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Ze života místních hasičů
Téma: odkud se bere naše voda?
 Šumavská florbalová liga
Obnovení sklářské výroby v Anníně
Letní hudební festivaly v Kašperských Horách 

Za poskytnutí snímku údolí Rokytky děkujeme panu Vladimíru Kuncovi.



Ročník 12, číslo 7, rok 2016, strana 2 KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO V YDÁNÍ 

Kašperskohorského zpravodaje

20. ČERVENCE 2016

články zasílejte na

 e-mail: zpravodaj@kasphory.cz

Kašperskohorský zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného 
celku, periodicita: měsíčník, místo vydávání: Kašperské Hory, registrační 
číslo: MKČR E 14893, vydavatel: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 
Kašperské Hory, www.kasphory.cz; IČ 00 255 645, redakce a grafická úpra-
va: Mgr. Václav Kůs, e-mail: zpravodaj@kasphory.cz; Složení redakční rady je 
uveřejněno na internetových stránkách města. tisk: Václav Vácha, polygrafic-
ká výroba, vydavatelská činnost; Vimperk. Redakce si vyhrazuje právo vybrat 
k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb KHZ. Příspěvky představují názory 
a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů a autorská práva k nim zodpovídá jejich 
zadavatel. Redakce si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout. Reakce na 
sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo 
soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité 
právnické osoby se řídí Tiskovým zákonem (č. 46/2000 Sb.)

Z obsahu Úvodník

Aktualizace smluv o nájmu městských bytů
Upozorňujeme žadatele, kteří požádají o prodloužení nájemní smlouvy k městskému bytu a  kterým Rada města  vyhověla,  

že  je nutné včas potvrzenou smlouvu podepsat a vyzvednout – před uplynutím sjednané doby nájmu!
V případě, že nájemník bydlící v městském bytě nemá u sebe platnou nájemní smlouvu, užívá byt neoprávněně a vystavuje se z toho 

vyplývajícím postihům.   
Nájemní smlouvy schválené Radou města je možné si vyzvednout v úřední dny (pondělí a středa) v době 8-12 a 13-17 hodin, mimo 

úřední dny po dohodě na tel. 376 503 424 v kanceláři tajemnice MěÚ.
Andrea Staňková

2. kolo dotačního programu 
Podpora klubové, spolkové a jiné 
zájmové činnosti v Kašperských 

Horách pro rok 2016.

Město Kašperské Hory vyhlašuje  
2. kolo dotačního programu Podpora 
klubové, spolkové a jiné zájmové čin-
nosti v Kašperských Horách pro rok 
2016.  

Pravidla a žádosti naleznete na  
www.kasphory.cz anebo budou k dispo-
zici na MěKIS Kašperské Hory, tel. 376 
503 412, email kultura@kasphory.cz

Žádosti budou přijímány na MěKIS 
od 1. července do 31. srpna 2016.

Pracovnice MěKIS
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Vážení čtenáři, první letní číslo Vám dou-
fám zpříjemní začátek nadcházejících prázd-
nin. Sešla se celá řada zajímavých příspěvků, 
a to i díky novým dopisovatelům z blízké-
ho okolí. Není od věci podívat se na dění  
za kopcem, třeba pro Vás bude impulsem 
pro uskutečnění výletu. Děkuji zde autorům, 
kteří přispěli do červencového tématu věno-
vaného vodě. Jestli se dozvíte něco nového, 
tak je to jen dobře. Srpnové vydání vychází  
o pouti, tak si jej pojďme udělat pouťové, co 
vy na to? A teď mi dovolte popřát Vám po-
hodové léto a příjemné čtení Zpravodaje!

Váš Václav Kůs
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O čem jednala Rada města?
Rada města Kašperské Hory se schá-

zí na pravidelném jednání každé dva 
týdny. Členy rady města jsou: staros-
ta Petr Málek, místostarosta Jaroslav 
Chlada, Jan Voldřich, DiS., Mgr. 
Zdeněk Svoboda a Ing. Milan Bechyně. 
Průběh zasedání rady města se řídí 
Jednacím řádem (k dispozici na www.
kasphory.cz). S nejdůležitějšímu usne-
seními budete seznámeni i prostřednic-
tvím Kašperskohorského zpravodaje. 
Kompletní souhrnná usnesení najdete 
(z důvodu rozsáhlosti materiálů) na 
oficiálních webových stránkách města 
www.kasphory.cz)

Rada města v červnu jednala  ve dnech 
6. 6. a 20. 6. 2016. 

Z jednání RM 6. června 2016:
RM souhlasila se smluvním zajištěním 

služeb v rámci údržby hřbitova ze strany 
Technických služeb města Kašperské Hory 
s. r. o. a pověřila tajemnici MěÚ přípravou 
smlouvy o zajištění služeb ve spolupráci 
s právním zástupcem.

RM schválila návrh Pachtovní 
smlouvy mezi městem Kašperské Hory  
a Technickými službami města Kašperské 
Hory s. r. o. Předmětem pronájmu pachtu 
je ne – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 3 353 m3 v k. ú. Žlíbek, zapsa-
ným na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště 
Sušice (parkoviště pod hradem Kašperk). 
Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 
1. 6. 2016 do 31. 1. 2017, cena pronájmu 
za pozemek je 300 000 Kč, splatná na účet 
města k 31. 12.2016.  Účetnictví pro par-
kovací plochy (parkovací automaty) bude 
vedeno ve zvláštní úč. organizaci. Výši cen  
za pronájem plochy parkoviště a parkovné 
na kalendářní rok  bude schvalovat rada 
města Kašperské Hory vždy aktuálním 
dodatkem ke smlouvě.

RM schválila  Dodatek č. 1 k Pachtovní 
smlouvě mezi městem Kašperské Hory  
a Technickými službami města Kašperské 
Hory s. r. o. (předmět pachtu . parkoviš-
tě pod hradem Kašperk) upravující ceny 
pachtovného a parkovného pro rok 2016: 
pachtovné se stanovuje na 300 000 Kč pro 
období od 1. 6. 2016 do 31. 1. 2017, opar-
kovné se ponechává v současně platné výši 
pro rok 2016, tj. os auto 40,- Kč/den, auto-
bus 100 Kč/den.

RM schválila záměr prodeje pozemko-
vé parcely číslo 329 – ostatní plocha, ostat-
ní komunikace o výměře 510 m2 v katast-
rálním území Dolní Dvorce u Kašperských 
Hor s tím, že nejnižší prodejní cena činí 
100,- Kč/m2 + DPH ve výši 21 %, a ku-
pující hradí veškeré náklady spojené s pře-
vodem nemovitosti, tj. správní poplatek za 

vklad práva do katastru nemovitostí a daň 
z nabytí nemovitých věcí. 

RM doporučila zastupitelstvu města 
projednání „Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti IV-12-0009124/4 
Kašperské Hory, p. 705/2, kNN“. Věcné 
břemeno se vkládá do pozemkové parcely 
číslo 709/23 – ostatní plocha, ostatní ko-
munikace v katastrálním území Kašperské 
Hory.

RM doporučila zastupitelstvu města 
projednání „Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti a smlouvy o právu provést stavbu 
č. IP-12-0004142/2/VB Kašperské Hory 
Zahradní p. č. 1307/8, KT“. Věcné břeme-
no se bude vkládat do pozemkových parcel 
číslo 1307/23 – ostatní plocha, ostatní ko-
munikace, 1307/19 – ostatní plocha, ostat-
ní komunikace, 1318/5 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, 1307/24 – zahrada  
a 1307/8 – trvalý travní porost, vše v kata-
strálním území Kašperské Hory. Celková 
délka věcného břemene bude činit 40 m za 
jednorázovou náhradu 2 000,- Kč + DPH 
v zákonné výši. 

RM neschválila  záměr prodeje po-
zemkové parcely č. 1358/2 – trvalý travní 
porost o výměře 431 m2 v k. ú. Kašperské 
Hory.

RM odložila, z důvodu získání dalších 
podkladů pro rozhodnutí, na další jednání  
žádost o koupi části pozemkové parcely č- 
168/1  – trvalý travní porost o výměře 584 
m2 v k. ú. Lídlovy Dvory a dle doporučení 
majetkové komise souhlasila s provedením 
místního šetření.

RM souhlasila s podporou projektu 
Očima generací, zaměřujícího se na pod-
poru mezigeneračního soužití formou pro-
pagace aktivit projektu a informací o něm 
v místních médiích.

RM schválila cenovou nabídku na pro-
jektovou a inženýrskou činnost ve fázi stu-
die, na opravu a rekonstrukci objektu bý-
valé tělocvičny ZŠ, MŠ a ZUŠ Kašperské 
Hory, ve výši 76 907 Kč.

RM vzala na vědomí vznik dlužného 
nájemného v městských bytech a postup 
správce bytového fondu při vymáhání to-
hoto dluhu.

RM souhlasila s umístěním značky IS 
23 (turistický a kulturní cíl) pro MOTO 
Muzeum Kašperské Hory na místo pod 
stávající DZ Kašperské Hory ve směru  
od Rejštejna a pod stávající DZ Kašperské 
Hory ve směru od Stach – pod DZ Hrad 
Kašperk.

RM vzala na vědomí opakované stíž-
nosti na problémového nájemníka v tzv. 
DPS a souhlasila s navrženým postupem 
řešení dle platné legislativy a domovního 
řádu.

RM souhlasila s realizací natáčení po-
kračování seriálu Policie Modrava v ZŠ, 
na náměstí v Kašperských Horách a na 
OO PČR a na úsecích dotečených lokací:  
Tuškov 14, silnice z Kašperských Hor směr 
Tuškov, Tuškov 3, muzeum Šumavy, za-
táčka u Stuchlíka, hotel Rilancio , Medica  
Filter s.r.o., Zahradní 356, u benzinové 
pumpy, Kašperské Hory č. 52 s tím, že 
produkce seriálu zajistí stanoviska dal-
ších dotčených subjektů a řádné označení  
a bezpečnost provozu na komunikacích, 
kde bude natáčení probíhat.

RM uložila Mgr. Zdeňkovi Svobodovi 
zajistit zpracování projektu oprav návesní 
kaple Panny Marie Pomocné v Červené. 
Projekt bude řešit vnitřní omítky, oken-
ní vitráže, vstupní dveře a další opravy 
potřebné k zajištění dobrého staveb-
ně – technického stavu objektu. Termín 
přípravy a zpracování projektu – do kon-
ce srpna 2016. Projektový záměr bude 
předložen radě města na jednání 12. září 
2016. Předpokládá se zpracování pro úče-
ly dotačních titulů, vypsaných pro obnovu 
kulturních a historických památek v roce 
2017.

Z jednání RM 20. 6. 2016
RM vzala na vědomí:
- přednesenou zprávu o výsledku hospo-

daření středisek Technických služeb města 
Kašperské Hory s. r. o.  za měsíce duben, 
květen 2016

- informaci o nutných stavebních úpra-
vách kanceláře a sociálního zařízení v sídle 
budoucí EVK Kašperské Hory s. r. o.

- informaci o provedení drobných oprav 
(v průběhu letních prázdnin) v budově ZŠ, 
MŠ a ZUŠ Kašperské Hory. Předběžný 
odhad nákladů je do 40 tis. Kč.

Pokračování na straně 4
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RM schválila:
-roční účetní závěrku Kašperskohorských 

městských lesů s. r. o. za rok 2015, a to bez 
výhrad

- použití části zisku Kašperskohorských 
městských lesů za rok 2015 ve výši 167,63 
tis. Kč jako odvod do sociálního fondu  
(2 % z vyplacených mzdových prostředků 
za rok 2015) a převod zbývající části zisku 
ve výši 890,367Kč na účet 428 - nerozdě-
lený zisk z předchozích let

- vyplacení roční odměny jednateli 
Kašperskohorských městských lesů s. r. o.

RM schválila:
- roční účetní závěrku Statku Kašperské 

Hory s. r. o., a to bez výhrad
- převod hospodářského výsledku Statku 

Kašperské hory s. r. o. za rok 2015ve výši 
1 405 638,27 Kč na účet 428 - nerozdělený 
zisk z předchozích let

- vyplacení roční odměny jednateli 
Statku Kašperské Hory s. r. o. 

RM vzala na vědomí naplnění usne-
sení č. 4 z jednání RM  9. 5. 2016 – na 
základě předložené bilance byl vypočten 
podíl města K. Hory k úhradě za provede-
né práce ve výši 274 137,86 Kč (75% podíl 
na skutečných nákladech na revitaliza-
ci zemědělských ploch v k. ú. Červená– 
štěpkování náletových dřevin).

RM souhlasila s postupem jednatele 
Statku Kašperské Hory s. r. o. ohledně 
zadání zpracování projektové dokumen-
tace na akci „Městská jatka“.

RM potvrdila platnost usnesení č. 7 
z jednání RM č. 32 dne 9. 11. 2015, udě-
lujícího výjimku z nejvyššího počtu dětí, 
žáků a studentů ve třídě, studijní skupině 
a oddělení stanovených MŠMT prová-
děcími předpisy na základě ustanovení 
§ 23 odst. (3) a § 177 odst. (2) zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (v platném znění). Ve školním 
roce 2016/2017 je možné do dvou tříd MŠ 
Kašperské Hory přijmout celkem maxi-
málně 56 dětí (28 dětí na 1 třídu MŠ).

RM doporučila zastupitelstvu města 
projednání „Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti IV-12-0005557/9/
VB Zhůří, RD – VN, TS, kNN“. Věcné 
břemeno se vkládá do pozemkových 
parcel číslo 392 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace, 394 – trvalý travní porost, 
395 – trvalý travní porost a 396 – ostatní 
plocha, neplodná půda, vše v katastrálním 
území Zhůří u Rejštejna.

RM souhlasila s uzavřením nové 
Nájemní smlouvy s Úřadem pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových, Klatovy, 
na pronájem stavební parcely číslo 204/3, 

stavební parcely číslo 324/2 a pozemko-
vých parcel číslo 2343, 2388, 2344, 2389, 
2345 a 180/10, vše v katastrálním území 
Kašperské Hory.

RM doporučila zastupitelstvu města 
projednání koupě stavební parcely čís-
lo 204/3, stavební parcely číslo 324/2  
a pozemkových parcel číslo 2343, 2388, 
2344, 2389, 2345 a 180/10, vše v ka-
tastrálním území Kašperské Hory od 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových.

RM doporučila zastupitelstvu měs-
ta projednání úpravy katastrální hrani-
ce mezi katastrálním územím Červená  
u Kašperských Hor a katastrálním úze-
mím Lídlovy Dvory. 

RM souhlasila s návrhem 
Kašperskohorských městských lesů s.r.o. 
na úpravu nájemní smlouvy od 1. 1. 2017. 
V nájemních smlouvách Statku Kašperské 
Hory, s.r.o. a Kašperskohorských měst-
ských lesů, s.r.o., se vyskytují stejné po-
zemkové parcely, které jim pronajímá 
Město Kašperské Hory. Na základě doho-
dy jednatelů obou společností budou vzta-
hy nájemní smlouvou, se souhlasem rady 
města, nově upraveny.

RM schválila smlouvu o dílo na za-
jištění projektové dokumentace na akci 
„Zateplení bytových domů č.p. 384, 385, 
386, 387, 402“ a pověřila starostu jejím 
podpisem.

RM projednala návrh závěrečného 
účtu města za rok 2015 a doporučila za-
stupitelstvu města schválení závěrečného 

účtu města za rok 2015 a vyjádření sou-
hlasu s celoročním hospodařením, a to bez 
výhrad.

RM schválila rozpočtové opatření  
č. 7/2016, jímž se povyšují výdaje o položku 
„Studie koncepce energetického komplexu 
Kašperské Hory“ i částku 73 000 Kč.

RM doporučila zastupitelstvu měs-
ta k projednání a schválení návrh stanov 
Svazu šumavských obcí.

RM souhlasila s poskytnutím dotace 
ve výši 15 472 Kč na zajištění služby den-
ního stacionáře Klíček pro osoby s posti-
žením, které v Sušici využívá také klient 
z Kašperských Hor. 

RM souhlasila s pronájmem plochy na 
Žižkově náměstí pro hostování Cirkusu 
Kellner ve dnech 2.–3. 7. 2016 za obvyk-
lých podmínek. 

RM uložila technikovi Technických 
služeb města Kašperské Hory s. r. o. zajis-
tit zřízení jedné lampy veřejného osvětlení 
na Císařský Dvůr a jedné lampy veřejného 
osvětlení na Červenou. Termín: do konce 
srpna 2016.

Rada města bude v červenci 2016 zase-
dat v těchto termínech:

4. 7. 2016 (pondělí), 20. 7. 2016 (středa)

Kompletní souhrnná usnesení z jedná-
ní rady města (a zastupitelstva města) na-
jdete na oficiálních webových stránkách 
města www.kasphory.cz, k nahlédnutí 
jsou rovněž v kanceláři tajemníka MěÚ.

Andrea Staňková, tajemnice

Dokončení ze strany 3
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Den dětí v Kašperských Horách
Dne 1. června mají děti svátek, proto 

jsme pro ně připravili v sobotu 4. června 
společně s ostatními spolky zábavné od-
poledne. Počasí nám moc nepřálo, ale děti 
to neodradilo, a dorazily v hojném počtu. 
Pláštěnky při soutěžení a hraní nebyly 
překážkou. Pro děti bylo připraveno cel-
kem 10 stanovišť s různými úkoly, kterých  
se děti zdatně zhostily. Stanoviště byla růz-
norodá, děti si zde mohly vyrábět, naučily 
se poznávat stromy dle větviček, oriento-
vat se v mapě, prošly si překážkovou drá-
hu s hasičskou hadicí a proudnicí a další. 
Nechybělo ani sportování v podobě cyk-
listické stezky zručnosti, fotbalové doved-
nosti a kašperskohorského běhu. Poslední 
stanoviště si musely děti najít dle stopovač-
ky, a na konci na ně čekalo tee-pee s malou 
ukázkou běžných táborových předmětů  
a informacemi o aktivitách skautského 
oddílu. Na děti čekalo ještě další pře-
kvapení, a to v podobě velkých bublin. 
„Zabublinovali“ si i rodiče a nevím koho  
to více bavilo. Děti se také svezly ha-
sičským autem, a jelikož byly zablácené  
a uhoněné, umyly se nakonec ve voňavé 
mýdlové pěně. Na závěr bylo vyhodnocení. 
Protože bylyvšechny děti šikovné, obdrže-
ly diplom a odměny. I počasí se umoud-
řilo, opékaly se i buřty. Fotografie z této 
akce naleznete na www.kasphory.cz.

