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Tipy na výlety  
Přinášíme zajímavé tipy na výlety 
z Kašperských Hor.

Kulturní události 
Pozvánky na zajímavé kulturní akce ve 
městě a okolí. 

Doprava  
Informace o změnách v dopravě v kraji, 
nové jízdní řády.

ČERVENEC 2020

Návštěvníci vernisáže (Foto: Olga Svobodová)

Do kina za Živou vodou  
Výstava proti trudomyslnosti a koronaviru

Nouzový stav zkomplikoval hodně věcí, 
mimo jiné i výuku na naší Základní umě-
lecké škole. 
Místo toho, abychom se s mladými umělci 
pravidelně setkávali v našem novém ateli-
éru, místo toho, abychom si z očí do očí 
vyměňovali nápady, myšlenky a připomín-
ky, místo toho, abychom společně tvořili, 
vymýšleli, hráli a experimentovali, jsme 
byli nuceni mluvit spolu mailem, telefonem 
a přes nejrůznější sociální sítě a hlavně pra-
covat každý sám doma.
Pokusili jsme se tedy tvořit technikami rea-
lizovatelnými v domácích podmínkách. Ná-
mětů bylo mnoho: Znamení, Čas a hodiny, 
Co prozradí oči?, Oblaka, nebe a ..., Všich-
ni moji blízcí (z rodinného archivu), Vivat 
Arcimboldo, Ruce, ...
A stal se tak trochu zázrak. Většina dětí 

a dokonce i někteří dospělí našli čas a hlav-
ně chuť pracovat − výtvarně, divadelně, 
hudebně a posílali výsledky svého úsilí. 
Vznikly kresby, malby, asambláže, fotogra-
fie, hudební záznamy, několik rozhlasových 
her, deníkové záznamy, básně.
Ukázalo se, že ač se člověk kresby, hud-
by, ani divadla nenají, má v životě člověka 
umění nezastupitelné místo. Ukázalo se, že 
i malé dílko může zlepšit náladu nejen jeho 
autorovi, ale řadě dalších lidí. Ukázalo se, 
že mnoho z nás má tvůrčího ducha, které-
ho ani koronavirus nezdolá. 
Díky tvůrčím lidem mohla vzniknout výsta-
va Živá voda.
Tvorba je živá voda. Pomáhá, léčí a uzdra-
vuje otrávenou duši i tělo.

Hana Stonová Prančlová
ZUŠ Kašperské Hory
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5. června proběhla ve vestibulu kina slav-
nostní vernisáž výstavy s názvem Živá 
voda aneb Jak jsme prožívali karanténu. 
Výstavě předcházelo nejdříve shromažďo-
vání výtvarných prací žáků Základní umě-
lecké školy Kašperské Hory a také se na 
této výstavě sešly práce celých rodin, které 
v dobách karantény doma vytvářely různá 
díla. Např. zde vystavuje svoje fotografie 
z relaxačních ,,koronavirových“ procházek 
po okolí Kašperských Hor paní Marcela Jir-
kovská, která také pro tuto výstavu ochot-
ně zapůjčila dva paravany pro rozšíření 
výstavní plochy. Sousedé z Kašperských 
Hor, kulturní skupina na sociální síti, dala 
v březnu 2020 podnět ke vzniku této ne-
tradiční výstavy a tak na úvod vernisáže 
zde promluvili její zástupci, Hana Stonová 
Prančlová a Martina Vrbová. 
Žáci Základní umělecké školy z hudebního 
oboru pod vedením paní učitelky Dagmar 
Mastné, ozdobili vernisáž hudebním vy-
stoupením. Dramatický obor připravil reci-
taci a kuchařky „sousedky“ z Kašperských 
Hor napekly jen to nejlepší pro všechny 
přítomné diváky. 
Po skončení vernisáže následovalo pozvá-
ní na promítnutí animovaného filmu Princ 
Krasoň. 
Před projekcí samotného filmu mohli diváci 
také zhlédnout krátký hraný film, který na 

své zahradě spolu 
se svými dětmi na-
točila Hana Stono-
vá Prančlová.
Živá voda je připo-
menutím náročného 
období nouzového 
stavu v naší zemi. 
Je ukázkou jak ten-
to čas trávily děti 
se svými rodiči. 
Přijďte se o tom do 
vestibulu kina pře-
svědčit sami. 

Výstava je otevře-
na každý den od 
9:00 do 16:00 až 
do konce srpna.

Radek Nakládal
kulturní referent

Živá voda „proudí“ ve vestibulu kina 

@
Teď je to období,
ztráty, žalu a pláče.
Všichni jsme osoby,
užívajíc zavináče.

Natálie Herzová
žákyně LDO

Zahájení výstavy Živá voda (Foto: Olga Svobodová)

Zahájení výstavy Živá voda (Foto: Olga Svobodová)

Dnes bych chtěla občanům opět připome-
nout třídění odpadu a poukázat tím hlav-
ně na separaci bioodpadu, který tvoří  
30–40 % celkového směsného komu-
nálního odpadu, který je dle odhadů 
vyprodukován. 
Přesto, že ve městě je rozmístěno něko-
lik velkoobjemových kontejnerů na bio-
odpad, stále ho hodně končí v nádobách 
na směsný odpad. Tím ovšem občané 
značně zatěžují rozpočet města, který 
musí počítat stále s velkou částkou za  
likvidaci odpadu, protože poplatky obča-
nů i vlastníků rekreačních objektů na po-
krytí nákladů nestačí. A odhaduje se, že 
skutečnost bude v budoucnu ještě horší. 
Zatímco v minulých letech se skládkovací 
poplatek 500,- Kč za tunu odpadu ulo-
ženého na skládku neměnil, v roce 2030 
by měl údajně dosáhnout až 1850,- Kč za 

