuma�a.cz 
spo�to�ní ha�a  |

KRÁTKODOBÉ AKCE

3. 8., 4. 8. a 5. 8. | 21:30
Romeo a Ju�ie
Předp�odej �stupenek a �íce in�o�mací 
na ���.kaspe�k.cz
h�ad Kašpe�k |

6. 8., 7. 8. a 8. 8. | 21:30
Macbeth
Předp�odej �stupenek na di�ad�o a �íce 
in�o�mací na ���.kaspe�k.cz
h�ad kašpe�k |

6. 8. | 20:00
„Z�on� ze šuma�ské pouště“
Sou�ozenecké duo TRANS ORGANIC
 koste� Pann� Ma�ie Sněžné  |

7. 8. | 20:00
Co��egium Ma�ianum a Jana Seme-
�ádo�á - „SALVE  REGINA“
S�a�nostní konce�t k ma�iánské pouti
koste� s�. Miku�áše |

15. 8. | 15:00
Di�ade�ní �éto � pi�o�a�u
B�ambo�o�é k�á�o�st�í. 
P�o děti. H�ají Loutk� bez H�anic. 
pi�o�a�ská zah�ada |

22. 8. | 15:00
Di�ade�ní �éto � pi�o�a�u
iOtesánek
H�aje Di�ad�o b. Vstup zda�ma.
pi�o�a�ská zah�ada |

Středa 11. 8. | 13:00
T�oření – ���oba máto�ého si�upu
DPS Kašpe�ské Ho�� |

12. 8. | 21:00
Líheň - Ondřej Sme�ka�, Pet� Nik�
Kombino�an� �eče� s�ět�a a z�uku.
Více in�o�mací na ���.kaspe�k.cz.
h�ad Kašpe�k |

13. 8. | 15:00
C�k�o���et s p�ů�odcem
T�asa Emi�a Kintz�a. Jen p�o E-bike. 
Více in�o�mací na ���.kaspho��.cz. 
Kašpe�ské Ho�� |

13. 8. | 13:00-17:00
Ruční ���oba sk�eněn�ch ko�á�ků 
(páteříků) na sk�ářském kahanu
In�o�mační středisko NP Šuma�a |

13. 8 | 21:00
Letní kino -  Můj příběh
Úspěšná ba�etka E�a se p�obudí � ne-
mocnici. Napad� ji její manže�. I kd�ž 
se uzd�a�í a je p�opuštěna z k�inik�,  
tak se a�e ps�chick� zh�outí. 
pa�k pod kinem Kašpe�ské Ho�� |

14. 8. |10:00  - 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�. 
Rech�e u Mod�a�� |

KULTURA         SRPEN
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KRÁTKODOBÉ

9. 9. | 15:00
Senio� IN 
Stašsko a Zdíko�sko - pos�ední 
česká ��spa za p�otekto�átu
Ho�sk� k�ub Kašpe�ské Ho�� |

10. 9. –11. 9.
Šuma�ské Kašpe�ské Ho��
Letos s�a�íme 30 �et přesh�aniční spo-
�up�áce s mětsem G�a�enau a přene-
seme se až dob�, kd� po Z�até stezce 
p�oudi�� souma�ské ka�a�an�. 
Kašpe�ské Ho�� |

18. 9. 
Šuma�sk� FotoMa�aton
Ob�íbená �otog�a�cká soutěž.
In�o�mační středisko NP Šuma�a |

25. 9.–28. 9.
Podzimní šuma�ské t�ojh�adí
Středo�ěká móda na h�adě Kašpe�k.
D�uhé Dn� Šuma�ského t�ojh�adí �ás 
zas�ětí do tajů středo�ěkého odí�ání.
h�ad Kašpe�k |

26. 9.–27. 9.
Kašpe�skoho�sk� bab��on 
K�ub � p�žamu �ás z�e na 3. �očník 
akce, pořádané k E��opskému dni 
jaz�ků. Přij�te si připomenout k�ás� 
češtin� a poznat jaz�k� našich b�íz 
k�ch i �zdá�en�ch sousedů. 
kino Kašpe�ské Ho�� |