Velké díky patří všem spolkům, bez kte-
rých by se toto krásné odpoledne nemoh-
lo uskutečnit. Sbor dobrovolných hasičů, 
místní skautský oddíl, Cyklistický oddíl,  
p. Chlada za malé fotbalisty, Králováci 
pod vedením p. M. Vrhela, Klub Jonáš,   
pí Barfussová, Klub českých turistů v za-
stoupení p. Kintzla. 

 Pracovnice MěKIS Návod na velké bubliny
Směs

- litr destilované vody
- 65 g cukru
- 100 ml JARU (ekologické prostředky  

       bohužel nejsou na bubliny příliš vhodné)
- 8 ml glycerinu (koupíte v lékárně)

Vodu zahřejeme a rozpustíme v ní cukr. 
Pak necháme zchladnout a přidáme JAR  
a glycerin. Mícháme opatrně, aby to příliš 
nepěnilo. Je důležité celou směs nechat ně-
kolik hodin stát, bubliny se pak tvoří snad-
něji. Směs lze skladovat v uzavřené nádobě. 

Bubliny není vhodné dělat v místnosti, 
neboť směs lepí a může zanechávat skvrny 
na nábytku!

Tyčky
- 2 dřevěné tyčky dlouhé cca 50 cm (např. 

tyčky z lísky)
- bavlněná šňůra 180 cm (skvělé jsou bavl-

něné, nikoli umělé, tkaničky do bot)

Konce šňůry svážeme k sobě a připevní-
me mezi dvě tyčky tak, aby horní provázek 

měl délku 60 cm a dolní 120 cm. Skvěle 
se osvědčilo připevnit šňůru k tyčkám 
hřebíčky. 

Pro menší děti je lepší udělat šňůru krat-
ší např 120 cm, tzn. horní provázek bude 
mít délku 40 cm a spodní 80 cm. 

Očko
- tyčka dlouhá cca 50 cm
- drát
- bavlněná šňůra

Pro snadnější nasáknutí směsi je lepší, 
když drát provlékneme bavlněnou šňůrou 
(ideální je opět bavlněná tkanička, ze které 
lze vytáhnout střed a snadno provléci drát). 
Zahneme drát dokola a připevníme jej  
k tyčce.

Jak krásně a snadno se tvoří bubliny, jste 
si mohli vyzkoušet na Dětském dnu. Pokud 
máte nějaké dotazy, můžete mne kontak-
tovat na tel.: 733 153 310 nebo e-mailem: 
AnandiBarfussova@seznam.cz

Přeji Vám radostné bublání.
Zdeňka Anándí Barfussová
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Střípky z Londýna
„Spoustu věcí sice očekávám, přesto na 

vlastní oči překvapí: jízda vlevo, mladí ve 
školních uniformách, tisíce lidí nejrůznějších 
barev a národností, nádherné památky, chaos, 
krásné parky, mrakodrapy, Temže, vyhlídko-
vé ruské kolo … zkrátka Londýn – obrovský, 
vzrušující, nádherný.“

V květnu jsme cestovali za královnou. 
A potkali jsme ji. Sice jen v muzeu vos-
kových figurín Madam Tussauds, ale 
vypadala skvěle – jako dáma, která se po 
desetiletí vlastně moc nezměnila a skoro 
nestárne. Mládne dokonce i Londýn. Jako 
houby po dešti vyrůstají nové mrakodrapy 
a nové atrakce pro návštěvníky.

London Eye

„Strach z výšky jsem překonala a stálo 
to za to!“

Po příjezdu do Londýna nás při-
vítalo London Eye – největší „ ruské 
kolo“ v Evropě. Po vyjížďce v kaps-
lích s úžasným výhledem na nejzná-
mější památky Londýna  jsme sešli 
do nedalekého 4D kina, kde nás če-
kal nevšední zážitek ve formě přeletu 
kolem oka v průběhu čtvero ročních 
období.

„Můj největší zážitek z Londýna 
je to, že jsem překonala svůj strach  
z výšek na London eye. Nejdřív jsem se 
bála tam jít, ale ostatní říkali, ať jdu, 
že to bude zábava a že to bude hezké.  
A měli pravdu. Jak jsme tam nastoupili, 
tak jsem se sice bála a bylo mi špatně, 
ale když jsme stoupali výša výš, začí-
nalo to přecházet. Začínala jsem koukat  
i dolů a bylo fajn vidět celý Londýn před 
sebou; to se jen tak nestane. Potom jsme 
dojeli až na samotný vrchol London eye 
:) Tam to bylo nejlepší – dívat se dolů na 
ty ostatní lidi, jak byli maličcí - bylo to  
k smíchu :D  Potom jsme ale začali klesat 
zpět dolů a bylo po všem. Nakonec jsem 
byla opravdu ráda, že jsem tam šla.“

Rychlé občerstvení

Není jednoduché v centrálním Londýně 
najít stánek s rychlým občerstvením. Míjíte 
historické budovy, kanceláře, prodejce suve-
nýrů,  nekonečné fronty aut v „traffic jam“, 
ale občerstvení spíše jen vzácně. Protože 
jsou restaurace  ukryté spíše v postranních 
uličkách, nezbývá než se vydat na hlavní 
třídu s reklamní tabulí FISCH & CHIPS  
a lovit zákazníky přímo tam (viz foto).

Nakupování – Shopping

Ať při návštěvě památek nebo při 
nákupech, vždycky jsme se do všeho 
vrhli bez ohledu na čas (mimocho-
dem někteří občas zapomněli na ča-
sový posun, tedy v Anglii minus jed-
na hodina). „ Jednou nám málem ujela 
loď, která nás měla přepravit na druhý 
břeh k parku Greenwich. Důvodem bylo 
nakupování (:“

Hostitelské rodiny

Ubytování jsme měli zajištěné v hos-
titelských rodinách. Tedy v rodinách 
„pravých“ Angličanů. Někteří z nás 
byli v rodinách s dětmi, někteří u star-
ších manželských párů, někteří bydleli 
v rodinných domcích, typických řa-
dových minidomcích nebo na ubytov-
nách. Někdo měl větší štěstí na milou 
rodinu, jiný méně, některým se líbilo  
a někomu moc ne )-: V každém přípa-
dě to byl pro většinu z nás hodně silný 
životní zážitek. 

„V Anglii mě nejvíce překvapila naše 
rodina. Byli strašně milí a ochotní. Lepší 
rodinu jsme si nemohli přát. Kdybychom 
ještě někdy jeli do Anglie a byla by možnost 
bydlet u této rodiny, hned bych to brala.“

Co nás ještě zaujalo?

- Třeba hodně velké parky bez košů (od-
padkových) s přátelskými a sympatickými 
pelikány

- Mrakodrapy Střep, Okurka a další
- Big Ben a Westminster
- Tower Bridge
- China Town 
- Most tisíciletí Millennium Bridge
- Nultý poledník v parku Greenwich

Mnoho zážitků

„Zážitky nebyly jen o tom, že jsme poznáva-
li místa, ale také o tom, že jsme bydleli v rodi-
nách… I muzeum voskových figurín bylo fajn... 
Bydlela jsem ještě s třemi holkami. Jejich dům 
byl tak malý, ale vlastně velký, a jejich chová-
ní k nám bylo opravdu velmi dobré. Jídla, která 
nám vařili, byla odlišná od těch u nás v Česku,  
a i když nám něco moc nechutnalo, nezlobili se. 
Oni spíš poděkovali za to, že jsme jim to řekli na 
rovinu, a toho si cenili nejvíc. Když jsme se s nimi 
poslední den loučili, všem ukápla alespoň jed-
na slzička. Z Londýna se mi vůbec nechtělo, ale 
věřím, že se tam ještě někdy podívám. Zážitky  
z Londýna si uchovám do konce mého života.“

Cestování do Anglie není jednoduché  
a náš poznávací zájezd (dva dny na cestě  
a dva v Londýně) mnohé totálně zmohl (: 

„V autobuse byl čas spát, ale nešlo to. Při 
cestě zpět jsem také mohl spát, ale stále to ne-
šlo…. Konečně doma. Mohl jsem se vyspat na 
měkké posteli, ale to už zase nebyl čas (: Bylo 
to náročné, ale stálo to za to….“

ZŠ Kašperské Hory

Nultý poledník v parku Greenwich

Fish and chips
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Rozhovor s Karlem IV.
Jak často jste jezdil na hrad Kašperk? 

Líbí se Vám současná tvář našeho hradu?  
Hrad jsem sice nechal postavit na mís-

tě velmi nehostinném, ale myslím, že se 
Vítkovi docela povedl. Jezdil jsem však na 
něj zřídka. Potřeboval jsem, aby byla stezka 
z Bavor bezpečná a neprodlévali zde žád-
ní loupeživí lapkové. Mám dojem, že hrad 
byl za mých časů hezčí, ale já jsem byl také 
mladší a netrápily mě všeliké choroby, které 
mi nyní zabraňují v delší chůzi. Velice bych 
si pak přál, aby veškeré měšťanstvo na hrad 
rádo pospolu kráčelo, konaly se zde všeliké 
bujaré slavnosti, aby lid kašperskohorský 
stmelen byl.

Mělo by se podle Vašeho názoru vytěžit 
ze Šumavy zlato?

Vytěžit zlato ve vaší rozhárané době by 
vůbec nebyl dobrý nápad… já bych ho ne-
chal tam, kde je. Vaše špinavé postupy těž-
by by Šumavě nepřinesly nic dobrého. Jako 
výhodnější by mi připadalo, kdyby v nějaké 
části podzemí se těžilo tak jako za mých 
časů, aby všelicí návštěvníci Kašperských 
Hor mohli vyzkoušet tuto práci a třeba by 
si víc vážili dobrého bydla.

Jak se Vám líbí naše lesy a vzhled 
města?

Při prvním pohledu na náměstí jsem toto 
místo nemohl vůbec poznat. Jsou tu ale 
pozůstatky dob dřívějších – moc se mi za-
mlouvala radnice, která nyní dostává opět 
nový háv, a kostel, jenž tvoří dominantu ce-
lého náměstí. Město má hezkou kamennou 
tvář. Potěšila mě velice pamětní deska při-
pomínající mého  otce Jana, přestože jsme 
spolu neměli vždy dobré vztahy. Byl jsem 
rovněž velmi překvapen velkým množ-
stvím spěchajících lidí, připomínalo mi 
to jakési mraveniště. Za mých časů v oko-
lí města nebylo tolik lesů jako nyní, vítaly 
mě ale smutně již od Bavor. Lesy, které já 
pamatuji, byly překrásné, poddaní rádi pra-
covali v lese a královští hajní se o ně pečlivě 
starali. Dobro na duši mi udělalo zjištění, 
že zde nesužují okolí loupeživí rytíři a lap-
kové, proti kterým jsem vedl tvrdé tažení. 
Naštěstí úspěšné! Je tu všude moc krásně, 
ale dost lesů zde ještě zůstalo poškozených 
broukem. Je jen na vás, jak s ním naložíte  
a o les se postaráte.

Byl jste spokojen s hostinou, kterou 
Vám nechali na Vaši počest připravit naši 
radní v hotelu, který nese Vaše jméno?

No, popravdě jsem byl velmi unesen to-
lika barvami a vůněmi všech jídel i pivních  
a vinných moků.  Některé pokrmy mi chut-
naly – například krásně propečená a voňa-
vá kachnička. Kuchař ji připravoval před 
mými zraky na ohni. Chutnala mi moc. Ale 
ostatní pokrmy mě moc nezaujaly. No, ne-
rad bych se někoho dotkl, ale za mé doby 

mi chutnalo více. Je pravda, že jsem zvyklý 
na jednodušší pokrmy. Ale možná, kdybych 
zde mohl setrvati déle, tak bych si na novo-
ty určitě zvykl. Stejně jako na nové druhy 
koření. Mimochodem, pití bylo vynikající, 
ale na mě to bylo moc silné. Vaše pivo mi 
opravdu moc chutnalo, možná až příliš. 
V mé době mi pivo připomínalo polévku. 
Hotel nesoucí mé jméno je krásný, rovněž 
děkuji zdejším konšelům za velkolepou 
hostinu. Asi se k Vám budu rád vracet.

Na kterou ze svých staveb jste nejvíc 
pyšný? Proč? 

Nejvíce jsem pyšný na svůj hrad Karlštejn 
a most v Praze, který nese rovněž moje jmé-
no. Karlštejn je stále tak krásný hrad jako 
dříve, dokonce se tam natočil jakýsi film. 
Ten jsem sice již nedávno viděl, ale moje 
Eliška byla rozhodně krásnější. Měl jsem 
ji moc rád. Na Karlově mostě si mnozí ná-
vštěvníci královského města neumí vážit 
soch a dokonce je i ničí. Já bych je neodklad-
ně zkrátil o hlavu.  Navíc je most plný lidí, 
prodává se zde zboží ne vždy pěkné a jacísi 
potulní pištci zde provádí svoje kejkle.

Jak vnímáte český národ, jeho budouc-
nost? Jaké jsou vaše první dojmy z návště-
vy Česka?

České země od mých vladařských let 
značně upadly. Dříve to byla velmoc, vý-
znamný stát. Nyní, jsouce pouze střípek 
bývalé slávy, se dá o jeho budoucnosti pou-
ze spekulovat. Mé první dojmy? Zprvu 
jsem byl překvapen. Ať již tvář dnešní 
mladé generace, či vaše magická hýbadla, 
veškerý ruch a shon kolem! Nikdy by mě 
nenapadlo, že kočáry budou jezdit samy od 
sebe. Dokonce máte létající stroje?! Čeho se 

zde ještě dočkám? Ale z čeho jsem nadšen 
nejen já, ale i celá moje družina, je vaše ob-
lékání. Na můj vkus až příliš uvolněné, ale 
přiznám, že se mi velmi líbí.

Jaké jste měl vztahy se svou rodinou? 
Jste pyšný na své potomky? Co byste chtěl 
vzkázat dnešní mladé generaci?

V královské rodině není moc času na 
pěstování přátelských rodinných vztahů.  
Od sedmi let jsem vyrůstal se svým strýcem 
ve Francii, věnoval jsem veškerý svůj čas 
studiu.  Strýc byl moje rodina, po matce se 
mi často zastesklo… Ostatní členové rodiny 
byli různě roztroušeni po světě, otec byl spí-
še válečník. Hlavně mu vadilo, že jsem zpo-
la Přemyslovec. Ale svými diplomatickými 
schopnostmi mi velmi pomohl při mé cestě 
k vladařským titulům. Jestli jsem pyšný na 
své potomky? Celkem ano, splnili vše, co od 
nich doba žádala. Zikmund mě zklamal. Vy 
máte štěstí, že nežijete v naší době, nevíte, 
co je mor, co je hlad. Muži nemusí do vá-
lečných vřav. Taky bych rád, kdyby co nejvíc 
lidí studovalo na mé univerzitě a našlo zalí-
bení ve studiu jazyků.

Jak se vám líbil den, který jste na 
Kašperských Horách strávil? Vrátíte se 
sem někdy?

Jsem nadšen a dojat veškerou péčí a po-
hostinností. Pokud mi to moje státnické po-
vinnosti dovolí, přijedu v první půli měsíce 
záři oslaviti s Vámi všemi, moji milí podda-
ní, své kulatiny. Těším se na Vás a žehnám 
Vám, kéž se Vám vyhnou veškeré trampo-
ty a vládne mezi vámi všemi dobrá vůle. 
Žehnám Vám!
     
 Kolektivní práce 9. ročníku

ZVEME VÁS
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Ze života hasičů
Tak je další školní rok za námi a prázd-

niny před námi. V posledním půl roce jsme 
se zúčastnili několika soutěží. V březnu se 
konal tradiční zimní sraz mladých hasičů, 
letos ve sportovní hale v Nýrsku. Zde bylo 
k vidění 103 kolektivů mladých hasičů 
od nejmenších v kategorii přípravka po 
již zkušené závodníky. Z našeho sboru se 
zúčastnilo 17 mladých hasičů rozdělených 
do tří družstev, 2 kategorie mladší a 1 ka-
tegorie starší. Na této soutěži si děti moh-
ly zúročit své dovednosti a znalosti při 
plnění mnoha disciplín, např. topografie, 
věcné prostředky PO, hod hadicí na cíl, 
šplh na tyči, vázání uzlů atd. Během jara, 
když se umírnilo počasí, se mohlo začít 
s přípravou na soutěže v požárním úto-
ku. Společně s družstvem mužů a žen 
proběhlo několik tréninků, jak říkáme,  

„s vodou“. Během tohoto cvičení si každý 
nacvičil svou úlohu při provedení požární-
ho útoku.  První letošní venkovní soutěží 
byl Memoriál Hynka Mottla v Nezdicích 
na Šumavě. Závodilo se v požárním úto-
ku avšak v netradičním provedení. Odtud 
jsme dovezli tři poháry: muži za 1., ženy 
za 3. a děti za 2. místo. Dále nás čekalo 
závěrečné kolo hry Plamen, konané 21. 6. 
2016 na fotbalovém hřišti v Malém Boru. 
Této soutěže se zúčastnilo 10 našich mla-
dých hasičů, a to v kategorii starší. Tento 
závod se skládá z plnění několika specific-
kých disciplín. Našim se soutěž povedla, 
jak nejlépe dokázali a pevně věříme, že 
se zúčastníme dalšího ročníku již v obou 
kategoriích. Poslední soutěží byla Soutěž 
v požárním útoku okrsku č. 12 (SDH 
Kašperské Hory, Rejštejn, Svojše, Srní, 

Léto bez požárů
Loňské léto se zapsalo do statistik 

zpracovávaných HZS ČR ne zrovna li-
chotivě. Celkem bylo v letním období li-
kvidováno téměř 50 000 požárů zeměděl-
ských ploch, což je nejvíce za posledních  
20 let. Vzhledem k extrémním klimatic-
kým podmínkám byla přijata preventivní 
opatření, která pomohla alespoň částečně 
omezit počet a následky vzniklých po-
žárů. Dle meteorologického vývoje lze 
předpokládat, že se situace s extrémními 
teplotami a minimem srážek bude opako-
vat. Tím dojde ke zvýšenému nebezpečí 
vzniku požárů, a proto je třeba přijmout 
opatření k zamezení vzniku a elimina-
ci jejich počtu. Z tohoto důvodu vydalo 
MV – GŘ HZS ČR Metodickou pomůc-
ku pro období žňových prací (dostupná 
na: http://www.hzscr.cz/clanek/metodic-
ka-pomucka-pro-obdobi-znovych-praci.
aspx). Ze zákona o požární ochraně plyne 
povinnost počínat si tak, aby nedocházelo 
k vzniku požáru. Proto HZS ČR doporu-
čuje k zajištění požární bezpečnosti v ob-
dobí zvýšeného nebezpečí požárů opatře-
ní. Jsou jimi například:

- nerozdělávat ohně a neodhazovat 
hořící nebo doutnající předměty v pří-
rodě (např. nedopalky od cigaret)

- neprovozovat pyrotechnické prá-
ce, ohňostroje a podobné činnosti 
(např. létající lampiony štěstí)

- nepálit klest

- přijmout opatření k zamezení sty-
ku hořlavých materiálů (seno, sláma) 
s horkými povrchy

- zabezpečení požární bezpečnosti 
v souvislosti s použitím žňové techni-
ky (pozor na technické závady)

Pevně věřím, že si výše uvedená dopo-
ručení každý z nás vezme k srdci a všichni 
tak prožijeme léto v poklidu. Věnováním 
pozornosti preventivním opatření chrání-
me totiž především sebe a svůj majetek.