jednu tunu. Takže se máme, vážení, na 
co těšit. 
Zrovna tak chci upozornit ty, kteří si nedě-
lají vrásky s odhazováním různého směs-
ného odpadu do kontejnerů na bioodpad, 
např. pet lahve, kartony, skleněné lahve, 
se kterými by museli popojít kousek do 
zvonu a další věci z domácnosti, které už 
dosloužily a které se nevešly do popelni-
ce. Objeví se tam občas i polystyren, igelit 
a některý další objemný odpad. Po přívo-
zu bioodpadu na kompostárnu tedy musí 
být odpad ručně přebrán, což zaměstná 
jednoho nebo dva pracovníky, kteří chtějí 
za tuto činnost pochopitelně také dostat 
zaplaceno. Takže město zase platí. 
Byla bych proto ráda, kdyby si tohle kaž-
dý občan uvědomil dřív, než začne nadá-
vat na výši poplatku, který musí ročně za 
odpad zaplatit.

Na závěr vám ještě pro přehled připome-
nu, co do bioodpadu patří: 

 Zbytky zeleniny a ovoce »
 Zbytky pečiva a obilnin »
 Čajové sáčky »
 Kávová sedlina »
 Drobné větvičky »
 Zbytky rostlin »
 Listí, tráva  »
 Piliny a dřevní štěpka »
 Zemina z květináčů  »

A naopak co do bioodpadu nepatří:
 Živočišné zbytky: maso, kosti, kůže »
 Uhynulá zvířata »
 Exkrementy masožravých zvířat »
 Tekuté zbytky jídel a oleje »
 Biologicky nerozložitelný odpad »
 Skořápky od vajec »
 Znečištěné piliny »
 Nebezpečný odpad »
 Popel, uhlí a cigarety »
 Textil »

Helena Marková,
odbor životního prostředí

Odpady ve městě reálně
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uZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VyDÁNÍ

20. července 2020
Příspěvky zasílejte elektronicky

na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.

Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 

významné životní jubileum:

urbánek Vratislav
Fenclová Marie
Drábková Anna

Skýpalová Zdeňka
Šubová Terezie

Přindová Jarmila
Kováříková Anna
Valentová Marta
Matasová Jiřina

Janderová leante
Šlapáková Emilie

narodil se:

Matoušek Mikuláš

zemřel:

Zifčák Josef 

Pozůstalým tímto vyslovujeme upřím-
nou soustrast.

Pokud si nepřejete být ve Společen-
ské kronice zveřejněni, sdělte nám to 
na MěKiS, nebo e-mailem na adresu: 

zpravodaj@kasphory.cz

Poznáváte?

Vila někdejšího ředitele Odborné školy pro 
zpracování dřeva v Kašperských Horách 
Franze Tratnika, zvaná „Tratnik-Villa“,  č.p. 
222 se nachází v ulici Zlatá stezka v prosto-
ru nad kostelem Panny Marie Sněžné. Vilu 
navrhl sám její první majitel ředitel Franz 
Tratnik. Jedná se o poměrně velmi dobře 
zachovanou obytnou patrovou stavbu ve 
stylu pozdní secese. Tratnik patřil k před-
ním osobnostem dřevařské školy, na které 
působil bezmála čtyři desítky let, do roku 
1922. Navrhoval různé dřevařské výrobky, 
významně se věnoval projektování staveb. 
Mimo jiné zpracoval plány známé výstavné 
vily (zámečku) v Karlově u Hartmanic včet-
ně jejího zařízení. Před rokem 1945 v Trat-
nikově vile bydlela rodina Harantova, po 
válce rodina Proškova.Vila č.p. 222, kterou 
zachycuje historický snímek z archívu Emila 
Kintzla, je pozoruhodnou památkou novo-
dobé architektury v Kašperských Horách.

 značka Horki

Fotoarchiv Emila Kintzla

Poznali jste kde stávala socha, kterou vi-
díte na obrázku?
Správnou odpověď se dozvíte, když si 
přečtete převrácený text níže.

Škola v době mimořádných opatření
Od 11. března byly v rámci mimořádných opatření celostátně uzavřeny školy.
Takovou situaci jsme všichni zažili poprvé a snad i naposledy. 
Nastalo období distanční výuky a začátky nebyly lehké jak pro učitele a žáky, tak 
pro rodiče. Především bylo nutné nastavit způsoby komunikace a metody práce, aby 
vyhovovaly většině žáků. I když nebylo vše dokonalé, myslím, že náročné období jsme 
zvládli se ctí.
Mnozí učitelé pracovali i dvanáct hodin denně a učit na dálku bylo mnohdy vysilující. 
Proto bych jim chtěla poděkovat za přístup a odvedenou práci.
Za sebe i své kolegy bych také ráda vyjádřila poděkování a uznání všem rodičům, kteří 
se aktivně zapojili a vedli své děti v průběhu distanční výuky. 
Někteří žáci pojali výuku jako prázdniny, o to větší pochvalu si zaslouží ti, kteří poctivě 
komunikovali, k výuce přistupovali zodpovědně a poctivě plnili zadané úkoly.

Všem přeji krásné prázdniny prožité ve zdraví.
Miroslava Melicharová

zástupkyně ředitele školy

TERMÍNy JEDNÁNÍ RADy MĚSTA KAŠPERSKé HORy 

15. a 22. července, 5. a 18. srpna 
Jednání rady města se konají v kanceláři starostky města, jsou neveřejná.  