ŘÍJEN

2. 10.–3. 10. 
Den s a�chitektem
Ke Dni a�chitektu�� pořádá K�ub � p�-
žamu a MěKiS Kašpe�ské Ho�� �e 
spo�up�áci se sušick�m a�chitektonic-
k�m studiem Ate�ié�em Jando�i. 
Kašpe�ské Ho�� |

20. 8. | 21: 00
Letní kino – Ha�e�
Ce�o�eče�ní ��m Ha�e� přináší příběh 
jedné z nej���aznějších osob naší his-
to�ie Vác�a�a Ha��a z dob, kd� ještě-
neb�� s�a�nou osobností.
pa�k pod kinem Kašpe�ské Ho�� |

Středa 25. 8. | 13:30
Křes�o p�o hosta
Beseda s odbo�ník� z po�icejního ředi-
te�st�í � K�ato�ech.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

27. 8. | 20:00–22:00
Aneta Lange�o�á
Konce�tní tu�né s kape�ou a sm�č-
co��m t�iem „Pod ši�ou ob�ohou“.
Vstupenk� k zakoupení on�ine na 
���.kaspe�k.cz nebo � in�o�mačním 
cent�u � budo�ě �adnice.
nád�oří - h�ad Kašpe�k |

27. 8. | 21:00
Letní kino – Bábo�k�
Příběh� h�dinů Bábo�ek nám ukáží, že 
někte�á setkání dokáží na�ěk� změnit 
ži�ot. H�ají Ondřej Vetch�, a da�ší.
pa�k pod kinem Kašpe�ské Ho�� |

ZÁŘÍ

DLOUHODOBÉ

střed� od 15:00
Komento�ané p�oh�ídk� města
s p�ů�odcem
Cca 75minuto�á p�oh�ídka města.
Kašpe�ské Ho�� |

H�ad Kašpe�k | úte�� – nedě�e
úte�� – nedě�e 10:00–16:00
sobota, nedě�e 10:00–17:00
Více in�o�mací na ���.kaspe�k.cz.
h�ad Kašpe�k |

14. 8. | 20:00
Xa�ie� Baumaxa
Konce�t známého písničkáře a k�ta-
�ist�. Pořádá Kašpe�skoho�sk� pi�o�a� 
za podpo�� města Kašpe�ské Ho��.
pi�o�a�ská zah�ada |

14. 8. | 17:00
Ton�ho t�sátko
aneb memo�iá� Ton�ho Linha�ta
P��ní �očník memo�iá�u �o�ko�é �egend�. 
h�ad Kašpe�k |

14. 8. | 20:00
P�o�. Ja�os�a� Tůma
Va�hanní konce�t. E��opská ba�okní 
hudba p�o �a�han�.
koste� s�. Miku�áše |

14. 8.–15. 8. 
Pouť na Če��ené - 16. �očník
Pod�obn� p�og�am obno�ené pouti 
najdete na ���.kaspho��.cz.
Če��ená u Kašpe�sk�ch Ho� |

15. 8. | 9:00–15:00
Exku�ze � seismické stanici 
Kašpe�ské Ho��
Součástí je p�oh�ídka histo�ické što�� 
K�ist�na � dé�ce asi 200 m. 
P�oh�ídk� začínají � 9:00, 10:00, 
11:00, 13:00, 14:00 a 15:00.
Seismická stanice Kašpe�ské Ho�� |

Středa 18. 8. | 13:30
Ka�á�nička - „Os�ěžení s �ahodn�-
mi nápoji“
Přip�a�íme něko�ik d�uhů �etních ná-
pojů
DPS Kašpe�ské Ho�� |

19. 8., 20. 8. a 21.  8 | 21:00 -23:00
S�pno�é noční p�oh�ídk�
Oži�ené p�oh�ídk� h�adu. Nutná �e-
ze��ace na in�o�kaspe�k.cz nebo  na 
te�: 608 149 177.
h�ad Kašpe�k |

KULTURA         SRPEN, ZÁŘÍ 
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