-tht-

Hartmanice, Štěpanice a Dolejší Těšov). 
Konala se 28. 5. 2016 v Hartmanicích. 
Náš sbor se zúčastnil v plné síle. Závodila 
družstva mužů, žen a dětí. Dovezli jsme 
domů poháry: muži za 2. místo a ženy 
za 1. místo. Děti obsadily bramborovou 
čtvrtou pozici.

Také jsme se mohli potkat při tradič-
ním pálení čarodějnice a stavění májky  
a na dětském dnu, kde si děti mohly osahat 
různé hasičské vybavení, svézt se hasič-
ským autem a na závěr se vyřádit v pěně. 

Hlavní činnost představuje především 
zajištění akceschopnosti jednotky k pro-
vádění zásahů a provádění záchranných  
a likvidačních prací při různých mimo-
řádných událostech. 

Pokračování na straně 9



Ročník 12, číslo 7, rok 2016, strana 9KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Dokončení ze strany 8

K 15. 6. 2016 evidujeme celkem 16 
výjezdů jednotky:

12 x o technická pomoc (likvidace 
padlých stromů, odstranění překážek 
z komunikací, nouzové otevření bytů 
atd.)

3x dopravní nehoda
1x požár

Přejeme všem poklidné prožití dovo-
lených bez nutnosti asistence naší vý-
jezdové jednotky.

S koncem školního roku ale naše ak-
tivita rozhodně nekončí. V následujících 
dnech pro Vás chystáme Oslavy 140. vý-
ročí založení našeho SDH, které se bu-
dou konat 30. 7. 2016. Srdečně Vás zve-
me a těšíme se na shledanou!

-tht-

SDH Kašperské Hory  
v proudu času

Okamžik, kdy člověk začal užívat 
oheň, znamenal pro lidstvo velký přelom. 
Postupem času se oheň stal důležitou sou-
částí lidských obydlí, kde byl zdrojem tep-
la a poskytl široké možnosti ve stravování 
i v rozvoji výroby. S tím ale vzrostla jeho 
nebezpečnost. V prvopočátcích zname-
nal oheň hrozbu, proti které se lidé nebyli 
schopni efektivně bránit. Také v kronikách 
našeho města se můžeme dočíst o řadě ni-
čivých požárů napříč historií. Tyto časté  
a ve většině případů devastující požáry byly 
hlavním impulzem k zakládání prvních 
hasičských sborů na celém území dneš-
ní České republiky. K tomuto docházelo  
v druhé polovině 19. století. Především 
vydáním „Řádu policie požárové a řád ha-
sicí “ v roce 1873, z něhož plyne povinnost 

starostům zřídit dobrovolný hasičský sbor 
v obci, která má více než 50 domů. V čes-
kých a poté i moravských obcích byly za-
kládány první dobrovolné hasičské sbory. 

Historie místního hasičského sboru se 
píše od roku 1876. Od této doby převzali 
odpovědnost za boj s požáry jeho vycvičení 
členové. V městských a farních kronikách 
se lze dočíst, že hasičská jednotka rozhod-
ně nezahálela, jelikož stále docházelo k vel-
kému počtu požárů.

Významným rokem v historii sboru byl 
rok 1946, kdy se v Kašperských Horách 
konala 1.  národní pouť, při které obdržel 
místní hasičský sbor spolkový prapor. Jeho 
praporečníkem byl p. Josef Treml. Tento 
prapor byl od nezjištěného roku umístěn 
v místním muzeu.

S vývojem společenské a politické situace 
na území republiky docházelo k organizač-
ním změnám v rámci hasičského sboru. Sbor 
se více zapojoval do aktivit požární pre-
vence, práce s mládeží a v neposlední řadě  
i kulturních aktivit. V roce 1970 měl sbor 
78 členů a od roku 1974 působí v rámci sbo-
ru družstvo mladých požárníků. Postupně 
docházelo také k obměně hasicí techniky. 
Například v roce 1978 vlastní sbor automo-
bil TATRA 805, OA Škoda 1202 a CAS 
ZIL. V roce 1983 obdržel sbor novou stří-
kačku Avia. Od roku 1991 byla provedena 
změna názvu na současný „Sbor dobrovol-
ných hasičů Kašperské Hory“. V roce 2001 
při příležitosti oslav 125. výročí založení 
byla sboru darována replika historického 
praporu. Tento byl následně vysvěcen a je 
využíván při slavnostních příležitostech. 
Od roku 2003 vlastní sbor CAS Tatra 138, 
od roku 2007 VA Nissan Terrano a od roku 
2011 CAS Mann. V roce 2011 byly sboru 
také slavnostně předány prostory nové po-
žární zbrojnice v Besední ulici.

Od roku 2009 je jednotka požární ochra-
ny místního sboru předurčena k provádění 
záchranných prací při silničních doprav-
ních nehodách. Velitelem této jednotky je 
od roku 2005 Jaroslav Schmid. 

Sbor má v současné době 66 členů  
a v jeho rámci působí družstva mužů, žen 
a dětí. Od roku 2012 se sbor opět aktivně 
zapojuje do společenského dění, a to pořá-
dáním nejrůznějších akcí pro veřejnost.

Pravidelně je také prováděn výcvik členů 
zařazených do výjezdové jednotky. V ne-
poslední řadě se členové sboru věnují pre-
ventivně výchovné činnosti veřejnosti, pře-
devším z řad dětí a mládeže, a to spoluprací 
s místní školou.

Více o historii SDH Kašperské Hory se 
budete již brzy moci dočíst v almanachu, 
který bude vydán při příležitosti oslav 140. 
výročí založení sboru.

-tht-

Kašperskohorští hasiči, 1924.

Naši předchůdci.
řadní řada zleva: Miroslav Rašek, Antonín Zivčák, Sláva Mráček, Jan Šuba, Stanislav Hartl, Josef Pál, p. Mach

prostřední řada zleva: Ludvík Šimek, Karel Nový, Bartoloměj Polák, Rudolf Mareš, p. Škanta, Adolf Kolář
první řada zleva: Josef Treml, Milan Rašek, Petr Pokorný, Josef Růžička

Za zapůjčení fotografie velmi děkujeme dlouholetému členovi, p. Rudolfu Marešovi.



Ročník 12, číslo 7, rok 2016, strana 10 KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Téma: rozhovor s městským vodohospodářem
Se žádostí o rozhovor jsem oslovil 

Radka Mäntla, městského vodohospo-
dáře. Jeho každodenní praxe a zasvěcení 
pro věc je zárukou znalých odpovědí na 
otázky spjatými s problematikou vody,  
a to nejen ve věci jejích místních zdrojů.

Radku, odkud se naše kašperskohor-
ská voda bere? Kde jsou zdroje té vody, 
která nám teče z kohoutku? 

Kašperské Hory mají tři vodní zdroje: 
Starý a Nový Ždánov, Řetenice.

Máme spíše povrchové, nebo hloubko-
vé zdroje?

Máme mělké podzemní zdroje vody.

Jakým způsobem probíhá sběr vody? 
Jak se voda dostává do města?

Způsob jímání vody Starý a Nový 
Ždánov probíhá důmyslným způsobem 
pomocí v podzemí uloženého perfono-
vaného potrubí, které je chráněno tzv. 
obálkou. Ta se skládá ze štěrkového pod-
sypu, obsypu a zásypu. To vše je zajištěno 
jílem, který zabraňuje průsaku povrcho-
vých vod, čímž se jímají pouze podzemní 
vysoce kvalitní vody.  Potrubí je svedeno 
do jímacích a sběrných šachet, které jsou 
mezi sebou vzájemně propojeny litinovým 
potrubím. Sběrných jímacích šachet máme 
na Novém Žďánově 6 a na Starém také 6. 
Tento systém šachet je vždy zakončen jed-
nou velikostně nejvetší, ze které nám pak 
pomocí potrubí natéká voda do odkyselo-
vací stanice. Zde dochází odkyselení, tzn. 
voda protéká přes filtr (3x5m), který je na-
plněn vápencovým štěrkem. Po odkyselení 
natéka do níže položeného vodojemu, kte-
rý má kapacitu (2x100 m3). Odtud z části  
k odběratelům místní lokality  Cikánka a zá-
roveň do vodojemu nad školou (2x100 m3).  
Z něj pak voda teče do všech objektů, které 
jsou připojeny na městský vodovodní řad. 
Samostatnou kapitolou jsou Řetenice. Voda 
v Řetenicích je jímána způsobem pukliny 
ve skále Zlatá Studna, ze které je svede-
na pomocí potrubí do odkyselovací stanice 
(20 m3). Princip je stejný jako odkyselo-
vací stanice Ždánov. Poté teče potrubím  
v délce 5 km do Kašperských Hor, kde se 
na Cikánce propojí s potrubím ze Ždánova. 
A pak hurá na vodojem nad školou. Trasa 
Řetenice - Kašperské Hory je dosti krko-
lomná. Díky krajině ve které potrubí vede, 
je opatřeno několika odvzdušňovacími 
šachtami. Jak Ždánov, tak i Řetenice přité-
kají gravitačně, což je obrovská výhoda.

Fungují stále technologie našich před-
ků? Jestli ano, tak díky čemu?

Na otázku, zda funguje stará technolo-
gie, mohu odpovědět ano. Jak? Žďánov byl 
vybudován ve 20. letech minulého století.  
Co dokázali naši předkové, aniž by byli vy-
baveni technikou současné doby, je neuvěři-
telné. Důmyslně promyšlený systém bez ná-
roků na energie. Samotná kvalita zpracování  
a provedení je výborná. Člověk dlouho ne-
musí přemýšlet proč, protože voda je zá-
kladní surovinou, bez které člověk nemůže 
žít. Voda je náš život. Byla by velká ško-
da nežít v tak krásném, ale někdy drsném 
prostředí. Jeden příklad důmyslnosti zavr-
šující dokonalost vodního díla: šachty jsou 
původní, stavebně bez nároků na opravy. 
Každá šachta se skládá minimálně ze dvou 
komor, a to z nátokové a odtokové. Ty jsou 
opatřeny drážkou k odvedení kondenzátů 
ze stěn, aby pitná voda nebyla ovlivněna 
dobou zdržení v šachtě. Bylo by velkým 
prohřeškem v tomto duchu nepokračovat. 

Řetenice jsou oproti Ždánovu poměrně 
novým vodním dílem. Jejich vybudování 
spadá zhruba do 70. let minulého století. 
Důvodem pro vybudování byla potřeba 
posílení dodávek kvalitativně výborné pit-
né vody pro Kašperské Hory kvůli tehdejší 
přítomnosti armády. Při srovnání kvality 
stavby bohužel musím konstatovat, že úro-
veň zdaleka nedosahuje úrovně vodního 
díla na Ždánově.

Ošetřuje se voda nějak? Jak se bdí nad 
její kvalitou?

Ano. Kromě již výše zmiňováného 
odkyselení přichází na řadu dávkování 
chlornanem sodným, které se stanovuje 
na základě pravidelně odebíraných vzorků  

k rozboru. Podle něj jsou stanovené dávky, 
které se drží již několik let na minimální 
hodnotě. Dále probíhá denní kontrola vo-
dojemů, při které se sleduje za prvé: vizuál-
ní kontrola čistoty vody, za druhé: měření 
správné koncentrace dávkování chlornanu 
dle provedených rozborů.

Co všechno máš jako vodohospodář na 
starosti?

Už název mého zařazení něco nazna-
čuje. V první řadě to je povinnost zajistit 
bezproblémové dodávky pitné vody k od-
běratelům v řádné kvalitě za minimálních 
ztrát, dále pak provoz čistírny odpadních 
vod a kanalizační sítě.

Jaká je kvalita naší vody? Je pravda, že 
ta voda, co nám teče z kohoutku, je jedna  
z nejlepších v zemi? Jaké je její složení?

Pitná voda v Kašperských Horách je trva-
le kvalitní a splňuje všechny mikrobiologic-
ké, biologické, fyzikální, chemické, organo-
leptické a radiologické požadavky vyhlášky 
Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. Dále také 
vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bez-
pečnost o radiační ochraně 307/2002 Sb. 
Několikrát v roce je sledováno až 68 para-
metrů, které všechny splňují předepsané li-
mitní hodnoty. Z hlediska spotřebitele jde  
o vodu velmi měkkou, málo mineralizo-
vanou. Průměrné hodnoty vybraných uka-
zatelů za období 2013-2015 jsou uvedeny  
v tabulce níže. Voda neobsahuje žádné 
těžké kovy, pesticidní látky, organické lát-
ky. Jedná se o kvalitní vodu z podzemních 
zdrojů, které bez jakékoliv chemické úpra-

Mapa s vyznačenými areály vodních zdrojů.
Tabulka dole: ukazatele složení kašperskohorské vody

Pokračování na straně 11
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vy poskytují vynikající nezávadnou pitnou 
vodu v dostatečném množství. To je v dneš-
ním klimatu, trvalé hrozbě sucha a nízké 
hladiny spodních vod pro obyvatele města 
velice důležité a  podstatné.

Jaký je stav současných zásob vody? Jak 
se na zásobách podepsalo loňské sucho?

Vybudování výše zmíněných důmyslné 
řešených vodních děl předcházel pečli-
vý výběr lokalit s velkou vydatností, aby 
byly zajištěny dostatečné zásoby pitné 
vody. Vydatnost máme podloženou hyd-
rogeologickým průzkumem, který proběhl  
v letech 2012 až 2014. Dále jsme pořídili te-
lemetrické stanice, které nám měří množství 
vody vyrobené a spotřebované. Díky průzku-
mu a měření, které probíhá 24 hodin den-
ně, mohu z vlastní zkušenosti konstatovat,  
že vody máme dostatek. Pár konkrét-
ních čísel k vydatnosti vodních zdrojů: 
Ždánov 3,5 litrů za 1 vteřinu, Řetenice 
5,5 litrů za vteřinu. Denní průměr do 
spotřebiště (k odběratelům) je 5 litrů 
za 1 vteřinu. K loňskému suchu mohu 
říct tolik, že vydatnost zdrojů na zákla-
dě údajů z telemetrických stanic poklesla  
o 15 %. Děkujme našim předkům! Největší 
zásobárnou vody je naše krajina, ve které 
žijeme. Plná lesů, mechů a rašelinišť. Totiž 
dokonalý, zádržný a akumulační systém.  
A podle toho bychom se k ní měli chovat  
a přistupovat.

Očekáváš obdobná sucha i letos?  
Co naznačuje současná situace?

Velice se všem omlouvám, ale nejsem 
rosnička, a ani neumím číst z cibulové 
natě. Ale vím, že matka příroda je mocná. 
Co se týče současné situace, tak ta je velmi 
optimistická. 

Lze očekávat zdražování vody?
Mým úkolem je technicky zabezpečit 

provoz. Tato otázka je pro ekonoma nebo 
zastupitele našeho města. Pravdou je, že 
náklady na provoz, údržbu a obnovu ne-
ustále rostou. Dále musím upozornit na 
fakt, že 60 % vodovodního řadu ve městě 
máme na hranici, a mnohdy i zahranicí 
své životnosti. Myslím, že našim úkolem 
je vodovodní a kanalizační řad udržovat  
a rozvíjet tak, aby mohl sloužit dalším ge-
neracím. A to něco stojí.

Jak lze úsporně a efektivně hospodařit 
se spotřebou vody? Měl bys pro čtenáře 
nějakou praktickou radu?

Každý z nás ví, že jsme v zajetí konzumu 
a velké spotřeby energií. Praktickou radou 
je být pozornější například při zjišťování 
protékajícího WC. Dovírejme kohout-
ky, nezapomeňme zajistit vše před mra-
zy, tedy obecně zavírat vodovní uzávěry  
a kontrolovat pojistné ventily u bojlerů.  
A pokuď je to jen trochu možné, zadr-
žujme dešťovou vodu k zalévání.

Lze říci, že se změnil za poslední roky 
přístup občanů ke spotřebě vody?

Roční spotřeba vody ve městě je bez vý-
razných výkyvů odběru.

Co se ve věci hospodářské všechno 
udělalo v posledních letech? Jaké jsou 
plány do budoucna?

Co se událo za posledních 5 let? 
Odkanalizování lokality Cikánka, 
Šumavské ulice, ulice Krátké, ulice 
Okružní. Nová dešťová kanalizace z části 
Dlouhé ulice. Nový výtlační řad pro vodo-
jem nad školou. Při té příležitosti se tam 
zavedl elektrický proud, výměnily se veš-
keré armatury ve vodojemu a rekonstruo-
vala fasáda. Zokruhování ulice Zahradní 
s ulicí Vimperskou. Výměna 40 šoupat 
na vodovodním řadu. Rekonstrukce vo-
dovodních přípojek, hydrantů a šoupat  
v ulici Krátké a část v ulici Dlouhé. 
Osazení nových dávkovačů na chlornan 
na zdrojích Řetenice a Ždánov. Osazení 
telemetrických stanic Řetenice, Ždánov, 
Červená. Výměna míchadel na čistírně 
odpadních vod. Rekonstrukce provzduš-
nění aktivačních nádrží. Hydrogeologický 
průzkum. Generel kanalizace. Obnova 
a rekonstrukce přepadového potrubí ša-

Odkyselovací nádrže na Starém Žďánově

Nový Žďánov

chet Starý a Nový Ždánov plus nové žabí 
klapky. Obnova tras (zbavení porostu)  
a následné frézování jímacích zářezů (čás-
tečné zbavení se prorůstajících kořenů), 
které se opakují každý rok. A co je v plánu? 
Dokončení projektů rekonstrukce Starý  
a Nový Ždánov, následná realizace. 
Příprava na rekonstrukci vodního díla 
Řetenice a jeho přivaděče. Pasportizace 
vodovodního řadu. Přeložka vodovodní-
ho řadu části ulice Vimperská. Dokončení 
projektu rekonstrukce a intenzifikace čís-
tírny odpadních vod. A na závěr ještě pře-
hled odstraněných poruch: rok 2012 počet 
21, 2013 počet 7, 2014 počet 8, 2015 počet 
15, 2016 počet zatím 4.