Podklady, podněty a připomínky, které mají být zařazeny na jednání rady města je  
třeba doručit na podatelnu MěÚ vždy nejméně 7 dní před plánovaným termínem 

jednání rady města. 
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Léto a turistická sezona je již v plném prou-
du. Pojďme se nejprve podívat na akce, kte-
ré na hradě proběhly v červnu. Následně se 
zaměřme na očekávané letní události.

Ozvěny Dnů Šumavského trojhradí

O víkendu 13. a 14. června proběhly Dny 
Šumavského trojhradí, jež pevně tvoří hrady 
Velhartice, Rabí a Kašperk. Společně jsme 
vybrali téma „Proměny hradu v čase“, 
zaměřené zejména na stavební vývoj v po-
sledním století. Na každém z šumavských 
hradů je i nadále v průběhu léta možné 
zhlédnout výstavu mapující nejen provede-
né realizace, ale i neuskutečněné plány na 
přestavbu či obnovu hradu. Na Kašperku 
je výstava volně k vidění pod přístřeším ve 
spodní části hradního nádvoří.

Součástí Dnů Šumavského trojhradí byla 
na každé z památek možnost absolvovat 
speciální prohlídky o proměnách hradu za 
posledních sto let. V našem případě pro-
váděl znamenitý průvodce Martin Karlík, 
jinak též redaktor Českého rozhlasu.
V rámci doprovodného programu bylo 
v sobotu na nádvoří k vidění ležení ze 14. 
století, v neděli pak středověká družina 
obsadila východní věž a originálním způ-
sobem zpestřila prohlídkové okruhy „Život 
na hradě“ tím, že se díky oživené historii 
pokusila zhmotnit naši představu o životě 
na středověkém hradě.

Novinkou a trvalým místním produktem 
je na Kašperku mimo jiné speciální hořké 

výčepní pivo Šplhavec 10° z Kašperskohor-
ského pivovaru. Exkluzivní pivo je k dostání 
výhradně na Kašperku a od svého uvede-
ní sklízí výbornou odezvu od návštěvníků. 
Přijďte jej také ochutnat!

Světáci na Kašperku

Letní divadelní sezona na hradě byla za-
hájena představením sušických ochotníků 
Schody, kteří letos slaví jubilejních 10 let 
na scéně. Soubor pod vedením režisérky 
Zuzany Navrátilové uvedl na pódiu před 
budovou purkrabství hudební komedii Svě-
táci podle oblíbeného filmu Zdeňka Pod-
skalského z roku 1969. Navzdory nepřízni-
vé předpovědi počasí nakonec nespadla ani 
kapka deště a na osmdesát diváků si užilo 
v dobré náladě první letošní letní divadlo 
pod otevřeným nebem.

Výstava „Hrad Kašperk 
v proměnách světla“

Soubor oblíbených i netradičních pohledů 
na hrad Kašperk za různorodých světelných 
podmínek je tématem připravované expozice 
ve výstavní síni na radnici. Od 5. července 
po zbytek léta si můžete prohlédnout výběr 
těch nejlepších snímků hradu Kašperk, jež 
byly pořízeny v poslední době znamenitý-
mi fotografy, jakými 
jsou například Vác-
lav Sklenář, Vladimír 
Hosnedl, František 
Fanous Zvoneček, Pa-
vel Ouředník, Martin 
Schuster nebo Josef 
Král.

Kašpaři opět 
na Kašperku

I letos zavítá divadel-
ní spolek Kašpar na 
hrad Kašperk, ten-
tokrát s klasikou od 
anglického dramati-
ka Williama Shake-
speara − Macbeth. 
Zájemci o výjimečné 
představení, které se 
uskuteční v prosto-
rách hradního paláce 
ve dnech 3.–6. srp-
na, si mohou rezer-
vovat lístky pohodl-
ně jak na internetu 
na webu www.kas-
perk.cz, tak osobně 
na MěKIS Kašperské 
Hory. Jednotná cena 
vstupenky v předpro-
deji je 330,- Kč.

Léto na hradě Kašperk Noční prohlídky

I v letošním roce navážeme na oblíbe-
né noční prohlídky, které umožní okusit 
atmosféru setmělého večerního hradu, 
v němž se odehrává příběh spjatý s jeho 
historií. Letos se podíváme na podivu-
hodný příběh Petra mladšího Zmrzlíka ze 
Svojšína, jenž z Kašperku v polovině pat-
náctého století vedl své soukromé války 
a pořádal dokonce loupeživé výpravy do 
sousedního Bavorska. 
Předběžný termín těchto speciálních 
prohlídek je ve druhé polovině července 
a v polovině srpna. Přesné termíny ko-
nání se dozvíte ze stránek kasperk.cz, 
z plakátů a ze sociálních sítí.

Ondřej Smeykal a Bear Love na hradě

Mimořádným hudebním zážitkem bude 
jistě 25. srpna společné vystoupení před-
ního českého hráče na australský nástroj 
didgeridoo- Ondřeje Smeykala a brit-
ského hráče na obří gongy, Bear Lova. 
Koncert pod širým nebem na nádvoří 
bude zastavením v rámci již tradiční letní 
Výpravy, již Ondřej Smeykal každoročně 
pořádá. Od začátku července bude mož-
né zakoupit vstupenky na webu www.
kasperk.cz. 
Pokud se rozhodnete kdykoliv v průběhu 
léta zavítat na hrad Kašperk, jste srdeč-
ně vítáni!