Jak se zpracovávají odpadní vody? Jaké 
tu jsou technologie?

Máme vybudovanou čistírnu odpadních 
vod z roku 1995, kde dochází k biologické-
mu čištění a následné likvidaci odpadních 
a splaškových vod. Ve stručném popise se 
jedná o mechanicko-biologickou čistírnu 
vybavenou mechanickým předčištěním, 
dvěmi paralelními biologickými linkami, 
zahušťovacími a uskladňovacími nádrže-
mi. Ze strojně stíraných česlí jsou odpadní 
vody svedeny do oběhové aktivační nádr-
že, kde dochází k míchání směsi pomocí 
vrtulového míchadla a k provzdušňová-
ní elementů pro jemnobubblinnou area-
ci. Koncentrace rozpuštěného kyslíku je 
měřena kontinuálně kyslíkovou sondou.  
Z aktivační nádrže proudí směs do pravo-
úhlé dosazovací nádrže opatřené nornou 
stěnou a odtokovým žlabem s automatic-
kým měřením průtoku. V prostoru mezi 
aktivací a dosazovací nádrží je situována 
zahušťovací nádrž na přebytečný aktivova-
ný kal. Zahuštěný kal je z ní přepouštěn 
do uskladňovacích nádrží. Odsazená voda  
z obou nádrží je vracena do aktivačních ná-
drží, kal z uskladňovacíh nádrží je přečer-
páván do řady ocelových kontejnerů, které 
jsou odkanalizovány zpět do aktivačních 
nádrží. Provoz čistírny odpadních vod je 
vysoce náročný na energie a poplatky za 
likvidaci kalů. Nedílnou součástí v provo-
zování vod a kanalizací je obec Červená, 
která má svůj vlastní vodní zdroj, vodo-
jem, vodovodní řad, kanalizační řad a čis-
tírnu odpadních vod. Kvalita pitné vody 
na Červené je srovnatelná s kvalitou vody 
na Kašperských Horách. Co se ve zpraco-
vání odpadních vod událo za posledních  
5 let? Rekonstruovala se čistírna odpad-
ních vod, odstranily se nátoky balastních 
vod do kanalizační sítě a rekonstruovaly 
se kanalizační šachty. V plánu je osaze-
ní novým automatickým dávkovačem na 
chlornan. Počet odstraněných poruch  
v letech 2011 až 2015: 4. Na závěr si po-
přejme v dalších letech dostatek naší vody  
v našem krásném městě. 

Děkuji Radku za rozhovor. K tomuto 
přání se připojuji!

Václav Kůs

Dokončení ze strany  10

Žabí klapka na Novém Žďánově
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Voda je život
Dnes se řeší celosvětový problém – ne-

dostatek vody na naší planetě. Lidí při-
bývá, vody ubývá. Asi jsme si to zavinili 
sami.

Za mého dávného mládí bylo vody dost. 
Studánek s chutnou vodou nepočítaně.  
U šumavských chalup voda do koryt žu-
lových či dřevěných – takové máme i na 
Žlíbku - tekla nepřetržitě. A studny byly 
stále plné čisté vody. I z potůčků se ne-
chalo pít. A neplatilo se vodné ani stočné 
jako dnes. Kdyby mi někdo tehdy řekl, 
že za pár desítek let  tu vodu budeme  
v plastových lahvích kupovat, a dokonce  
i pít, považoval bych jej za blázna. Vida, 
jak jsem se v mládí mýlil.

Otavu znám jako své boty i její vodu 
jsem pil – kdysi. Před šedesáti lety jsem 
ji splouval sám i s mládeží všeho druhu  
z Čenkovy Pily, později jen z Radešova  
a v posledních letech už jen za Sušice  
a voda v ní ubývá stále. Jako kluk jsem 
koukal na proplouvající vory. Dnes neu-
věřitelné a jen staré fotografie dokazují, že 
to šlo po celé Otavě. Šumaváci si dovedli 
s vodou poradit. Tam nahoře si již počát-
kem 19. století vybudovali nádrže, říkali 
jim švele, a zadržená voda jim pak slouži-
la při plavení. Nebylo jí málo, cca 80 tisíc 
m3. Nejvíce vody měla ta pod Luzným  
a nejméně ta na Ptačím potoce. Dnes již 
jen rozbořené hráze některé z nich připo-
mínají. Není to škoda?

Vory u Paštěckého mostu

Všechno to, co zavánělo čistou vodou, 
vždy zkrášlovalo přírodu a dávalo prostor 
mnoha živočichům i rostlinám k spoko-
jenému životu. Dnes už si to snad uvědo-
mujeme, že voda nám dává šanci přežít. 
Vracíme řeky a potoky do původních ko-
ryt, proklínáme socialistickou melioraci, 
obnovujeme vodní plochy i rašeliniště, 
používáme i deštovku a taky začínáme  
s vodou šetřit. Přestože nám ty zelené šu-
mavské lesy rychle usychají a vodu již moc 
nezadrží tak jako dříve. Na Kašperkách 

máme štěstí, že voda stále teče díky zdro-
jům ze Ždánova. To však neznamená, že 
s ní můžeme plýtvat a kropit zahrádky. 
Také by nám ji mohli zdražit, což si zřej-
mě nepřejeme. Ke kráse našeho okolí při-
byly i upravené rybníčky pod Chlumem  
a Kavrlíkem, za což se patří poděkovat je-
jich obnovitelům.

Tak si naši dobrou vodu chraňme, šet-
řeme s ní, protože jak jistě už víte, bez ní 
není života pro chudé i bohaté.

Emil Kintzl

Kaple Grantl s pramenem zázračné vody
Voda je životodárná a léčivá, je prvotní 

sloučeninou podmiňující vznik jakéhoko-
liv života na planetě. Krom toho nás voda 
osvěžuje, očišťuje a uklidňuje. Zvlášť voda 
tekoucí. Proto má i významnou spirituální 
symboliku. A to je také jedním z důvodů, 
proč je tolik poutních míst spojeno s pra-
menem zázračné vody. Ze slovanské pre-
historie jmenujme třeba Odolenov u Sušice, 
křesťanství jich má na Šumavě mnohem víc 
– jen namátkou vzpomeňme Dobrou vodu  
u Hartmanic a Hauswaldský pramen  
u zbytků kaplí nedaleko Srní. Jedním z nich  
je i poutní kaple Grantl spojená s koste-
lem Panny Marie Sněžné na jižním okraji 
Kašperských Hor. 

Poutním místem Kašperských Hor byla 
dlouhá léta kaple svaté Anny na hřbitově.  
A nebylo to poutní místo nevýznamné, 
o čemž svědčí i jeho výzdoba malířem 
pražského arcibiskupa Josefem Hagerem. 
Koncem sedmnáctého století však ztrácí 
svůj význam a do zájmu poutníků se čím 
dál víc dostává kaple Grantl s pramenem 
zázračné vody, která prý měla léčit přede-
vším oční choroby. Domnívám se, že právě 
pramen hrál v této změněn poutních priorit 
významnou roli, i když vznik potního mís-

ta je samozřejmě ověnčen legendou.  Chudý 
chasník zdědil po své matce starý marián-
ský obraz a na své pouti světem ho nosil 
v tlumoku. Dostal se i do Kašperských Hor, 
kde si odpočinul, snad v místě dnešní kaple,  
a chtěl se vydat na další cestu, ale tlumok 
mu tak ztěžkl, že s ním nemohl hnout. Na 
radu tehdejšího faráře pochopil, že si Panna 
Maria přeje zůstat na tomto místě a tak jí 
tam vystavěl Boží muka, kam obraz umístil 
a ubíral se dál. Za nějaký čas jel okolo suro-
vec s koňským spřežením. Koně se do kopce 
namáhali a nemohli náklad utáhnout. Jak se 
ten muž rozháněl bičem, zasáhl čelo Panny 
Marie na obraze a rána začala krvácet.  
Po tomto zázraku byla pro obraz, jedná 
se vlastně o kopii milostného obrazu PM 
Klatovské, vystavěna kaple zvaná Grantl, 
po jejímž boku vytryskl vydatný pramen.  
K tomu došlo na sklonku 17. století. V dru-
hé polovině 18. století byla kaple dvakrát 
přestavěna a konečně v letech 1815–1816 
vystavěna zgruntu znova. Už jen histo-
rie přestaveb svědčí o čilém poutnickém 
ruchu, který do Kašperských Hor přive-
dl milostný obraz a pramen léčivé vody. 
Příjmy z něj byly tak výnosné, že umožnily 
nad kaplí vystavět nový poutní kostel v no-

vorománském stylu a v r. 1867 ho vysvětit.
Je velká škoda, že krásný pramen s vy-

datností kolem 6l vody za minutu a teplo-
tou kolem 10°C není pitný. Prý snad kvůli 
průsaku kanalizace do vody. Přejme si, 
aby se podařilo zdroj téhle vody vyčistit, 
abychom se za horkých letní dnů mohli 
cestou z Amálina údolí osvěžit a při dobré 
víře třeba i uzdravit.

Helena Pekárková
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Věděli jste, že... ?
... čtyři (Čertovo, Laka, Prášilské  

a Plešné) z pěti šumavských ledovcových 
jezer odvodňuje vždy Jezerní potok, jedi-
né Černé jezero potom Černý potok.

... za pramenný tok řeky Otavy je po-
važována řeka Vydra, přestože je krat-
ší a s menším průtokem vody, než řeka 
Křemelná. 

... stejně jako řeka Otava neprame-
ní, ale vzniká soutokem dvou jiných 
řek, ani řeka Vydra nemá svůj pramen, 
ale vzniká soutokem Roklanského  
a Modravského potoka na Modravě.

 
... jeden z pramenů naší národní řeky 

Vltavy - Teplá Vltava pramenící pod 
Černou horou nese v některých mapách 
jméno Černý potok (další Černý potok) 
až pod Kvildu, k soutoku s Kvildským 
potokem.

 
... Studená Vltava vzniká souto-

kem Goldgrubenbach a Rotbach  
u Haidmühle - Studená Vltava tvoří 
necelé 2 km českoněmeckou hranici

Jana Kolářová, spolek Šumavské cesty

Šumavské Lurdy jsou v Kašperských Horách …? 
Počátek mariánské poutní tradice 

Kašperských Hor se odvíjí od existence 
vydatného pramene od nepaměti vyvě-
rajícího na jihozápadním okraji města. 
Obdivuhodná je stálost a síla tohoto vod-
ního zdroje. Vydatný proud vody  vyvede-
ný do malé kamenné kašničky se nezten-
čil ani v loňském suchém létě, kdy některé 
prameny a studánky se u nás docela ztrá-
cely a vysychaly včetně slavného pramene 
naší národní řeky Vltavy. 

Lidé od nejstarších dob vnímali výji-
mečnost tohoto místa a prameni přiklá-
dali posvátný význam. Dokonce se šířila 
pověst o léčivých účincích vody z tohoto 
pramene. A tak není divu, že už kdysi 
dávno tu vznikla kaple, písemně dolože-
ná od 17.století. Do ní v roce 1690 míst-
ní měšťané, obchodníci – manželé Jiří 
a Anna Prunovi umístili obraz Panny 
Marie Klatovské, namalovaný na dře-
věné desce. Byl tak dán viditelný základ 
pro tradice mariánských poutí, o jejichž 
rozvoj se postaral místní děkan Mikuláš 
Töpper v letech 1815 a 1816 mimo jiné 
i stavebním rozšířením poutní svatyně. 
Příliv poutníků časem zesílil natolik, že 
bylo nutné na návrší opodál postavit nový 
poutní kostel, zasvěcený Panně Marii 
Sněžné. Nejpřitažlivějším prvkem toho-
to poutního místa zvaného Grantl ovšem  
i nadále zůstával zázračný pramen, o němž 
se například dovídáme i z románu Karla 
Klostermanna V ráji šumavském. Hrdinka 
Pavlina se vypravuje na slavnou pouť do 
Kašperských Hor se slovy: „Pomodlím 
se za tebe k Panně Marii Sněžné, která 
je mocnější než druhé Panny Marie, aby 
tě vzala pod svou záštitu: ty pak si umyj 
ruce a oči v kašničce pod Grantlem, aby 
tvoje ruce byly čisté a tvoje oči viděly čistě 
a samou radost.!“ Spisovatel v připojené 
poznámce vysvětluje čtenářům: „Grantl 
od slova Grant – kašna, tak se jmenuje po 
zázračném prameni sebraném v kamen-
né kašně kostelíček na jihozápadním konci 
Kašperských Hor, který je zasvěcen Panně 
Marii Sněžné.“

V souvislosti s naší exkurzí do minu-
losti kašperskohorského Grantlu přidá-
vám krátké obecně historické ohlédnu-
tí: Zvyk  navštěvovat a uctívat prameny  
a studánky pochází nepochybně už z dob 
před příchodem křesťanství. Voda v řeči 
náboženské víry má řadu významů. V ráji 
a nebeském Jeruzalémě proudí živá voda 
– aqua viva. Prameny a studně jsou dárci 
života. V obrazech Bible je Jahve – Bůh 
pramenem tryskající – živé vody. V sou-
vislosti s Pannou Marií se někdy citují slo-
va biblické Písně písní, kde se uvádí „fons 
signatur – zapečetěný pramen“ chápaný 
jako obraz Mariina panenství. Voda smý-
vající nečistotu je symbolem očisty, kte-
rá je předpokladem znovuzrození. Smytí 

hříchu křestní vodou je patrně nejstarším 
motivem křtu. Voda a pramen s prou-
dící vodou se od nestarších dob stávaly 
obrazem tělesného a duševního posílení 
a očisty. Existence studny v chrámech, 
klášterech nebo v poutních místech byla 
vítána nejen z praktických důvodů, ale  
i pro svůj symbolický význam. Pramen ži-
vota – Fons vitae znázorňovali staří mistři 
ve svých obrazech spolu s Kristem, který 
dává do nádrže proudit vodě Spásy. Tyto 
symboly a významy vody v duchovním 
smyslu krásně vyjadřuje zpěv velikonoč-
ní liturgie Vidi aquam: „Viděl jsem pra-
men vody, který vyvěral z chrámu po pravé 

straně, a všichni k nimž voda dosáhla, byli 
uzdraveni a volají: Aleluja!“ 

Tento hymnus se zcela určitě mod-
lili a zpívali při svých velikonočních 
návštěvách poutníci naší další unikát-
ní svatyňky s pramenem, a sice kaple 
Zmrtvýchvstání Páně v místní části Na 
Prádle. Toto starodávné poutní místečko 
na svou obnovu a vzkříšení teprve čeká. 
Samozřejmě větší péči by si zasloužil  
i slavný Grantl pod kostelem Panny 
Marie Sněžné. Básník a regionální pub-
licista Ondřej Fibich ve své knížce Nebe 
studánek I, Strakonice 2009, mimo jiné 
podotýká: „Zatím je voda Grantlu nepit-
ná, ale věřím v budoucí očistu této zaslouži-
lé vody ale i v očistu naší lásky k Šumavě… 
Voda Grantlu vyvěrá z břehu pod kostelem, 
hned vedle kapličky. Je nevhodná k pití! 
Tímto prosíme radní, aby nechali opravit 
odpadní potrubí, které kříží pramen v místě 
plošiny nad kostelem!“ Doufejme a věřme, 
že se snad v dohlednu podaří očistit naše 
posvátné prameny, ale i zkalené mysli  
a srdce a Kašperské Hory se vším všudy sta-
nou se opět opravdovými Lurdy, a to nejen  
v rámci Šumavy.

Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Milostný obraz Panny Marie Klatovské z poutní kaple Grantl  
v Kašperských Horách z roku 1690, malba na dřevěné desce. Památka 
je nyní k vidění v historické expozici Muzea Šumavy v Kašperských 

Horách. Foto Miloslav Boháček

Kašperské Hory - poutní kaple Panny Marie Klatovské - 
Grantl, foto V. Horpeniak
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Ohlédnutí za klubovou scénou  
v Kašperských Horách

Před několika lety vzniknul nápad po-
zvednout kulturu v Kašperských Horách 
způsobem nám nejbližším – uspořádáním 
hudební akce. S minimálními zkušenost-
mi, ale o to větším zápalem jsme s Ondrou 
Vrhelem dali dohromady několik kapel  
a vznikl Wake Up Mountains. Styl hudby 
vycházející z rocku a metalu přijala ve-
řejnost nad naše očekávání a musím říci, 
že takovou pařbu jsme nečekali. Ohlasy 
ze strany vystupujících byly rovněž ve-
lice pozitivní a my měli ze všeho dobrý 
pocit. Proto jsme se s nadšením rozhodli 
udělat další pokračování. Během čtyř let 
se tak v Horském Klubu uskutečnilo cel-
kem šest dílů hudebních festiválků Wake 
Up Mountains, kde vystoupily přes dvě 
desítky kapel z Čech i zahraničí. Skoro 
až neuvěřitelný počet lidí, kteří přišli 
každý ročník náležitě podpořit, nám dal 
důkaz, že Kašperské Hory jsou hlado-
vé po hudební kultuře. Když se postu-
pem času přidávali další borci s úmys-
lem pořádání koncertů, znamenalo  
to velké plus pro kulturu v Kašperských 
Horách a začala tak ‚klubová éra‘ napříč 
hudebními žánry. Milan Snopek a jeho 
Godless Night – úžasně temné, hudebně 
vytříbené. Vznikly tak 3 ročníky těchto 
metalových večerů, kdy klub praskal ve 
švech a všichni si tyto akce pro hudební 
fajnšmekry pochvalovali (tedy až na cír-
kev, ale to je jiný příběh). Filip Kortus, 
který pro nás také přichystal několik 
multižánrových událostí, ať už rocko-

Pokračování na straně 15
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FESTIVAL NA KONCI SVĚTA

5.

Kašperské Hory ,zpět v údolí pod Stuchlíkem!

Nightwish Tribute Band

Terror Society
N. H. T.
Bijolit

Třískač
Ankhor

Kůrovci
G-Rock

Radiator
The Myne

Magic Mushroom
Kabaret Kajbar

Imberium
Creevstupné dobrovolné

        Festival pořádá spolek Culture Reunion.                            Akce se koná za podpory Města Kašperské Hory.
        Sponzoři: Tenero s. r. o., OREMO - Viktor Beneš, Date - Dana Divišová,         Rósta Kafe, 
   Stavebniny Gregr,  Hudebniny Jiří Port . Za poskytnutí pozemku děkujeme panu I. Lukešovi.

pátek:
sobota:

22.-24.7.
2016

Pátý ročník hudebního festivalu pod širým nebem
V pátek 22. července 2016 od 18.00 již 

počtvrté ožije údolí pod Stuchlíkem, a to 
pátým ročníkem nezávislého, multižánro-
vého festivalu Na konci světa. Novinek pro 
letošní rok je hned několik. Jednou z těch 
základních je návrat festivalu zpět do svého 
původního působiště, tedy do značeného 
festivalového areálu podél Opoleneckého 
potoka. Návštěvníci festivalu se mohou 
těšit na koncert celkem čtrnácti kapel, 
z nichž některé jsou pravidelným hostům 
známé z předchozích let: např. alterna-
tivně-divadelní soubor Kabaret Kajbar, 
punkové seskupení Bijolit, rocková kla-
sika Radiátor nebo místní harmonikáři 
Kůrovci. Festival však bude hostit i něko-
lik zbrusu nových kapel; v pátek večer se 
údolím rozezní symfonicko-metalový hlas 
zpěvačky klatovské skupiny Nightwish 
Tribute Band, následně to v rytmech 
funky-ska rozjede rovněž klatovská ka-
pela Třískáč. V sobotu se se svou show 
plnou bicích a perkusí představí plzeňští 
Magic Mushroom nebo česko-americ-
ké (nyní plzeňské) seskupení The Myne, 
jehož tvorba je inspirovaná rockovou 
klasikou 60. let, především kapelou Led 
Zeppelin. Hřebem večera bude půlnoční 
koncert výše zmíněné českobudějovic-
ké skupiny Kabaret Kajbar, kterou si ná-
vštěvníci minulých ročníků velmi oblíbili. 
Kromě jmenovaných kapel se můžete těšit 
také na koncert Imberium (rock-grunge / 
České Budějovice), Terror Society (hard-
core–grind / Střelské Hoštice), N.H.T 
(psychadelic / Neznašovy), G-rock (rock 
/ Vimperk), Ankhor (rock / Čestice) a re-
lativně nově vzniklou skupinu Cree, kte-
rá v rytmu blues rocku ukončí druhý den 
festivalu. 

Akce se koná za finanční a materiál-
ní podpory Města Kašperské Hory. Za 
propůjčení pozemku děkujeme panu 
Lukešovi, za další přispění pak přede-
vším Viktoru Benešovi, Daně Divišové, 
společnosti Tenero s.r.o., Stavebninám 
Gregr, Stavebninám RENO Sušice, 
Hudebninám Jiří Port a pražírně kávy 
Rósta Kafé. Finančních i věcných darů 
si moc vážíme, bez nich by se festival  

Na konci světa uskutečnit nemohl. 
Vstupné na akci je dobrovolné, výtěžek 

ze vstupného jde čistě na zajištění zázemí 
a provoz festivalu. Všechny srdečně zveme 

– přijďte v dnešní komerční době podpořit 
nekomerční, nezávislé a především lokální 
kapely. Těšíme se na Vás.

Za spolek Culture Reunion, Věra Jakubová 

vého nebo hiphopového charakteru, se 
bezesporu do tohoto klubového období 
zapsal úctyhodně. Kromě jeho hudební-
ho podílu se ujal role barmana / baviče 
na téměř každé klubové party. Netřeba 
zmiňovat, že způsobil mnoha lidem po-
řádnou kocovinu. Bohužel, jak už se ob-
čas stává, rozjetý vlak jménem Horský 
Klub začal pomalu zpomalovat, dokud 
nezastavil úplně. Smutný zákaz pořádání 
hudebních produkcí v Klubu je výsled-
kem. Okolnosti, které tomu předcházely 

mi nenáleží hodnotit, ale je to obrovské 
zklamání pro všechny nadšence jak v pu-
bliku, tak na druhém břehu. Doufejme 
v lepší zítřky a v realizaci plánované 
rekonstrukce Sokolovny. Nicméně aby-
chom tyto ‚zlé časy‘ překlenuli, dovolte 
mi pozvat Vás na rozloučení s letními 
prázdninami na open air akci Wake Up 
Summer Party. Doražte 27. 8. 2016 na 
školní hřiště a nechte se unášet na vlně 
punk rocku, hardcoru, hip hopu a dalších 
stylů. Veškeré informace jsou doplňová-
ny na facebookové události.  

Daniel Kůs

Dokončení  ze strany 14
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Den hudby
Kašperské Hory 2016 

16. července 2016
od 14.00 do 24.00 hodin

           NÁMĚSTÍ

14.00  Chodovarka  – Dechová hudba z Chodové plané

Tato dechová hudba vznikla nedaleko Mariánských Lázní, v obci Chodová Planá. Dechovka má v tomto 

městečku piva a  pivních lázní dlouholetou tradici. Roku 1997 se kapela stala kapelou místního 

pivovaru Chodovar a její název se mění na Chodovarka. 

15.00  F.R.C.  – Country 
F.R.C. je zkrácená podoba názvu klatovské kapely, která se ve své produkci nenechává svazovat 

žádným škatulkováním. Interpretuje příjemné melodické skladby a vyznává sound ve stylu „UNIVERSAL 

ACUSTIC MUSIC“. Repertoár skupiny F.R.C. zahrnuje mnoho hudebních žánrů - bluegrass, folk, country 

& western, countryrock, folkrock, blues, rock, gospel apod. 

17:00  IRON MAIDEN revival
Kapela složená ze zkušených muzikantů původně vystupujících pod názvem BLUE ROSE. Od roku 2013 

tvoří repertoár kapely již výhradně skladby britské heavy metalové legendy Iron Maiden. Kapela 

vystupuje s velkým úspěchem jak na samostatných koncertech, tak na rockových či revivalových 

festivalech. Jedná se o velmi dobře technicky zvládnuté provedení legendárních metalových skladeb. 

18:30  OZZY OSBOURNE revival
Kapela vznikla na podzim roku 2003. První koncert se uskutečnil v klubu Kain v Praze v březnu 2004. 

Repertoár tvoří nejen skladby ze sólové dráhy Ozzyho (Perry Mason, Dreamer, Crazy Train atd.), ale 

i skladby ze slavného období Black Sabbath (War Pigs, Paranoid atd.). Skupina odehrála během své 

existence mnoho koncertů po celé ČR,ale i v zahraničí a setkala se s velmi kladnou reakcí publika. 

Díky OZZY OSBOURNE REVIVAL - Praha můžete zažít pocit, že k Vám přijel skutečný Ozzy a to nejen 

zásluhou věrohodného image a hlasu frontmana kapely, ale i hudebních výkonů ostatních členů.

20:00  PILSEN QUEEN TRIBUTE BAND
Pilsen Queen Tribute Band je hudební skupina z Plzeňského kraje, kterou tvoří ověření muzikanti 

mající za sebou stovky vystoupení v kapelách různého žánru. Aby vzdali hold této kapele, začali spolu 

v létě roku 2007 hudebně a výsledkem jejich spolupráce je projekt s názvem Pilsen Queen Tribute Band. 

Hudební projev tohoto seskupení lze charakterizovat jako precizní hudební reprodukci studiových 

verzí skladeb skupiny Queen. Repertoár skupiny je tvořen množstvím skladeb, které tvoří průřez 

téměř celou tvorbou skupiny Queen. Kapela patří k nejlepším revivalům této hudební legendy a to 

nejen v rámci České republiky, ale v rámci celé Evropy.

21:30  VIZIR
Dnes již legendární kapela, která slaví právě 25 let založení. VIZIR je dobrý mix hard rocku s malinkou 

příměsí heavy metalu a  velkým citem pro balady. Poctivá muzika, zahraná a  zazpívaná s  láskou 

a zkušeností rockových bardů, kteří dělají svoji hudbu srdcem a hlavně pro své potěšení. V loňském 

roce vydala kapela skvělé album, se kterým se vydala po vlastech českých s názvem VIZIR Tour 25 Let. 

Frontmanem, zpěvákem, skladatelem a kytaristou je rodák z Kašperských Hor Roman Masha Šandor.

23:00  VINTAGE WINE
Kapela Vintage Wine se zformovala z kapely Neon Black. Mísí v sobě rockovou dravost s melodikou 

a  energií irské a  skotské muziky kterou sami nazývají Celtic Trash-folk (Něco mezi Celtic Woman 

a Motorhead: o ) ). Za dobu své existence již stihli nepřeberně festivalů a akcí. Po singlu Deadmans 

Reel který proběhl rádiem Beat, vydali v roce 2012 debutové album Drums and Guns. Na koncertech 

kapely Vintage Wine to žije, whisky teče proudem a nejeden člověk z publika následující den vstává 

s kruhy pod očima. Opravdu skvělá záležitost a výborná zábava.

Celý den hudby bude slovem provázet moderátor, tanečník, zpěvák a  lidový vypravěč Martin 69 

Švejda z kapely Walda Gang.

Den hudby 
Kašperské Hory 2016
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(za Rumpoldem)
tel: 

mobil: 

Pa�e� Břicháček
Smetano�a 403, Kašpe�ské Ho��

(a�eá� �ed�e Medica ��te�)

Te�: 602 415 716

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
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Obnovení provozu sklářské hutě v Anníně
V sobotu 11. 6. 2016 byl slavnost-

ně zahájen provoz nové sklářské hutě 
v anníské sklárně. Po téměř 70 letech 
se do Annína vrátili skláři a znovu zde 
hoří sklářská pec. Je to velmi pěkný 
dárek tomuto druhému nejstaršímu 
nepřetržitě činnému sklářskému pro-
vozu v České republice k jeho 220. vý-
ročí od založení.

Příchodem dříve vimperského sklář-
ského mistra Jiřího Kozla do Annína 
se tato stará sklárna proměňuje v jedi-
ný šumavský provoz, ve kterém se po 
mnoha desetiletích opět spojuje sklář-
ská prvovýroba se zušlechťováním skla. 
Annín se tak stává největším sklářským 
provozem v oblasti Šumavy. Spojení 
stávající brusírny, sklářské hutě a dal-
ších raf inérských provozů otevírá nové 
možnosti. Je to pro šumavské sklářství 
velký krok, který může ukazovat cestu 
do budoucnosti. Nejde totiž jen o nějaké 
navazování na starou tradici, ale o živé 
a velmi aktivní sklářské provozy, jejichž 
produkce se neustále rozvíjí v duchu 
doby a musí také obstát na náročných 
trzích. 

Jak se plní přání majitele sklárny

Majitel sklárny a provozovatel annín-
ské brusírny Petr Švrčula měl již del-
ší dobu představu (či sen), že by měla 
být v historických objektech annínské 
sklárny obnovena před mnoha dese-
tiletími zastavená sklářská prvovýro-
ba. Příchod Jiřího Kozla do Annína je 
tak nejen obohacením sklářské výroby 
v Plzeňském kraji a na Šumavě, ale je to 
i splnění tajného přání jednoho mladého 
a činorodého majitele sklárny. 

Co najdou návštěvníci v Anníně

Annínská sklárna nabízí od druhé 
červnové soboty návštěvníkům širokou 
paletu možností, jak proniknout do tajů 
a příběhů šumavského sklářství. Lze zde 
navštívit brusírnu skla a koukat zdejším 
šikovným brusičkám přímo „pod ruce“, 
případně si od nich nechat vybrousit 
vlastní motiv. Hned vedle se dá zajít 
do sklářské huti, kde se rodí z horkého 
skla číšky, vázy, svícny a mnoho dalšího.  
Ani tady nemusí návštěvníci jen koukat, 
mohou si zde sami vyfouknout nějaký 
ten skleněný předmět. Mezitím či potom 
je možnost navštívit annínské sklářské 
muzeum, které představuje dlouhé dě-
jiny sklárny i stovky jejích historických 
výrobků. Děti se zde mohou pohrát 
v malé herně. No a samozřejmě je mož-
né si výrobky zdejších sklářů a brusičů 
zakoupit a získat tak do domácnosti ori-
ginální ručně vyráběné šumavské sklo. 

Jitka Lněničková

Srdečně  Vás zveme na
ANNÍNSKOU POUŤ

ve dnech 23.- 24. července 2016
Annín se jí vrací k dlouho opomíjené tradici.

Momentky ze zahájení výroby sklářské hutě v Anníně 11. června 2016.
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Mouřenecké léto  
pozve na Hradišťan nebo Jaroslava Hutku

Srpnové koncerty souboru Hradišťan 
s Jiřím Pavlicou a písničkáře Jaroslava 
Hutky budou letošními vrcholy 
Mouřeneckého léta 2016. Tradiční 
několikaměsíční cyklus akcí v šumav-
ském kostele sv. Mořice na Mouřenci 
u Annína začal na konci května česko-
německou bohoslužbou a vyvrcholí na 
počátku října. Součástí cyklu budou 
duchovní, kulturní i naučné pořady pro 
dospělé i děti. V plánu jsou také komen-
tované prohlídky.

Součástí Mouřeneckého léta je celkem 
25 tematicky pestrých pořadů. „Většinou 
mají duchovní charakter nebo obsahují du-
chovní prvky. Mouřenec je v první řadě kos-
tel, a to budou všichni účinkující respekto-
vat. Letošní program je každopádně - jak já 
říkám – našťouchaný. Je to zatím nejbohatší 
program, který jsme  ve spolupráci s němec-
kým podpůrným spolkem (Förderkreis zur 
Erhaltung von St. Maurenzen) a mouře-
neckou farností připravili,“ říká Lukáš 
Milota ze vznikajícího spolku Přátelé 
Mouřence.

Třetího července pozve Mouřenec na 
Dětský den. „Bude to taková předzvěst 
blížících se prázdnin. Děti mohou podě-
kovat za úspěšný rok a zahrát si řadu her  
a vyzkoušet různé aktivity. Chybět nebude 
koncert s dětskými písničkami, dětská pro-
hlídka a modlitba. Při výtvarném workshopu 
děti namalují obrázky Mouřence,“ upřesňuje 

vedoucí dětského dnu Jiřina Panušková.
Významnou součástí letního programu 

na Mouřenci budou koncerty. Nabídnou 
opět různé hudební žánry. Posluchači se 
mohou těšit například na varhanní kon-
cert Jany Havlíčkové (24. 7.), koncert 
cembalistky Aleny Hönigové (16. 7.), fol-
k-rockové písně od skupiny Miriam s bý-
valým mouřeneckým farářem Vavřincem 
Skýpalou nebo spirituálové melodie v po-
dání plzeňského souboru JenTet (9. 7.).  
„V pondělí 1. srpna na Mouřenec zavítá vy-
nikající soubor Hradišťan s Jiřím Pavlicou  
a o dva týdny později (14. 8.) písničkář a disi-
dent Jaroslav Hutka. Na konci prázdnin (28. 
8.) vystoupí v kostele plzeňský soubor Touch 
of Gospel. Pozvali jsme i písničkáře Toníka 
Jelínka (10. 7.), místní skupinu Druhý pokus 

(27. 8.), Pokus ze Zdic (20. 8.) a další inter-
prety,“ láká na některá zvučná jména Lukáš 
Milota.

Mouřenecké léto pozve i na přednášky. 
O vzácných freskách v kostele bude vyprá-
vět historik umění Jan Royt (21. 8.), o ba-
rokní kostnici archeolog Martin Čechura 
(22. 7.), o vztahu sklářů k Mouřenci his-
torička sklářství Jitka Lněničková (7. 8.) 
a o duchovní tváři Karla IV. historik Jan 
Lhoták (31. 7.).

Mouřenec v létě přivítá také řadu hos-
tů. Lidé se mohou těšit na Šumaváky 
Emila Kintzla (20. 8.) nebo Marii Malou 
(27.8.), Přemysla Čecha (10. 7.), ale i na 
stavitele šumavských kaplí, představitele 
šumavských spolků a další dobrodince.

V programu nechybí ani divadelní před-
stavení o světcích. Jejich protagonisty budou 
Teta Tereza (7. 8.) nebo žáci ZŠ T.G.M. 
v Sušici (1. 10.). Při večerních akcích lidé 
uslyší poezii bývalého strašínského kněze  
F. D. Mertha a dalších katolických básníků.

Kostel sv. Mořice na Mouřenci se zapo-
jí také do obnovené Sklářské Annenské 
pouti v Anníně (24. 7.), Dnů evropského 
dědictví (3.-10. 9.) nebo hudebního cyk-
lu Šumavské triduum (26. 8. a 1. 10.). 

Během léta pozve Mouřenec také na dvě 
vernisáže. „16. července otevřeme Galerii 
Zeď/Mauer 1887. Hřbitovní zeď ozdobí 
dětské obrázky namalované při dětském dnu. 
Na počátku srpna (7. 8.) otevřeme prodejní 
Minigalerii šumavské podmalby na schodiš-
ti u sakristie,“ upřesňuje další pořadatelka 
Helena Pekárková.

Začátky pořadů jsou naplánované zpra-
vidla na sobotu od 19.00 nebo na neděli 
od 14.00. Po večerních pořadech bu-
dou zpravidla noční prohlídky doplněné  
o duchovní slovo či duchovní poezii.

Od začátku července do konce srpna 
mohou lidé přicházet také na komentované 
prohlídky kostela, kostnice a malého mu-
zea Paměť Mouřence. „Budou začínat den-
ně v 16.00. Prohlídky v němčině budou vždy 
první neděli v měsíci od 15.30. Doporučené 
vstupné pro dospělé bude 50 Kč. Vstupné 
na ostatní akce bude zpravidla dobrovolné.  
Na koncerty Hradišťanu, Jaroslava Hutky 
bude možné koupit vstupenky v předprode-
ji v infocentrech K. Hor a Hartmanic nebo 
na www.sirkus.cz,“ vysvětluje průvodkyně 
Jana Kadlecová. 

Bohatý program nabídne Mouřenec  
i v září. Lidé se budou moci potkat s po-
tomkem spisovatele Karla Klostermanna 
(10. 9.), vyslechnou sbor Velkobor (4. 9.)  
a Ebenovu Truverskou mši nebo 
Mouřenecký chorál (17. 9.) Oficiálním vy-
vrcholením léta bude česko-německá mše 
(24. 9.). Tečku za létem pak udělá koncert 
duchovní hudby na počest svatého Václava 
(1. 10.).

Veškeré podrobnosti mohou zájemci najít 
na internetových stránkách www.pratele-
mourence.cz nebo na www.facebook.com/
mourenec.

Lukáš MilotaPísničkář Jaroslav Hutka

Soubor Hradišťan s Jiřím Pavlicou
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Bude i letos Šumava na nohou?
Šumava na nohou je spolek, za kterým 

stojí skupina lidí, kteří se bez nároku na od-
měnu, rozhodli, že budou pořádat koncerty 
a celý výtěžek z nich věnují na věcné dary 
pro postižené děti ze Šumavy. Jde jim o to, 
aby mohli spojit – pomoci dětem s těžkým 
zdravotním postižením a jejich rodinám  
a dát druhým příležitost, aby sami po-
mohli a ještě se přitom bavili.