Václav Kůs
kastelán

Výstava na nádvoří hradu (Foto: Václav Kůs)

Dny Šumavského trojhradí (Foto: Václav Kůs)
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Je tomu již pět let od doby, kdy začal po-
stupně vznikat geopark Královská Šumava. 
Začátkem července t.r. se otevře jeho první 
návštěvnický geobod (NGB) v Rejštejně. 
Jedná se o takové menší návštěvnické cen-
trum, kde bude možné získat informační 
materiály o Rejštejně a o okolí, ve vnitřních 
prostorách je nainstalována malá expozice 
k historii, geologii, sklářství a osobnostem 
spojených s tímto šumavským městečkem. 
Místní obyvatelé i turisté tak získávají 
prostor pro setkávání, přátelské posezení, 
přednášky o místní historii a krajině. 
Toto místo bude také výchozím bodem ke 
komentovaným vycházkám do okolí. Vyško-
lení průvodci zavedou zájemce např. na Ma-
ierstein, Radkovský vrch, do údolí Losenice 
či nad skalnaté údolí Otavy.  Vedle zdejší 
geologie, historie a osobností, budou další-
mi tématy také vývoj krajiny i její ovlivňová-

Otevření návštěvnického geobodu v Rejštejně a komentované trasy s průvodcem

ní lidskou činností.  
Programovou na-
bídku pod hlavičkou 
geoparku doplní 
komentované výle-
ty do okolí našeho 
města. Já osobně se 
těším na setkání při 
společném putová-
ní po stopách těžby 
zlata v Amálině údolí 
či po části trasy kaš-
perskohorské Zlaté 
stezky z Horské Kvil-
dy do Kašperských 
Hor.
Více informací na www.kralovskasumava.cz
Pěkné letní dny přeje 

Zdeněk Svoboda
kandidátský geopark Královská Šumava

Geopark Královská Šumava informuje

Údolí Losenice (Foto: Zdeněk Svoboda)

V minulém zpravodaji jsme vás pozvali za 
krásnými výhledy v okolí Ždánova a Žlíbku, 
z Kozích Hřbetů a Podlesí  - Vogelsangu.  
Další cykloturistická pozvánka bude za vý-
hledy do oblasti přírodního parku Kašper-
ská vrchovina na okruh pod Ždánovem. 
Tato trasa je vhodná pro majitele horských 
elektrokol, ale i pro klasické „bikery.“ Je 
možné ji propojit se Stezkou strážců hra-
nice a i s další naučnou stezkou Přes Nebe 
a Peklo na Ždánov. Zalesněný vrchol leží-
cí asi 3 km východně od Kašperských Hor 
a 4 km severozápadně od vrcholu Javorník. 
Vrchol s geodetickým bodem je tvořen té-
měř vodorovným hřbetem o délce 300 m. 
Na jižním svahu se nachází opuštěná osada 
Ždánov a v jejím okolí několik památných 
stromů (buk, lípa a skupina javorů). Po 

svazích Ždánova vede právě naučná stez-
ka Strážců hranice, 2 cyklotrasy a červená 
turistická značka spojující Ždánov s vrcho-
ly Sedlo a Královský kámen. Na severním 
svahu Ždánova průjezdem obcí Nezdice na 
Šumavě zde po asfaltové silnici můžete vy-
stoupat do obce Pohorsko s krásnou kaplí 
sv. Prokopa na návsi.  Po náročném výjez-
du se můžete občerstvit U Čerta, u au-
tobusové zastávky odbočit doprava a pak 
pokračovat kolem vzrostlé lípy k lesní stu-
dánce nad obcí Pohorsko. Odtud je to cca 
1 km k malému zámečku v Záluží, který 
si nechal postavit kolem roku 1860 kníže 
Gustav von Lamberk. Později po roce 1948 
sloužil jako hájovna. Nad tímto zámečkem 
v nadmořské výšce 800 metrů se nám ote-
vírají nádherné pohledy na Pošumaví. Tra-

sa vás odtud zavede do lesa a pokračujete 
lesní zpevněnou cestou po vrstevnici pod 
vrcholem Ždánov, přírodním parkem Kaš-
perská vrchovina, což je chráněné území 
o rozloze 52 km2. Jedná se o členité území 
s dominantními vrchy Ždánov a Zámecký 
vrch, na kterém leží mimo jiné také hrad 
Kašperk. Po 4 km jízdě zpevněnou lesní 
cestou přijedeme opět k silnici Nezdice 
na Šumavě – Kašperské Hory, po které se 
můžeme vrátit do nadmořské výšky 818 
metrů k parkovišti České domky, kde si 
v restauraci Račánek můžeme za odměnu 
dopřát skvělou českou kuchyni. Přeji šťast-
ně ujeté kilometry a hezké počasí na va-
šich cestách po Šumavě.  

Radek Nakládal
kulturní referent  

Za krásnými výhledy kolem Ždánova

Spolek Šumavské cesty, z. s.
s politováním oznamuje, že letošní Aktivní sobota, tzv. „Šikovná“, kdy si příchozí v Domě sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic 
vyráběli různé dárky a upomínkové předměty, nekoná.
Původně byla celodenní akce plánována tradičně na poslední červencovou sobotu, tedy na 25. července. 
Jako pořadatelé nejsme schopni zajistit nutné hygienické podmínky.
 
Věříme, že nám zachováte přízeň a že se sejdeme za lepších podmínek v roce 2021.
 
Opatrujte se!

 Jana Kolářová
předsedkyně spolku Šumavské cesty, z. s.



KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJstrana 6 MuZEA

Muzeum Šumavy 
otevřelo své obnovené 
expozice
Z důvodů stavebních úprav a výstav-
by osobního výtahu muselo Muzeum 
Šumavy v Kašperských Horách na řadu 
měsíců omezit svůj provoz pro veřej-
nost. Stavebními pracemi byly velkou 
měrou postiženy i prostory stálých 
expozic, které bylo nutné na přechod-
nou dobu zčásti vystěhovat a pak ve 
změněných prostorových podmínkách 
nově uspořádat. Výrazné reinstalace 
byly provedeny zejména v expozicích 
přírody šumavských vod a historie šu-
mavského sklářství. V rámci úprav ex-
pozic byl vytvořen zcela nový expoziční 
oddíl věnovaný spisovateli Šumavy Kar-
lu Klostermannovi, rozšířila se prezen-
tace některých památek výtvarného 
umění, obměnila se výstavní grafika 
a fotografie.
Přesto, že na úpravy expozic muzea ne-
byla poskytnuta žádná speciální dotace, 
podařilo se díky neobyčejné iniciativě, 
obětavosti i důvtipu zaměstnanců mu-
zea vytvořit kvalitní dílo. Zvláště rád 
bych osobně poděkoval svým spolu-
pracovníkům – technickým a provoz-
ním zaměstnancům muzea – Antonínu 
Pfeiferovi, Pavlině Šimkové, Janě Uxo-
vé a Janě Weishäuplové za jejich vy-
nikající a obětavou práci pro Muzeum 
Šumavy.

Vladimír Horpeniak,
historik Muzea Šumavy Kašperské Hory

Původní Vlastivědné muzeum v Kašper-
ských Horách bylo založeno v roce 1924 
a návštěvám se otevřelo už po čtyřech le-
tech. Od svého začátku překračovalo svý-
mi aktivitami úzký místní rámec. V mezi-
válečných letech se o jeho rozvoj starali 
učitelé místních německých škol, zejména 
profesoři Rudolf Nowak a Hans Kolliba-
be. Po roce 1945 pak muzeum mělo štěs-
tí v osobě zasloužilého učitele Emanuela 
Boušky, především díky jeho kulturnímu 
rozhledu a mimořádným organizačním 
schopnostem. Za Bouškova působení se 
významně rozrostly sbírky muzea, naváza-
la se spolupráce se špičkovými odborníky, 
rozvíjela se činnost přírodovědných obo-
rů. V roce 1967 muzeum v Kašperských 
Horách spolu s městskými muzei v Sušici 
a Železné Rudě vstoupilo do komplexu 
Muzea Šumavy. V nejnovější době byla 
k tomuto celku připojena expozice malé-
ho židovského muzea (Dr. Šimona Adlera) 
v Dobré Vodě u Hartmanic. Lze připo-
menout, že do Kašperských Hor je sou-
středěna velká část odborné práce Muzea 
Šumavy. Přírodovědné oddělení tu navíc 
spravuje stanici pro chráněné a ohrožené 
živočichy. Historické pracoviště se zamě-
řuje především na regionální dějiny, do-
kumentaci, práci se sbírkami skla, výtvar-
ného umění a lidové kultury. Dostatečné 
výstavní prostory v Kašperských Horách 

dávají předpoklad 
pro poměrně boha-
tou a pravidelnou 
výstavní činnost.
Stálé expozice mu-
zea v Kašperských 
Horách, věnovené 
přírodě a historii 
střední Šumavy, 
prezentují ve výbě-
ru to nejzajímavější 
z muzejních sbírek. 
Přírodovědná ex-
pozice je v úvodu 
věnována geolo-
gickým a mineralo-
gickým poměrům, 

dále se člení podle jednotlivých biotopů 
lesa, vod stojatých i tekoucích, otevřené 
krajiny a okolí lidských sídlišť. V historické 
expozici  najdete unikátní doklady k ději-
nám zlatorudného hornictví, dřevařství, 
zemědělství a sklářství, památky lidové 
kultury a umění, díla gotického i barok-
ního řezbářství, obrazy i grafiku se šu-
mavskými motivy. V části expozice věno-
vané šumavskému sklu vynikají zvláště 
nádherné secesní vázy z produkce sklář-
ské manufaktury v Klášterském Mlýně 
u Rejštejna z doby kolem 1900, v soubo-
ru středověkých dřevořezeb pak zaujmou 
díla anonymního Mistra Oplakávání Krista 
ze Zvíkova, tvořené přímo pro Kašperské 
Hory po roce 1510. Tyto dřevořezby pat-
ří skutečně k tomu nejlepšímu z českého 
umění pozdní gotiky! Z dalších pozoru-
hodných exponátů lze připomenout napří-
klad preparát supa bělohlavého, který byl 
zastřelen na Pustém hrádku ve válečném 
roce 1915, lidový betlém místního hrob-
níka Tutschku, skleněné housle z Annína, 
gotický oltář Panny Marie Ochranitelky 
z konce 15. století nebo goticko - barokní 
monstranci s unikátními hrudkami kašper-
skohorského zlata.

Vladimír Horpeniak,
historik Muzea Šumavy Kašperské Hory

Navštivte Muzeum Šumavy

Náznak šumavského lidového interiéru  (Foto: Vladimír Horpeniak)

Nápojové sklo z konce 19. stol. (Foto: V. Horpeniak)

Výročí – čtvrt století
5. března letošního roku uplynulo rov-
ných 25 let od nečekaného a náhlého 
skonu dlouholetého duchovního správ-
ce v Kašperských Horách P. Františka 
Nováka (1920–1985). Tento rodák ze 
Zahájí u Českých Budějovic věnoval 
většinu svého aktivního života – 34 let 
kněžské službě v našem městě a okol-
ních farnostech – Rejštejně, Dlouhé 
Vsi a Srní. Je příkladem člověka, kte-
rý v našem kraji pomohl chránit živou 
víru a duchovní tradici i v dobách nej-
tvrdšího tlaku komunistického režimu. 
V paměti lidí zůstává P. František No-
vák jako dobrý člověk a především jako 
vynikající kazatel. Sborník jeho pro-
mluv vydalo nakladatelství Karmášek 
v Českých Budějovicích v letech 2006 
a 2007. 

Vladimír Horpeniak,
historik Muzea Šumavy Kašperské Hory

pondě�í za�řeno
úte�� − sobota 9:00 − 17:00
nedě�e če��en, září, říjen 9:00 − 12:00

če��enec, s�pen 9:00 − 17:00
po�ední přestá�ka 12:00 − 12:45

MUZEUM ŠUMAVY
� Kašpe�sk�ch Ho�ách

ote�řeno k�ěten - říjen

v Kašperských Horách
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Významnými dny v kalendáři starých Kaš-
perských Hor v červenci byly svátky sv. 
Markéty a sv. Anny. Svatou Markétu z An-
tiochie (v dnešním Turecku), které je spolu 
se svatým Linhartem zasvěcen místní farní 
(arciděkanský) kostel, lidé od dávných dob 
uctívají 13. července. O starokřesťanské 
mučednici Markétě, která prý vynikala ne-
obyčejnou krásou, je jen málo spolehlivých 
zpráv. Popravena byla za velkého proná-
sledování křesťanů za císaře Diokleciána 
v roce 304, zobrazuje se nejčastěji s drakem 
– satanem, kterého svou vírou i odvahou 
přemohla. Ve středověku patřila k nejob-
líbenějším světicím - mučednicím spolu se 
sv. Barborou, sv. Dorotou a sv. Kateřinou 
Alexandrijskou. V Kašperských Horách býva-
la o vlastním svátku 13. července v hlavním 
kostele sloužena slavnostní mše svatá ke cti 
školního patronátu města. Další slavná mše 
svatá s hudbou a zpěvem k uctění patrocinia 
svaté panny a mučednice Markéty se kona-
la následující neděli. Byli k ní zváni kněží 
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Jak připomí-
ná místní kronikář Engelbert Panni, večer se 
pak lidé tradičně veselili při tanečních zába-
vách v místních hostincích.
Velký význam v Kašperských Horách měla 
oslava sv. Anny 26. července. Byla jí zasvě-
cena starobylá kaple na hřbitově, kde se ko-

návaly od nepaměti poutní slavnosti. O pů-
vodu tohoto posvátného místa vypravují 
pověsti. Prý v dobách počátků města, kdy 
okolní kraj ještě pokrýval hluboký a divoký 
prales, pozoroval jistý místní horník v noci 
zvláštní světlo na stromu nedaleko kostela 
sv. Mikuláše. Pravidelně se to světýlko obje-
vovalo právě v době, když onen bohabojný 
havíř dokončoval svou večerní modlitbu. Jed-
nou si muž dodal odvahy a na místo se vydal 
i s jedním svým druhem. V dutině toho stro-
mu pak oba objevili sošku svaté Anny. Brzy 
byla na místě tohoto nálezu zřízena kaple. 
Zpráva o zvláštní události se šířila rychle ce-
lým krajem. Z blízka i z daleka přicházeli čet-
ní poutníci a dokonce i mnohý zázrak se tu 
udál před touto svatou „milostnou soškou“. 
Místní kronikář Engelbert Panni, píšící ve 2. 
polovině 19. století, mimo jiné poznamená-
vá, že  čtyřletá dcerka panského písaře jmé-
nem Johanka, která byla šest týdnů a čtyři 
dny úplně slepá, před tímto milostným ob-
razem (soškou) opět vidoucí se stala. To se 
událo dne 5. května Léta Páně 1698.“ 
Kašperskohorští se o poutní kapli vzorně 
starali, zvláště o její vnitřní výzdobu. V první 
polovině 18.století byl do ní pořízen barokní 
oltář s velkými sochami zemských patronů - 
sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava a relié-
fem znázorňujícím místní měšťany a horníky 

Červencové slavení ve 
starých Kašperských Horách

při uctívání sv. Anny. Roku 1757 kapli po-
maloval iluzivními architekturami a freskou 
Uvedení Panny Marie do chrámu uznávaný 
pražský malíř Josef Hager. Podle kronikář-
ských zpráv chodívalo o svátku sv. Anny 26. 
července z města ke kapli veliké procesí. 
Kromě jiných se ho účastnili zpravidla místní 
ostrostřelci, veteráni a hasiči. V kapli i v sou-
sedním kostele sv. Mikuláše se konávaly čet-
né bohoslužby pro německé i české  poutní-
ky, často s hudbou a zpěvy. Před hřbitovem 
a podél cesty postavili trhovci své krámky, 
podávalo se zde občerstvení, čepovalo pivo 
a vyhrávaly místní kapely.
Annenská úcta v Čechách vrcholila v 15. 
a 16. století. Sv. Anna je patronkou matek, 
manželství, šťastného porodu, mlynářů, 
truhlářů, tkalců… a zvláště horníků. Jméno 
Anna je hebrejského původu, přepisuje se 
jako Chana, což v překladu znamená „ mi-
lostiplná“ či „milá“. Často se k jménu Anna 
připojuje starobylý přívlastek „samatřetí“, 
který označuje babičku (která vychovala 
dceru a ta zase syna). Proto sv. Anna bývá 
zobrazována v jednom celku spolu s Pannou 
Marií a malým Ježíšem. Poutní místo sv. 
Anny v Kašperských Horách vážně utrpělo 
v nové době právě odcizením uctívané mi-
lostné sošky sv. Anny v roce 1990, podobně 
v roce  2002 uloupením většiny figur unikát-
ního sousoší Očistce z menzy oltáře v kapli. 
Historik umění prof. Jan Royt se domnívá, 
že v případě zcizené kašperskohorské milost-
né sošky sv. Anny mohlo jít o gotické dílo již 
ze 14. století.