Loni při prvním ročníku získali podporu 
pro 6 dětí. Prostředky z prodeje vstupenek 
na Koncert šly všechny do veřejné sbírky, 
ve které se nakonec vybralo cca 200 600 
Kč. S pomocí grantu od Nadace Jistota 
se podařilo věnovat každému dítěti dary  
v hodnotě 47 433 Kč. O úspěšném výsled-
ku celé akce svědčí to, že nad ní letos pře-
vzal záštitu Výbor dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové. 

Druhý ročník Koncertu Šumavy na 
nohou s hlavním hostem večera Ewou 
Farnou, se bude konat 9. 7. 2016 v KD 
Cihelna Vimperk. Koncert bude pro 
Martinku, Rozálku, Kubíka, Daníka  
a Vládíka. Děti se 3. a 4. stupněm zdra-
votního postižení. Podporované děti jsou 
z Vimperku, Chluman, Čkyně, Klatov  
a Horšovského Týna. Protože spolek chce 
pomáhat i začínajícím kapelám zahrají 
také When It Rains ze Strakonic a pra-
chatičtí Lucky Brew.

Pokud byste chtěli pomoci, stačí si kou-
pit vstupenku a přijet se pobavit 9. 7. 2016 
do Vimperka. Vstupenky jsou k dostání ve 
Vimperku, Prachaticích a Strakonicích. 
Přespolní si mohou vstupenku koupit na 
ticketon.cz. Lístek stojí 290 Kč v předpro-
deji a 350 Kč na místě.

I v letošním roce půjde celá částka vy-
braná ze vstupného do veřejné sbírky.  
To znamená, že každá koruna ze zakoupe-
né vstupenky přispěje na nový invalidní vo-
zík pro Martinku, Rozálce na tříkolku pro 
děti, které nemohou jezdit na kole. Daníka 
nepřijmou do školky bez speciální fixační 

sedačky, Kubíkovi pomůže pobyt v lázních 
zaměřené na pohybovou terapii. Vládíka 
čeká operace, na základě které se rozhod-
ne, zda se mu bude hodit kočárek pro vel-
ké děti anebo se poprvé postaví na nožičky  
a my mu budeme s radostí shánět chodítko.

Tím, že samotný výtěžek z prodaných 
vstupenek, jde do veřejné sbírky, nemohou si 
organizátoři nechat žádné peníze na samot-
né pořádání koncertu. Proto spouští od 23. 
4. 2016 do 6. 6. 2016 kampaň na www.hi-
thit.cz, jejímž cílem je získat mezi drobnými 

podporovateli 65 000 Kč. Pokud byste chtěli 
také přispět na pořádání koncertu, stačí jít na 
www.hithit.cz, vyhledat projekt Šumava na 
nohou a přispět na něj jakoukoli částkou. 

Jestli-že byste rádi podpořili Koncert 
Šumava na nohou nezávisle na dalších or-
ganizacích, můžete nám poslat příspěvek 
na účet 267 414 472/0300.

Další informace o samotném spolku, 
podporovaných dětech a koncertu se mů-
žete dočíst na www.sumavananohou.cz. 

Zdeněk Kuncl

Jak to bylo doopravdy s koncerty Lucie Bílé

Bohužel musím reagovat na článek pí 
Marie Malé v Kašperskoskohorském  zpra-
vodaji číslo 6, tr. v části jeho dokončení  
na str. 15, kde v závěru svého vyprávění  
o skutečně nezapomenutelném panu JUDr. 
Václavu Hrabánkovi došlo k několika 
omylům. Nevím, kde a jak čerpala autorka 
informace o autorech realizace koncertů 
Lucie Bílé, ale pravda je úplně někde jinde. 
Omlouvám tento omyl, neboť skuteční au-
toři realizace těchto koncertů vůbec neměli 
zájem o vlastní zviditelnění. Šlo zásadně  
o zanedbaný stav unikátního, nejstaršího 
architektonického skvostu, pamětníka dob, 

 Voltaire : „Miluj pravdu, ale odpouštěj omyly.“

kdy Kašperské Hory ještě neexistovaly. 
Kostel (omlouvám se Dr. Horpeniakovi, že 
mu „fušuji“ do jeho oboru a věřím, že bude 
reagovat z odborného hlediska také  a doplní 
mé případné laické nedostatky), má úzkou 
spojitost  s hornickou minulostí Kašperských 
Hor, je jedním z pozůstatků  nejstarších cen-
ter osídlení této krajiny. Uvádí se, že chrám 
vystavěli horníci zdejších zlatých dolů  
a užívali jej nejen k bohoslužbám, ale i ke 
spolkovým shromážděním. Jedná se o raně 
gotickou stavbu, nepoznamenanou násled-
nými slohovými přestavbami, trojlodní ba-
ziliku z dob před rokem 1330. Dochované 

střílny ve věži poukazují na někdejší forti-
fikační význam kostela a nálezy (příkladně 
slovanské náušnice z doby před rokem 1200 
n.l. v prostoru kněžiště) vedou i domněnce, 
že dnešnímu kostelu mohla předcházet ro-
mánská stavba.  

Skutečným autorem nápadu pomoci ža-
lostnému stavu této unikátní stavby realiza-
cí koncertů Lucie Bíle přímo v kostele byla 
Dagmar Brčáková. Dáša pocházela z Prahy 
jako já, ale poznaly jsme se až tady, neboť 
stejného zaměření, stejných zájmů, jsme se 
nemohly minout. První mne kontaktovala 
Dáša, která zhlédla naše výstavy a navštívi-

Pokračování na straně 21
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Svatojánský hudební festival v kostele sv. Markéty
Letošní Svatojánský hudební festi-

val, jehož duchovním otcem je kytarový 
virtuos Lubomír Brabec, letos zavítal  
i do Kašperských Hor. Úspěšný festival,  
v němž každým rokem hostuje řada  
umělců světového věhlasu je, i přesto-
že se jeho jednotlivé části odehrávají  
i jinde, „doma“ na Šumavě, kam za ním 
jezdí  publikum z tuzemska i zahraničí. 
Koncert v kostele sv. Markéty měli mož-
nost posluchači doslova prožít  v podvečer  
18. června, kdy publikum nadchla nejen 
hra  kytarového virtuosa, ale i zpěv a pro-
jev  jeho hosta pro tento večer, vynikající 
mezzosopranistky Martiny Kociánové. 

Hudba ‚Svatojánského koncertu‘ kytaro-
vého virtuosa Lubomíra Brabce doprová-
zená zpěvem Martiny Kociánové naplnila 
nejen prostor kostela samotného. V podání 
obou interpretů zazněly skladby zahranič-
ních i českých autorů, nechyběla pochopi-
telně strhující Gran Jota, jejímž autorem 
je španělský virtuos Francisco Tárrega 
(a kterou Lubomír Brabec hraje na všech 
svých koncertech), závěrečná Ave Maria 
se dotkla srdcí všech přítomných... Vteřiny 
ticha po  doznění posledních tónů a zá-
věrečný aplaus toho byly důkazem. Oba 
protagonisté mají ke Kašperským Horám 
hezký vztah a oba k nim vážou vzpomínky 
– dnes už úsměvné, což potvrdili při krát-
kém neformálním  popovídání po skončení 
koncertu. 

Pokud jste dosud žádný z koncertů le-
tošního cyklu Svatojánského hudebního 

festivalu dosud nestihli, máte i další příle-
žitosti (festivalový program najdete napří-
klad na stránkách www.jannepomucky.
cz). Mezi hosty  Lubomíra Brabce budou 
v dalších letošních festivalových koncer-
tech patřit například violová virtuoska 
Jitka Hosprová (historicky první česká  
sólová violistka), houslový virtuos Pavel 

Šporcl, varhaník, klavírista a cembalista 
prof. Jaroslav Tůma.

Všem, kteří se na úspěšném provedení 
a realizaci  koncertu podíleli, patří po-
děkování, stejně jako  publiku, které vy-
tvořilo krásnou atmosféru slavnostního 
letního podvečera.

 Andrea Staňková

la koncerty. Dáša bývala v Praze úspěšnou 
manekýnkou a vizážistkou a její přátelství  
s Lucií bylo letité. Brčákovi zakoupili  
k trvalému bydlení bývalou faru v Prášilech 
(mimochodem jediný v Prášilech zachova-
ný církevní objekt, neboť jak známo, míst-
ní kostel byl odstřelen) a Lucie Bílá u nich 
často trávila své volné dny.  Realizace naše-
ho úmyslu nebyla snadná. Museli jsme řešit  
s tehdejšími představiteli města, že v koste-
le jsou instalována lešení, které ještě nebyla 
odstraněna po restaurování  starých grafit, 
ač byla práce ukončena. Dokonce padla  
i námitka, že o Lucii Bílé se píše nechvalně 
v tisku, což jsem byla nucena okomentovat, 
že bulvár zásadně nečtu, a tak mně tento 
fakt není znám. Začali jsme přípravu ge-
nerálním úklidem – luxováním, mytím la-
vic, instalací výzdoby, přípravou vstupenek  
a zadání k jejich tisku. Pokládám za nutné 
uvést, že velké pochopení pro realizaci této 
akce měla ředitelka Muzea Šumavy Mgr. 
Zdeňka Řezníčková, která nám všemožně 
pomáhala, i celý tehdejší ansábl muzea se 
aktivně po pracovní době zapojil nejen do 
generálního úklidu interieru, ale při kon-
certech prodejem vstupenek a přepočítává-

Dokončení ze strany 20

ním tržby po koncertech do pozdních ho-
din. Koncertů bylo celkem pět. První jako 
samostatný, další vždy odpolední a večerní. 
Konaly se v létě a tudíž nikoliv v Adventu, 
jak uvádí autorka článku.   

Z tržeb koncertů byly placeny náklady - 
za elektrické připojení, instalované mobil-

ní WC, dopravu atd. Čistý výtěžek z kon-
certů byl věnován námi všemi jako týmem 
na celkovou rekonstrukci kostela (nikoliv 
tedy jen střechu) a jednalo se o částku tři 
sta tisíc korun za jeden koncert.

Rovněž pamětní deska zaniklých obcí 
na Prášilsku byla dílem Dagmar Brčákové  
a jen jí samé. Akt odhalení pomníku se 
konal v říjnu 2003 projevem zastupující-
ho faráře P. Bohuslava Richtera a JUDr. 
Václava Hrabánka. Vesnic zaniklých (tj. 
srovnaných se zemí) bylo celkem 32 a je 
poněkud podivné že jejich názvy nebyly 
jen německé, ale ryze české - jako příklad-
ně Zadní Paště, Skelná, Slunečná, Zadní 
Chalupy, Zelená Hora, Zelenohorská Huť, 
Zhůří…

Pana Hrabánka jsem byla naposledy na-
vštívit týden před jeho úmrtím. Strávila 
jsem s ním jen chvilku, neboť mi bylo jas-
né, že je unaven a vysílen. Ano, byl to vel-
ký člověk, na kterého se nedá zapomenout. 
A závěrem jen tak na okraj – jeho obrázky 
sice patří do kategorie lidové tvorby, ale 
jsou značně rozdílné od těch, které skuteč-
ně byly po chalupách v tak zvaných svatých 
koutcích. Mají hloubku, mají příběh a kva-
litně zvládnutou techniku malby.

                                                     Iva Sedlářová

Podmalba na skle kostel sv. Markéty před opravou - olej, 
autor Iva Sedlářová.
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Křesťanská Šumava,  
po stopách kořenů našich předků

Šumava je kraj s hlubokými životodár-
nými duchovními kořeny. Po mnoha sta-
letích byl kraj obydlen křesťany, pro které 
byla jejich víra kotvou života, jejich naděje 
jim dávala odvahu žít dál v nepříznivých 
dobách a jejich láska utvářela vzájemnou 
sounáležitost s přírodou, lidmi a Bohem-
Stvořitelem. Jejich vztah k Bohu byl o to 
živější a těsnější, protože se denně potýkali 

Gotika a barok z jihozápadních Čech
O výstavě památek starého výtvarného umění v Muzeu Šumavy

K poctě císaře a krále Karla IV. a jeho 
700. výročí narození připravilo Muzeum 
Šumavy v Kašperských Horách dvě repre-
zentativní výstavy. Jedna z nich je věno-
vána historické připomínce Karlovy doby 
v našem kraji, druhá představuje cenné 
památky výtvarného umění gotiky a baro-
ka z oblasti jihozápadních Čech. V druhé 
výstavě kromě vlastních sbírek muzeum 
návštěvníkům předkládá řadu vzácných 
uměleckých předmětů ze sbírek okolních 
muzeí a majetku římskokatolické církve. 
V gotické části expozice pozornost na 
sebe stahuje především unikátní gotická 
oltářní archa Panny Marie Ochranitelky 
z Kašperských Hor z konce 15. století, 
podobně soubor plastik vynikajících řez-
bářů pozdní gotiky Mistra Žebráckého 
a Zvíkovského Oplakávání z prvních let 
16. století. Barokní díl výstavy přináší 
řadu dosud zcela neznámých ukázek ma-
lířského a řezbářského umění včetně pra-
cí uměleckého řemesla. Svým původem 
jsou zajímavé olejomalby a plastiky z 18. 
století z kostela sv. Mořice na Mouřenci 
nebo dobová vyobrazení milostných ma-
riánských obrazů – Panny Marie Bolestné 
z kapucínského kláštera v Sušici nebo 
Panny Marie Klatovské. Svým zvláštním 
námětem oslovuje zvláště obraz Vanitas 
z Mouřence – symbolické vyjádření 
marnosti lidského života, představované 
mimo jiné postavou andílka vypouště-
jícího ze slámky mýdlové bubliny. Svou 
mistrovskou kvalitou je zcela mimořád-
ným dílem ve sbírkách muzea velké plát-
no rakouského malíře italského původu 
Martina Altomonteho Bitva s Turky  
u Parkanu, olej z doby po roce 1684. Dílo 
má vztah k cyklu Altomonteho bitev-
ních obrazů, které vznikly jako zakázka 
slavného polského krále „turkobijce“ Jana 
III. Sobieského (1629–1696). Po dlouhé 
době „odpočinku“ v muzejním depozitáři 
se veřejnosti představuje také rozměrný 
olej na plátně středoevropského mistra 
17. století s názvem Venuše s Kupidem  

a Merkurem (Výchova Kupidova). Obraz, 
který v dubnu a květnu letošního roku 
pro muzeum restauroval akademický 
malíř Jindřich Šlechta, ukazuje bohyni 
lásky a plodnosti Venuši (Afroditu), kte-
rá přivádí svého synka Kupida (Amora) 
na vychování k učiteli bohu Merkurovi 
(Hermovi). Výchova bohů a heroů byla 
oblíbeným námětem již v renesanci, 

byla výrazem zájmu o obrození antické 
vzdělanosti. - Muzeum Šumavy i svými 
nejnovějšími výstavami, které potrva-
jí do konce října letošního roku, znovu 
čitelně dokazuje, že jeho prestiž spočívá 
především v jeho jedinečném sbírkovém 
bohatství.

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

s drsnou horskou přírodou, z níž jen těžko 
a s nasazením všech sil dobývali skrom-
né živobytí. Důkazem těchto božských 
ctností zdejších obyvatel - víry, naděje  
a lásky - je velká rozmanitost kaplí, koste-
lů, majestátních chrámů, ale i skromných 
křížků a Božích muk, které jsou rozesety po 
tomto koutu naší země. 

„Zveme všechny, aby s námi podnikli tuto 

pouť po šumavských kořenech, které nám kraj 
hor a údolí nabízí jako na dlani,“ říká ini-
ciátor projektu pater Tomas van Zavrel  
a nadšeně pokračuje: „Pojďme po stopách svět-
ců a po jejich šumavských stezkách. Putování je 
možné absolvovat pěšky, na kolech i autem. Pěší 
trasy vedou přednostně po turistických značkách 

Pokračování na straně 23
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Kašperský zpravodaj.

V tomto našem městečku
vychází nám Zpravodaj

ať na Kašperských Horách,
Červený i v okolí,

všude ho tu lidi znají.
Václav Kůs redakce vůdce

vydává nám ho měsíčně k ruce,
radost máme když je tu,
najdeme ho i na netu.

A jak se zpravodaj rodí
ten co se ke kafču hodí?

Není to žádná lehká práce,
podněty chodí do redakce,
rozšiřují se nám tím obzory

co vše na stránkách najdeme,
ať historii, sport, kulturu 

i všeobecné názory.
Touto básní chci Vám říci
s úsměvem na svojí líci,

že už jsem stálá, jedna z Vás
obyvatelka Kašperských Hor

co poznala tu plno krás.
Budu skládat i psát pro Vás

své básně, jak ráda jsem tady
a jak je tu krásně,

že jste tu lidi báječní, milí
a velice srdeční.

Díky za krásnou Šumavu,
nádherný kraj a tuhle Zemi
kde tak velice dobře je mi

a taktéž díky Vaškovi za vydání,
je to redaktor k pochválení.

Vaše básnířka z Kavrlíku Mirka Langerová.

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

VOLNÉ MÍSTO UČITELKY MŠ 
od 1. 9. 2016 

 
 

Do mateřské školy v Kašperských Horách přijmeme od 1. září 
2016 na 0,8 úvazku učitelku s odpovídajícím vzděláním podle 
požadavků zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 sb. 
v platném znění. 
 
 
 
 
V Kašperských Horách 20. 6. 2016       ……………………………… 
                          ředitel školy 
 
 

a cyklotrasa se snaží minout silnice s motorizo-
vanou dopravou.“  Tento rok se počet objektů, 
které se veřejnosti v letní sezoně zpřístupní, 
opět rozšířil. Nabídka zahrnuje krásné chrá-
my mj. v Kašperských Horách, ve Strašíně  
a v Sušici, malebné kostelíky např. 
v Rejštejně, Srní a Petrovicích. Některé nabí-
zejí i zajímavou výstavu jako v Hartmanicích 
a na Mouřenci. Komentované prohlídky se 
nabízí tam, kde jsme našli ochotné nadšen-
ce pro tuto službu. 