Vladimír Horpeniak,
historik Muzea Šumavy Kašperské Hory

Pouť ke svaté Anně 
 

v Kašperských Horách u hřbitovního 
kostela 

pátek 24.7.2020 v 16:30 
 

 
 
    
 
 
 

 

Srdečně vás zvou farníci  
z Kašperských Hor 

Doprava tam i zpět bude zajištěna 
 v 16:10 od DPS se zastávkou u 

kostela sv.Markéty. 
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Autobuso�é jízdní řád� 2020
P�atnost jízdních řádů od 4. 7. 2020 Zd�oj ���.idos.cz. 

Tento ��pis z jízdních řádů spojů, kte�é p�ojíždějí Kašpe�sk�mi Ho�ami má in�o�mati�ní cha�akte�. V současné době  
se mohou spoje měnit i něko�ik�át do měsíce, p�oto p�osím s�edujte jízdní řád� i na autobuso�é zastá�ce.

z KAŠPERSKÉ HORY do SUŠICE (NÁBŘEŽÍ)
Odjezd Pozn. smě� jízd� spoje Příjezd

4.35 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, že�.st. (5.03) 4.56

5.13 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, že�.st. 
(5.48)

5.42

5.37 jede �  ; Kašp. Ho�� > Sušice, že�.st. (6.13)
jede od 14.VI.

6.04

6.03 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, že�.st. (6.38) 6.32

7.01
jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a, Fi�ip. Huť (6.23)
 > Sušice, že�. st. (7.30) jede od 1.VII. do 31.VIII., 
29. , 30..X.

7.22

7.48
jede � p�aco�ní dn�; Stach� aut.nád�. (7.31) Kašp. 
Ho�� > Sušice, že�. st. (8.18)  8.09

7.48
jede �  ; Mod�a�a, Fi�ip. Huť (7.03) > Sušice, že�.
st. (8.18), jede od 4.VII. do 30.VIII., 8.09

8.55 jede � p�ac. dn�; Žihobce (9.42) > Sušice,,ž.st. (10.19) 10.13

9.48
jede �  ; Mod�a�a,(9.07) > Sušice, že�.st. (10.18),
 10.09

10.48
jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a (10.07) > Sušice,,že�. 
stanice (11.18)  11.09

10.48
jede �  ; Kašp. Ho�� > Sušice, že�.st. (11.18), jede 
od 4.VII. do 30.VIII., 11.09

11.48
jede � p�aco�ní dn�; K�i�da (10.55) > Sušice, že�. st. 
(12.18), jede do 25.IX.,  12.09

11.48
jede �  ; K�i�da (10.55) > Sušice,,že�. stanice 
(12.18), jede do 28.IX.,  12.09

14.12 jede � p�ac. dn�; K.Ho�� > Sušice,,ž.st. (14:40), 14.35

14.42
jede � p�aco�ní dn�; Stach�, aut.st. (14.25) > Kašp. 
Ho��. > Sušice,,že�.st. (15.18),  15.09

13.48
jede �  ; Mod�a�a, Fi�ip. Huť (13.03) > Sušice, 
že�.st. (14.18), jede od 4.VII. do 30.VIII., 14.09

15.43
jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > přes Nezdice na Š. 
(15.53) > Žihobce (16.15) > Sušice,,že�.st. (16.39),
jede od 1.VII. do 28.VIII.

16.34

15.48 jede � ; K�i�da (14.55) > Sušice,, že�.st.(16.18), 
jede do 28.IX. 16.09

15.48
jede � p�aco�ní dn�; K�i�da (14.55) > Sušice,,že�.st. 
(16.18), jede do 25.IX.,  16.09

15.50 jede � , ; Mod�a�a (15.15) > P�aha,,Na Knížecí 
(18.50), jede 6.VII.,28.IX 

16.15

16.42
jede � p�aco�ní dn�; Stach� aut. st. (16.25) > Sušice,, 
že�.st. (17.12), 17.03

17.13 jede � ; Mod�a�a (16.35) > P�aha,, Na Knížecí 
(20.00), jede do 26.IX. � , 5.VII.,27.IX. 17.35

17.13 jede � ; Mod�a�a (16.35) > P�aha,, Na Knížecí 
(19.55), jede do 20.IX. � +,28.IX. 17.35

17.48
jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a, Fi�ipo�a Huť (17.03) > 
Sušice,,že�.st. (18.18), 18.09

17.48
jede � ; Mod�a�a (17.07) > Sušice,,že�. st. 
(18.18), 

18.09

19.13
jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a (19.07) > Kašp. Ho�� > 
Sušice,,že�.st.(20.18), 

20.09

19.48
jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a (19.07) > Kašp. Ho�� 
> Sušice,,že�.st. (20.18),  20.09

19.48 jede �  ; K�i�da (18.55) > Kašp. Ho�� > Sušice,,-
že�.st. (20.18), jede od 14.VI. do 28.IX. 20.09

20.03
jede � ; Sušice,, že�.st. (19.35) > Rejštejn (20.08) 
Mod�a�a, Fi�ip. Huť (20.43)  jede do 30.VIII., 20.36

z SUŠICE (NÁBŘEŽÍ) do KAŠPERSKÉ HORY
Odjezd Pozn. smě� jízd� spoje Příjezd

5.25 jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,,že�.st. (5.20) 
> Kašpe�ské Ho�� 5.53

6.20 z Sušice nábřeží > Rejštejn (6.36) > Kašpe�ské Ho��,
jede od 1.VII. do 31.VIII. a 29., 30.X.