I odlehlejší místa, jako jsou Prášily  
a Hůrka, se zařadila do seznamu zajímavos-
tí. „Kostely bychom rádi otevírali přes celý rok, 
ale kvůli několika jedincům, kteří spíše hledají 
co ukrást, než aby se nechali nadchnout dědic-
tvím našich otců, to bohužel není možné“ vy-
světluje pater Tomas 

a dodává: „I tento rok najdete na všech in-
formačních střediscích po Šumavě brožuru, 
kde jsou uvedeny všechny objekty, včetně 
otevírací doby a QR kódu.“     

Projekt Křesťanská Šumava je iniciován 
římskokatolickou církví na Šumavě a nebyl 
podpořen žádným dotačním programem.                                                                                             

Dagmar Větrovská
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My máme rádi ... jídlo!
Začíná  krásné počasí a s ním také se-

zóna grilování.  Je to v podstatě moderní 
technikou zdokonalený prastarý způsob 
úpravy jídla známý již našim předkům.  
A co si budeme nalhávat – i dnes patří 
mezi nejoblíbenější a nejvyhledávanější. 
A tak jdeme na to!

Grilovaný hovězí pupek

Ingredience:
hovězí pupek (flanksteak)
sůl, pepř

Flanksteak je cenově nejdostupněj-
ší hovězí maso na grilování s výbornou 
chutí a šťavnatostí. Jeho chuť není třeba 
ničím přebíjet. Maso necháme vcelku, 
osolíme a opepříme nahrubo mletým 
pepřem. Položíme na rozpálený gril. 
Grilujeme dle velikosti masa a druhu 

propečení, cca 7-10 minut z každé stra-
ny.  Poté ho sundáme z přímého žáru  
a necháme na teplém místě odpočinout 
3-4 minuty, aby se šťáva z masa dosta-

A co třeba něco netradičního? 

Grilovaný ovocný salát!

Ingredience:
čerstvý ananas (ne z plechovky)
mango
banán
zakysaná smetana
med
pár lístků máty nebo meduňky
citron

Ananas zbavíme slupky a nakrájí-
me na kolečka asi 2 cm široké, man-
go přepůlíme, zbavíme ho pecky  
a vykrojíme dužinu. Banán oloupe-
me. Vše položíme na gri l a gri lujeme 
dokud ovoce nezačne karamelizovat. 
Poté sundáme, nakrájíme na kousky,  
přidáme zakysanou smetanu oslaze-
nou medem, dochucenou pár kapka-
mi citronu a posekané l ístky máty či 
meduňky. 

la z jádra do celého objemu a při krájení 
nevytékala. Maso krájíme na tenké plát-
ky přes vlákna. Je možno ho ještě zlehka 
osolit, opepřit a přelít olivovým olejem.  

Grilovaná paprika

Ingredience:
papriky
šunka
tavený sýr

Papriku zbavíme stopky i jadřince. 
Do plátku šunky zabalíme tavený sýr 
s vložíme do papriky. Opékáme do 
změknutí papriky.

Grilované maso či zelenina je velmi 
důležitá, ale velkou důležitost  má také 
grilovací omáčka. Co třeba tato?

Ingredience:
1 kelímek zakysané smetany
1 jablko (ne příliš velké)
3 lžíce majonézy
2 lžičky kari 
špetka soli a cukru

Jablko nastrouháme na jemném 
struhadle a smícháme s ostatními in-
grediencemi. Sůl a cukr přidáme dle 
chuti. 

Opečené olomoucké tvarůžky

Ingredience:
balíček olomouckých tvarůžků
cibule
anglická slanina

Cibuli nakrájíme na kolečka, na ně 
položíme tvarůžky, zabalíme do dvou 
plátků anglické slaniny a připíchneme 
párátkem. Opékáme opatrně na mírném 
žáru, aby se nám tvarůžky neroztekly  

a slanina nespálila. 
Lena Yvonna Geryková
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Výsledky sportovního průzkumu

Dovolte mi, abych Vám na stránkách 
Kašperkohorského zpravodaje ještě předsta-
vil nový sportovní projekt, který plánuji na 
září. Možná, že se bude dotýkat právě Vás, 
nebo Vašich známých, kteří milují florbal.

Jedná se o florbalovou ligu pro hobby hrá-
če, která bude probíhat od září do března v 
nové multifunkční hale. Cílem projektu 
je nabídnout úžasné sportovní zázemí co 
nejširší sportovní veřejnosti. Věřím v účast 
florbalových týmu z mnoha obcí z trojúhel-

Šumavská florbalová liga měst a obcí
níku Vimperk - Sušice - Železná Ruda.

O co jde?

Profesionální florbalisté mají své zápasy 
a ligy. Nicméně v našem okolí je mnoho 
„hobby” hráčů florbalu, kteří tento sport 
opravdu milují, a zcela jistě by uvítali 
možnost mít vlastní ligu, kde by moh-
li poměřit síly s hráči stejné či podobné 
úrovně. Tito lidé chodí normálně do práce 

a florbalu se věnují pouze jako sportovní-
mu koníčku.

V naší hale máme profesionální vybavení 
pro florbal (certifikované mantinely, časo-
míru i prvotřídní sportovní povrch) a rádi 
bychom ho smysluplně využili. Nabídnout 
ho místním sportovcům a sportovcům  
z okolí k dlouhodobému užitku je dle 
mého názoru to nejsmysluplnější využití.

Pokračování na straně 28

Rád bych poděkoval všem, kteří si našli 
několik málo minut na vyplnění on-line 
dotazníku či dotazníku, který byl přílo-
hou minulého Kašperskohorského zpra-
vodaje. Informace, které prostřednictvím 
dotazníku nasbíráme, nám pomáhají  
k lepšímu pochopení Vašich sportovních 
potřeb a umožňují nám zlepšovat služby, 
které budete moci v budoucnu využívat.

On-line dotazník je na našem webu stále 
k dispozici. Je možné ho tedy stále vyplňo-
vat. Stejně tak vyzývám ty, kteří mají doma 
stále nevyplněný papírový dotazník, aby 
ho, chtějí-li se podílet na zlepšování spor-
tovního vyžití v Kašperských Horách, ještě 
vyplnili a donesli na technické služby. Čím 
více odpovědí dostaneme, tím přesnější zá-
věry z dotazníku můžeme vyvodit.

Velmi mě těší, že pozitivně hodnotí-
te nabízené služby i přístup k Vám jako 
zákazníkovi. 

Je pro nás prioritou, abyste věděli jak 
postupovat, chcete-li využít některých  
z našich služeb. Z dotazníku vyplývá, že 
85 % dotázaných ví, co má udělat. Aby 
to bylo úplně jasné všem, připravili jsme 
pro vás na webu nový článek, ve kterém 
je vše objasněno.

Současný rezervační system haly je na-
staven tak, že sportovní aktivitu lze re-
zervovat nejpozději 12 hodin před jejím 
uskutečněním. Chcete-li si tedy halu re-
zervovat např. na středu od 20.00, musíte 
si rezervaci vytvořit nejpozději ve středu 
do 8.00 ráno. Z odpovědí uvedených v 
on-line dotazníků vyplývá, že byste dobu 

12 hodin chtěli o něco zkrátit. Na základě 
odpovědí zkracujeme dobu 12 hodin na 
6.

Děkuji i za vyjádření ohledně prefero-
vaných sportovních kroužků, které byste 
pro své děti uvítali. Nejžádanější spor-
tovní kroužek je určitě florbal. Pozitivní 
reakce byly i na gymnastiku, nohejbal  
a badminton. Rád bych od září tyto spor-
ty oraganizovaně nabídl místním dětem  
a mládeži. Bohužel nikdo z dotázaných 
se zatím nevyjádřil, že by byl ochoten ně-
který ze sportovních kroužků vést. Věřím 
však, že tento detail nebude problémem, 
který bychom nepřekonali a že v září roz-
šíříme sportovní aktivity mládeže o ně-
které kroužky dle Vašich preferencí.

Jindřich Beneš

Ohlédnutí za květnovými běžeckými závody
Třetí víkend v květnu se konaly běžecké 

závody, které byly i vzpomínkou na pana 
Kortuse. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří 
se podíleli na jejich hladkém průběhu, tedy 
i panu Kortusovi, neboť si jinak nedovedu 
vysvětlit, že po oba dva dny nám vyloženě 
počasí přálo. Do kroku, k hudbě i poslechu.

V sobotu nám totiž přišli zahrát zá-
stupci Kůrovců, a tak jsme si spolu s paní 
Kortusovou mladší i starší, svěřenci pana 
Chlady s trenérem a jejich blízkými a také 
bývalými běžeckými soupeři Františka 
Kortuse připomněli, čím vším přispěl k roz-
voji života na Kašperských Horách. 

Paní Jana Kortusová, dcera pana 
Františka, nám navíc poskytla pro závod 
dětí sponzorský dar.

Děti při jejich běžeckých výkonech a ná-
sledném předávání cen zvěčnil neúnavný 
kronikář a fotograf-dokumentarista pan 
Větrovec. Závodu dospělých přihlížel pan 
Dr. Horpeniak, který nadšen a zároveň 
dojat výkony běžců, naši sportovní akci po-
sunul ještě dál tím, že nabídl úcastníkům  
a jejich příbuzným volnou návštěvu Muzea 
Šumavy, což většina s radostí využila. 

Všichni jsou milovníci zdejšího kraje a rádi 
se o něm dozvědí více. 

Každoročně si účastníci chválí trasu ve-
doucí kolem Lišáku, kterou navíc letos 
pečlivě připravil milovník Šumavy p.ing.
Pečený. Trať vedla po lesních cestách, které 
skvěle udržují Lesy města Kašperské Hory.

Sobotního Běhu kolem Lišáku se vel-
mi úspešně zúčastnili i dva sportovci 
Kašperských Hor. Velmi elegantně v zá-
vodu žen doběhla slečna Eva Chladová  
a s přehledem v závodě mužů pan Petr 
Tomek.

V neděli proběhl Běh na Kašperk. 
Bezpečný průběh pomohla zajistit míst-
ní policie. Pokud jde o závodníky, po-
užiji lehce pozměněná slova redaktora 
Klatovského deníku - kraloval další kaš-
perskohorský závodník Martin Šimurda. 
Díky vstřícnosti Městského úradu  
v Kašperských Horách jsme mohli výko-
ny závodníků ocenit velmi důstojně, a to 
např. sklem ze znovuobnovené sklárny  
v Annině, dále krásnými kalendáři se 
šumavskou tematikou a dalšími lokální-
mi výrobky, včetně menšího občerstvení. 
Věřím, že závodníky potěšily.

Jsem ráda, že jsme hladkým průběhem 
závodů a příjemnou atmosférou důstoj-
ně připomněli běžecké nadšení Františka 
Kortuse a to navíc v olympijském roce, kdy 
česká výprava ponese na tričkách obrázek, 
který ke svému podpisu kreslil fenomenální 
český běžec Emil Zátopek.

A úplně na závěr - děkuji všem pořa-
datelům závodu a uvidíme se na výletě do 
Třeboně a to hned, jak začne „babí léto“. 
Můžete se k nám připojit. 

S pozdravem „sportu zdar“ Renata Hartmanová
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Skončila jarní fotbalová sezona
Protože 18. 6. bylo odehráno poslední 

kolo fotbalové soutěže okresního přebo-
ru okresu Klatovy, je možné bilancovat.  
V týmu mužů TJ Kašperské Hory s ostat-
ními statečně bojoval i Dan Řimnáč, je-
hož jsme požádali, aby uplynulou sezonu 
zhodnotil.

Jaká byla podle tebe letošní sezona?
Dalo by se říct, že jsme se absolutně 

sesypali. Vykašlali jsme se na to, necho-
dili na tréninky. Nemá tady cenu roze-
bírat jednotlivce, protože všichni víme, 
že si za to můžeme sami. Když chodí na 
trénink tři lidi, tak nemůžeme čekat na 
nějaké zázraky.

 
Jaké jsou po této sezoně výsledky?
Výsledky nic moc. Sice to po prvních pár 

odehraných zápasech vypadalo, že bychom 
o záchranu v okrese mohli hrát, bohužel to 

nevyšlo. Nescházeli se lidi, jezdili jsme na 
zápasy v jedenácti, dvanácti lidech. 

Sestup je tedy v tuto chvíli zřejmý, co?
Ten už je teď stoprocentní.

V jakých zápasech jste měli navrch 
nebo se vám zkrátka povedly?

Těch zápaů bylo určitě víc. Vyzdvihl bych 
zápas s Klatovy, jelikož přijel vedoucí tým 
do Hor hrát proti poslednímu v tabulce. 
Uhráli jsme proti nim remízu 2 : 2 v řádné 
hrací době, a mohli jsme je úplně v klidu po-
razit. Ale rozhodčí nám neuznal jeden gól 
na 3 : 2. To tak většinou ve fotbale bývá.

V čem jste měli jako tým silné stránky?
Naše silná stránka je kolektiv. Hrajeme 

spolu od malička. Co teď hraje za tým, 
tak to jsou kluci, se kterými jsem začínal. 

Máme zkrátka dobrou partu. Jsou tam 
sice výjimky, ale to se najde vždycky všu-
de. Kdyby se scházela ta jedna parta, tak 
to zvládáme myslím i bez tréninků. Šlo by 
to, ale kolikrát jme během zápasu neudr-
želi tempo. To se stalo třeba včera (18. 6., 
pozn. red.), kdy jsme vedli 3 : 1, a nakonec 
jsme to pustili. Do poločasu to soupeř stáhl 
na 3 : 2 a ve druhém poločase jsme úplně 
odešli. Co jsme si říkali v kabině, tak tak-
tika vydržela zpravidla tak patnáct minut.  
Po dvaceti minutách jsme se vždy začali 
přizpůsobovat hře soupeře. Zbavovali jsme 
se balonů, nikdo je nechtěl držet a brát na 
sebe zodpovědnost.

Jaká byla fanouškovská podpora?
Na fanouškovskou podporu si nemůžu 

Pokračování na straně 29

Hobby florbalisté tak mohou mít svoji 
vlastní soutěž, kandské bodování, žebříček 
nejproduktivnějších hráčů či možnost za-
hrát si play-off o titul.

Proč florbal?

- Jedna z nejrychleji se rozšiřujících ko-
lektivních her

- Nenáročná na vybavení sportovce
- Blízká hra “českému” hokeji

Hrací systém

Počet týmů, které se mohou do soutěže 
přihlásit je omezen maximálně na 14!

V ideálním případě (přihlásí-li se prá-
vě 14 týmů, bude hrací systém stejný jako 
u hokejové extraligy. Tj. 52 kol základní 
soutěže + play off. Každý tým bude hrát 
vždy jeden zápas týdně podle rozpisu.

Do play off postupuje 8 nejlepších týmů, 
které se utkají o titul. Základní část probí-
há od začátku září do března. 

Chcete se zúčastnit se svým týmem 
nové florbalové ligy?

Navštivte naše webové stránky a přečtě-
te si více o tom, co musí tým splňovat, aby 
mohl hrát. Na webových stránkách svůj 
tým také můžete rovnou přihlásit.

Kvůli omezenému počtu týmů na nic 
nečekejte. Přihlašte svůj tým co nejdří-
ve. Přihlásit svůj tým můžete až do 31. 
8.2016!

Chcete pomoci v propagaci nové florba-
lové ligy?

Nejjednodušší, co můžete udělat, je pře-
dávat tuto informaci ústně dalším sportov-
ním nadšencům, které potkáte.

Jindřich Beneš

Dokončení ze strany 27
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První zápasy našich nejmladších fotbalistů
V měsíci červnu malí fotbalisté odehrá-

li dva přípravné zápasy. Ten první byl ve 
Zdíkově s podstatně vyspělejšími dětmi. 
Tam jsme si sice ani neškrtli, prohráli jsme 
14 : 0, ale vůbec jsme to neřešili, byl to úpl-
ně náš první zápas. Děti hrály s obrovským 
nasazením, zasloužily si naši podporu.

Ani druhý zápas jsme nevyhráli. 
V Dlouhé Vsi nás zase čekali starší kluci 
než ti naši. Ale už jsme dali i náš první 
gól. Nadšení dětí bylo veliké. Oba trenéři, 
jak pan Jaroslav Chlada, tak pan Miroslav 
Eger byli spokojeni. V Dlouhé Vsi po zá-
pase byly všechny děti odměněny nanu-
kem a fotografováním obou týmů. Dětem 
se celá tato akce velice líbila. Přijeli jsme 
domů plni krásných zážitků. 

Naše fotbalové mužstvo předžáků včet-
ně trenérů tohoto mužstva děkuje našim 
sponzorům panu Lukášovi Zabloudilovi  
a Petrovi Šimkovi za dar ve formě sportov-
ních náčiní pro rozvíjení fotbalové techni-
ky. Děti to hned vyzkoušely.

Trenér Jaroslav Chlada

Názor fanouška
Kromě hráče týmu našich borců 

jsme se zeptali i jednoho z mnoha pra-
videlných fanoušků, Honzy „Jimyho“ 
Růžičky.

Jak jako fanoušek hodnotíš uplynu-
lou sezonu?

Kluci se fakt snažili a hráli dobře. Ale 
většinou jim vyšel začátek. Druhá půl-
ka, to už nebylo ono.

Jak hodnotíš atmosféru na zápasech?
Řekl bych, že na zdejší poměry, na to 

jak jsme malý město, tak chodí dost lidí. 
A že je to na Cikánce dost v pohodě.

Byl jsi se podívat na nějaký výjezd?
Letos jsem chodil jen na domácí. 

Pravda ale, že před lety jsme jezdili na 
každý výjezd. 

Který zápas se ti nejvíc líbil?
Zápas tady doma s Klatovy. To byl 

pěknej fotbal a je škoda, že to dopadlo 
jak to dopadlo. 

Kdo z hráčů podle tebe nejvíc 
zazářil?

Hodně to táhne Dan Řimnáč, který 
hraje na křídle, tahá míče dopředu a je 
rychlej. Pak Vláďa Šuba, ten nehraje 
špatně, taky Jarda Markovič. Jsou tam 
sice slabší články, ale ty tu nebudu jme-
novat. Na to, že chlapi chodí do práce, 
tak maj obdiv.

Co bys klukům popřál do budoucna?
Já bych jim popřál, aby jim další sezo-

na vyšla, a postoupili zpět do okresního 
přeboru.

vůbec stěžovat. Ta si myslím, že byla pa-
rádní. Jelikož se nám několikrát stalo, že 
jsme někam přijeli, třeba do Nezamyslic,  
a najednou tam bylo 20-30 lidí, kteří nás 
přijeli podpořit z Hor. Fanouškovská pod-
pora byla dobrá. I přes ty výsledky, což 
musíme s týmem ocenit. 

Zeptám se na rozhodčí. Nemáš pocit, 
že jejich rozhodnutí byla kolikrát ve váš 
neprospěch?

Hodněkrát, hodněkrát. Tady navážu 
na fanoušky. Zeshora je to totiž kolikrát 
vidět úplně jinak. Než z hřiště. Kolikrát 
rozhodčí neodpíská evidentní faul, a pak 
slyšíš řev fanoušků, jak rozhodčího vul-
gárně napadají. To je pak jasné, že se to 
otočí proti nám. 

Byl rozdíl v sehranosti mezi loňskou a 
letošní soutěží? Vidíš tam rozdíly?

Rozdíly tam jsou. Loni jsme chodili 
alespoň na tréninky, protože po patnácti 
letech jsme měli šanci se dostat zpátky do 
okresu, takže motivace tam byla. Chtěli 
jsme makat, dotáhnout to do toho okresu. 
Letos jsme to bohužel neustáli. 

Kdyby měl vyzdvihnout nějaké indivi-
duální výkony ve vašem týmu?

Rozhodně bych chtěl vyzdvihnout výkon 
Honzy Bártíků. Protože Honza odcházel 
sice do Soběšic, ale na letošní sezonu jej 
trenér stáhl zpátky, aby nám vypomohl.  
A vypomohl dost slušně. 

Jak to po právě skončené sezo-
ně vypadá s vašimi největšími rivaly, 
Hartmanicemi?

Ze začátku to vypadalo tak, že to bude 
souboj mezi náma a Hartmanicemi o se-
stup. Ale Hartmanicím se podařilo asi 
pět nebo šest výher za sebou, takže se bez 
problémů zachránili. Na rozdíl od nás. My 
podali jeden dobrý výkon, ale v následují-
cím zápase jsme to nedokázali potvrdit. 

Kolik vás je teď v týmu?
V plném stavu je nás čtrnáct, což je málo, 

a to se nám několikrát potvrdilo. Zraní se 
tři hráči a pak jezdíme na zápas v jedenácti. 
Ale jsem rád, ze tu jsou pořád lidi, kterým 
fotbal neni volný. 

Kdy začínáte další sezonu?
Nekoukal jsem ještě na rozlosování, ale 

většinou to bývá na konci srpna. A v listo-
padu se pak končí.

Václav Kůs

Dokončení ze strany 28
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Foto – Film – Fousy – to byl Sváťa Macák
Sváťa, nezapomenutelná postava našeho 

města v 50. a 60. letech minulého století.
Narodil se v Plzni roku 1924, od mládí 

se učil hrát na housle, ale po spále od svých 
sedmi let trpěl hluchotou. Vyučil se foto-
grafem a retušérem. Do Kašperských Hor 
přišel v roce 1952, kde v místní nemocnici 
– dnes Penzion p. Holečka – si léčil kostní 
TBC, která mu užírala žebra. Přes všech-
ny ty tělesné útrapy neztratil optimismus  
a chuť do života. U nás se mu zalíbilo, na-
šel si přátele a zůstal tu jako fotograf. Malý 
atelier s bytečkem měl proti muzeu po 
mlékaři panu Vrhelovi.

Byl velice společenský, dobře odezíral  
a mohl se tak  bavit s kýmkoli. Ač neslyšel, 
rád a dobře tančil, ale podle chvění vzdu-
chu poznal, když hudba hrála velmi hla-
sitě. Často a rád fotil děvčata ze sousední 
učňovské školy. Pamatuji, jak jednou ve fi-
nanční tísni donesl svatební foto manželům 
tak „brzy“, že jejich syn byl již tříletý. Ti mu  
z finanční tísně pochopitelně nepomohli.

Byl i veřejně činný. Na náměstí instalo-
val turistickou barevnou mapu Šumavy dle 
tehdy „důvěrné“ mapy, kterou jsem mu za-
půjčil k ofocení a už tu byla všemocná StB 
s domovní prohlídkou a s všetečnými otáz-
kami. Také se snažil zachránit rozpadající 
se Vogelsang. Měl rád koně, a tak v opuště-
ném pivovaře sám začal budovat konírnu, 
což se také v té době nepodařilo.

V roce 1969 se dostal za kopečky do 
Mnichova, kde se o něho postarali místní 
mladí emigranti. Živil se tam jako retu-
šér, aniž by věděl, že byl doma odsouzen 
za opuštění republiky. Jeho švagr mu však 
u prezidenta Svobody vymohl amnestii  
a Sváťa se mohl před Silvestrem roku 
1971 v luxusním autě a kožichu z “chu-
dého“ Bavorska vrátit domů. To k potěše 
všech, kteří jej měli rádi, a tím si kazi-
li kádrový profil - jak se tehdy říkalo. 

Na fotu je Sváťa s kamarádkami a Petrem Uhlířem na Srní. To jeho fáro není ani vidět.

Místní soudruzi moc rádi nebyli. Zařídili 
však, že byl neustále obtěžován vyšetřo-
vateli StB, pak obviněn z pornografie, 
když u něho při prohlídce našli fotku 
dvou odhalených zadků místních mladí-
ků – recesistů. Zvítězili nad ním místní 
komančové vedeni svým rudým náčelní-
kem a dosáhli toho, že byl Sváťa 31. 12. 

1973 z Kašperských Hor jako nežádoucí 
osoba vypovězen.

Vrátil se k mamince do Plzně. Tam asi 
hodně strádal, do Kašperek se již nevrátil  
a za šest let nám, ještě mlád, umírá. Smutný 
to byl konec tak dobrého a veselého člově-
ka, který musel cizí zlovůlí tak trpět.

Emil Kintzl

Společenská kronika
Městský úřad Kašperské Hory srdečně přeje jubilantům, kteří oslavili 

významné životní jubileum: 

Šedivá Alena                                                                                                            
Konyariková Alžběta     

Hrdličková Arnoštka    
Pešlová Božena             
Fenclová Marie             

Vodrážková Danuše     
Drábková Anna             

Přindová Jarmila           
Kováříková Anna           
Vrhelová Růžena         

Janderová Leante        
Šperl Josef    

Šlapáková Emilie        

Oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a harmonie.

Opustili nás

Dne 6. 5. 2016 nás navždy opustil pan Antonín Novák, jehož památku si doda-
tečně připomeňme. Pozůstalým tímto vyjadřujeme upřímnou soustrast.

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

Vzpomínka
Věnujme prosím tichou vzpomínku 

při druhém výročí úmrtí našeho otce,  
p. Vladimíra Rady, který zemřel dne  
24. 6. 2014. 

Rodina a přátelé



změna p�og�amu ��h�azena

DLOUHODOBÉ AKCE

Červenec, srpen | úterý, čtvrtek, neděle | od 10.30
Komento�ané p�oh�ídk� města
Cca 90 minuto�á p�oh�ídka města s p�ů�od-
cem. Cena sníženého �stupné 50 Kč, p�né 75 
Kč. P�odej �stupenek na MěKIS, te�. 376 503 
413. Reze��aci �stupenek dopo�učujeme.

S�az před budo�ou �adnice, Kašpe�ské Ho�� |

1.7. - 26.8. - každ� pátek
T�oři�é dí�n� - p�sto�é �outk�
Přij�te si ��t�ořit k�ásné p�sto�é �outk�, s kte��-
mi �ze h�át i di�adé�ko. Cena 50 Kč za ���obek.

Vestibu� kina Kašpe�ské Ho��. |

11. 7. - 31. 8.  
Po stopách Ka��a IV. očima dětí
P�ojekt žáků ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašpe�ské 
Ho��. Přij�te se podí�at na k�ásné ��t�o�� 
našich dětí.

V�sta�ní místnost na �adnici |

KRÁTKODOBÉ AKCE

1. 7. | 17.30
Robinson C�usoe: Na ost�o�ě z�ířátek 
Na ma�ém ost�o�ě žije papoušek Úte�� �e 
spo�ečnosti s��ch z�ířecích přáte�. Po st�aš�i�é 
bouři najde Úte�� na p�áži st�oření, kte�é ni-
kd� ne�idě�: č�o�ěka jménem Robinson C�usoe.  
Animo�an� / Komedie, 90 min., �stupné  
60 Kč.

Kino Kašpe�ské Ho�� |

1. 7. | 20.00
Dánská dí�ka
Fi�m �ás za�ede do Kodaně d�acát�ch �et 
minu�ého sto�etí. Eina� Wegene� patří k nej-
�epším dánsk�m ma�ířům s�é dob�, jeho žena 
Ge�da mu se sama snaží p�o�azit jako po�-
t�étistka. D�ama / Romantick� / Ži�otopis-
n�, 119 min, nepřístupné do 15 �et, �stupné  
80 Kč.

Kino Kašpe�ské Ho�� |

1. 7. | 13.00 - 16.00 
T�oři�á dí�na - Antist�eso�é ma�o�ání 
Přijďte si vyzkoušet svou tvořivost, kre-
ativitu a zručnost do naší tvořivé dílny,  
a můžete si odnést vlastnoručně vytvořené 
obrázky. 

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

4. a 26. 7. | 10.00 - 13.00 
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�cházka přes Šibeniční ��ch a ��ch Vinice  
s pano�amatick�mi �ozh�ed� do ob�asti střed-
ní Šuma�� a Pošuma�í. Dé�ka t�as� 5,5 km.  
Ná�očnost t�as� střední. Na akci se předem 
přih�ašte. Te�.: 376 582 734

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

5. 7. | 10.00 - 14.00 
I p�e�e�e mají k�ásné k�ět�
Botanická ��cházka do oko�í Kašpe�sk�ch Ho�. 
Na akci se předem přih�ašte. Te�.: 376 582 734

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

6., 19. a 25. 7. | 13.00 - 16.00 
T�oři�é dí�n� „Z o�čína“
Přij�te a zjistíte, jak se zp�aco�á�á o�čí ��na  
a co �še je možné z ní ���obit.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

8. 7. | 14.00 - 16.00 
Za histo�ií si�k� do Amá�k�
V�cházka za nedá�nou šuma�skou histo�ií do 
Amá�ina údo�í. Součástí p�og�amu budou i p�ak-
tické ukázk� a způsob� získá�ání a ��užití ohně 
� dá�né minu�osti. Na akci se předem přih�ašte.  
Te�.: 376 582 734.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

8. 7. | 20.00
Jak básníci čekají na záz�ak 
Štěpán, Kend� a Ka�as zůsta�i i po d�anácti 
�etech sami sebou. Jsou to ne�oz�uční kama-
�ádi s ne��če�pate�n�m sm�s�em p�o humo�  
i schopností sebei�onie. Komedie, 120 min, 
�stupné 80 Kč.

Kino Kašpe�ské Ho�� |

9. 7. 2016 9.00-12.00
B�ešák 
Máte doma nepotřebné, a�e �ungující �ěci, 
kte��ch je Vám �íto ��hodit? Nebo naopak 
někte�é �ěcičk� potřebujete? 

Před Bí�ou �ůží |

11. 7. | 13.00 - 16.00 
T�oři�á dí�na - V��oba papí�o��ch z�ířá-
tek metodou qui��ing
Přij�te si k nám ���obit papí�o�é z�ířát-
ko nebo jinou deko�aci pomocí metod� 
qui��ing. 

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

12. 7. | 10.00 - 14.00  
Po stopách z�atokopů p�o �odiče s dětmi
V�cházka s po�ídáním o těžbě z�ata � oko-
�í Kašpe�sk�ch Ho� � dá�né i nedá�né mi-
nu�osti. Dé�ka t�as� 7,5 km. Ná�očnost t�a-
s� střední. Na akci se předem přih�ašte.  
Te�.: 376 582 734.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

13. 7. | 10.00 - 14.00 
Po stopách z�atokopů
V�cházka s po�ídáním o těžbě z�ata � oko�í 
Kašpe�sk�ch Ho� � dá�né i nedá�né minu-
�osti. Dé�ka t�as� 7,5 km. Ná�očnost t�as� 
střední. P�osíme, na akci se předem přih�ašte.  
Te�.: 376 582 734.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

13. 7. | 19.00 - 20.00 
Namibie a Jihoa��ická �epub�ika
Cesto�ate�ská �otog�a�e spojuje k�ajinářskou  
a po�t�étní �otog�a�i spo�u s �epo�táží a do-
kumentem. Přednáší: He�ena Macenaue�o�á.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

14. – 16. 7.
Noční p�oh�ídk� h�adu Kašpe�k
Dob�od�užná ��p�a�a do temného h�a-
du Kašpe�k. Více in�o�mací na st�ánkách  
���.kaspe�k.cz

H�ad Kašpe�k |

KULTURA  ČERVENEC   I. ČÁST



změna p�og�amu ��h�azena

KULTURA  ČERVENEC   II. ČÁST
15. 7. | 13.00 - 16.00 
Den s tajemn�mi nočními �etci Šuma�� - 
netop���
Poj�te spo�u se šuma�sk�mi netop��� os�a�it 
25 �et od ��h�ášení NP Šuma�a. Odpo�edne 
p�né he�, akti�it a zajíma�ostí ze ži�ota těch-
to jedinečn�ch �étajících sa�ců. 

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

15. 7. | 17.30
Zoot�opo�is: Město z�ířat
Mode�ní met�opo�e z�ířat Zoot�opo�is je �e�ko-
�epé �e�koměsto, �e kte�ém žijí pospo�u z�ířata 
ze �šech koutů s�ěta. Animo�an� / Komedie,  
109 min, �stupné 60 Kč.

Kino Kašpe�ské Ho�� |

15. 7. | 20.00
Já, O�ga Hepna�o�á
Fi�m je příběhem m�adé žen�, kte�á � �oce 
1973 nased�a do nák�adního auta a � cent-
�u P�ah� zabi�a 8 �idí. Ži�otopisn� / D�ama,  
105 min., přístupné od 15 �et, �stupné 80 Kč.

Kino Kašpe�ské Ho�� |

16. 7. | 9.00 – 16.00
Fa�mářské a řemes�né t�h� 

Náměstí Kašpe�ské Ho�� |

16. 7. | od 14.00
Den hudb�
Budou zde ke s��šení �ůzné hudební žán��. Ce��m 
�esti�a�em Vás bude p�o�ázet Ma�tin 69 Š�ejda.

Náměstí Kašpe�ské Ho�� |

18. 7. | 13.00 - 17.00 
Ruční ���oba sk�eněn�ch ko�á�ků  
(pateříků) na sk�ářském kahanu
Přij�te si pos�echnout si zajíma�osti o histo-
�ii sk�ářst�í na Šuma�ě a  podí�at se na ce�� 
postup ���ob� sk�eněného ko�á�ku. Na akci 
se předem přih�ašte. Te�.: 376 582 734

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

19. 7. | 19.00
Musica Lucis P�aga, p. S�o�áček
Konce�t odeh�á�á � p�osto�ách kina, na což 

soubo� za�eago�a� zařazením ��mo��ch me�o-
dií. Konce�t s�o�em p�o�ází Ma�tin Dejda�.   

Kino Kašpe�ské Ho�� |

20. 7. | 19.00 - 20.00 
Is�and - Skotsko - He�go�and 
Cesto�ate�ská �otog�a�e spojuje k�ajinářskou  
a po�t�étní �otog�a�i spo�u s �epo�táží a do-
kumentem. Přednášející: He�ena Macenaue�o-
�á. 

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

21. 7. | 13.00 - 16.00 
T�oři�á dí�na - papí�o�á k�ajka
Přij�te si s námi ���obit o�iginá�ní dá�ek technikou 
pe�gamano, kd� se ob�čejn� papí� změní pomocí 
�ašich šiko�n�ch �ukou � papí�o�ou k�ajku. 

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

22. 7. 10.00 - 13.00 
Šuma�ská nej…
P�og�am nejen p�o �odin� se z�ída��mi dětmi 
p�n� he�, akti�it a zajíma�ostí o šuma�ské pří�o-
dě � a�eá�u Střediska en�i�onmentá�ní ��cho��.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

22. 7. | 19.00  
Odha�ená tajemst�í P�uta a pozo�o�ání 
noční ob�oh�
Přednáška s p�omítáním �otog�a�í bude po-
jedná�at o b��a�é p�anetě P�uto. Přednáška 
bude dop�něna pozo�o�áním �eče�ní ob�o-
h� da�ekoh�ed�. Na akci se předem přih�ašte.  
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

22. – 24. 7. 
Hudební �esti�a� „Na konci s�ěta“
Již t�adiční hudební �esti�a� bude i �etos bohat� 
na kape��. 
| Údo�í pod Stuch�íkem, Kašpe�ské Ho��

22. 7. | čas bude upřesněn na p�akátech
Řachanda 
Pohádka o �ozmaz�ené p�incezně a d�ou  
kama�ádech, kteří se neži�í �žd�ck� úp�ně  
pocti�ě. Pohádka, 104 min, �stupné 80 Kč.

Kino Kašpe�ské Ho�� |

27. 7. | 10.00 - 14.00 
Rost�in�, keře a st�om� a jejich místo � 
kuch�ni
Botanická ��cházka p�o děti i dospě�é za ta-
jemst�ím šuma�sk�ch �ost�in. P�osíme, na akci 
se předem přih�ašte. Te�.: 376 582 734

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

28. 7. | 10.00 - 15.00 
Přes Nebe a Pek�o na Ždáno�
V�cházka ko�em ��chu Ch�um do b��a�é osa-
d� Ždáno� a  přes Ka���ík zpět. Dé�ka t�as� 
8,5 km. Ná�očnost t�as� střední. Na akci se  
předem přih�ašte. Te�.: 376 582 734

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

29. 7. | 14.00 - 17.00  
Po stopách šuma�sk�ch zá�esáků
Přij�te a naučíte se mnoho p�aktick�ch do�ed-
ností, kte�é b� se �ám � pří�odě moh�� hodit. 
Na akci se předem přih�ašte. Te�.: 376 582 
734

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

29. 7. | 20.00 
REVENANT Zm�t��ch�stání
Zkušen� �o�ec a t�appe� Hugh G�ass je se s��m 
s�nem na ��p�a�ě s �o�ci kožešin. G�asso�i se 
stá�á osudn�m střet se samicí med�ěda g�iz-
z��ho. Dob�od�užn� / Th�i��e� / Weste�n, 156 
min, ne�hodné do 15 �et, �stupné 80 Kč.

Kino Kašpe�ské Ho�� |

29. 7. – 31. 7.
Di�ade�ní h�a(d)
Di�ade�ní spo�ek Kašpa� na h�adě Kašpe�ku 
předsta�í �etos hned tři h��: 29. – 31. 7. Romeo 
a Ju�ie, 2. – 4. 8. C��ano, 5. – 7. 8. Othe��o. 
| H�ad Kašpe�k

30. 7.
Os�a�� 140. ���očí SDH Kašpe�ské Ho��
Bohat� ce�odenní p�og�am s ukázkami hasič-
ské technik�, ��p�ošťo�ání osob, zách�anné 
s�užb� a mnoho da�šího. Více in�o�mací na 
p�akátu.

Kašpe�ské Ho�� |