7.01

6.44 jede � p�aco�ní dn�; z Sušice nábřeží > Žihobce 
(7.01) > Kašpe�ské Ho�� 7.45

6.50
jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�. st. (6.45) > Stach� 
aut.st. (7.29),  

7.13

7.40
jede � ; z Sušice,,že�.st. (7.35) > Kašpe�ské Ho�� 
> Mod�a�a (8.49),  

8.03

8.40
jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�. st. (8.35) > Mod�a�a 
(9.49),  9.03

8.40
jede � ; z Sušice,,že�.st. (8.35) > Kašpe�ské Ho�� 
> Stach� (9.17) jede od 4.VII. do 30.VIII.,  9.01

9.40
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,,že�.st. (9.35) > K�i�da 
(10.53), jede do 25.IX.,  10.03

9.40
jede � ; z Sušice,,že�.st. (9.35) > Kašpe�ské Ho�� 
> K�i�da (10.53), jede do 28.IX., 10.03

10.20 jede � ; z P�aha,,Na Knížecí (8.00) > Kašpe�ské 
Ho�� > Mod�a�a (11.20), jede 6.VII.,28.IX. 10.42

10.25 jede � ; z P�aha,,Na Knížecí (8.00) > Kašp. Ho�� 
> Mod�a�a (11.25), jede do 20.IX.,28.IX.,nejede 5.VII. 10.47

11.40
jede � p�aco�ních dn�; z Sušice,,že�.st. (11.35) 
> Kašp. Ho��,  

12.03

11.50
jede � ; z Sušice,,že�.st. (11.45) > Mod�a�a 
(12.53), jede do 30.VIII., 12.13

12.40
jede � p�aco�ních dn�; Sušice,,že�.st. (12.35) > Kašp. 
Ho��,  13.07

13.40
jede � p�aco�ních dn�; Sušice,,že�.st. (13.35) > K�i�da 
Huť (14.53), jede do 25.IX., 

14.03

13.40
jede � ; z Sušice,,že�.st (13.35) > K�i�da (14.53), 
jede od 14.VI. do 28.IX. � ,  14.03

14.40 jede � ; z Sušice,,že�.st. (14.35) > Kašpe�ské 
Ho��, jede od 4.VII. do 30.VIII. � , , 15.03

15.07
jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (15.00) > Kašpe�-
ské Ho�� > Mod�a�a, Fi�ipo�a Huť (16.30),  15.30

15.40
jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (15.35) > Kašpe�-
ské Ho�� > Stach�, aut.st. (16.19),  

16.03

15.40
jede � ; Sušice,,že�.st. (13.35) > Mod�a�a (16.39), 
jede od 4.VII. do 30.VIII. � ,  16.03

16.50
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,,že�.st. (16.45) > Mod-
�a�a (17.49), 17.13

17.40
jede � ; Sušice,,že�.st. (17.35) > Kašp. Ho�� > 
K�i�da (18.53), jede do 28.IX. � ,  18.03

18.50 jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (18:45) > Mod�a-
�a Fi�ipo�a Huť (19.53), 19.13

19.40 jede � ; Sušice,,že�.st. (19.35) > Mod�a�a Fi�ipo�a 
Huť (20.43), jede od 4.VII. do 30.VIII. � ,  20.03

20.35 jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (20.30) > K. Ho�� 20.58

20.35 jede � ; Sušice,,že�.st.(20.30)> Rejštejn >(20.51) 
> Kašpe�ské Ho�� 21.02

22.10 jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (22.05) > Kašpe�-
ské Ho�� 22.48
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Cestující linkovými autobusy po Plzeňském 
kraji se od 14. června dočkali více než 300 
nových moderních autobusů v barvách Pl-
zeňského kraje. Všechna vozidla jsou níz-
kopodlažní a vysoce komfortní – vyjma 
moderního vzhledu a zvýšeného pohodlí 
nabídnou i klimatizaci, USB nabíječky, bez-
pečnostní pásy a na hlavních trasách ve vy-
braných spojích bude k dispozici i Wi-Fi při-
pojení. Další novinkou je možnost zaplatit 
jízdenku bankovní kartou nebo Plzeňskou 
kartou.

Jedna jízdenka po celém kraji

Plzeňský kraj od 1. července spustil i vlastní 
tarif, který budou moci lidé využívat jak pro 
autobusy, tak i pro vlaky, a platný bude pro 
jednotlivé jízdy i pro předplatné. Rozhodne-
te-li se cestovat veřejnou dopravou v rámci 
Plzeňského kraje, bude vám na cestu stačit 
vždy jedna jízdenka. Nebudete tak muset 
komplikovaně řešit, se kterým dopravcem 
pojedete, a u koho to vyjde levněji. 

Přestupní jízdenka

Přestupní jízdenka má svoji územní platnost 
definovanou tzv. povolenými zónami, ve 
kterých se cestující může po dobu platnosti 
pohybovat. Jízdenka platí jak na autobus, 

tak na vlak. Cena se bude odvíjet od počtu 
a druhu zakoupených zón a poskytované 
slevy. Cestující přitom nemusí znát zóny, 
které potřebuje pro svou cestu. Při koupi 
lístku nahlásí výstupní zastávku, požado-
vanou slevu, a odbavovací zařízení mu na 
základě zadaného požadavku vydá jízdenku. 
Při přestupu odbavovací zařízení samo na 
základě QR kódu zakoupené jízdenky vy-
hodnotí, zda má cestující jízdenku platnou 
pro celou požadovanou cestu.
U přestupní jízdenky je nutné hlídat její ča-
sovou platnost.

Přeprava kol

Využijte nabídku přepravy kol na spojích 
IDPK. V letní sezóně 2020 je rozšířena 
nabídka cyklobusů na několika nových lin-
kách. Kola můžete přepravovat též ve vla-
cích. Cena za přepravu kola je 20 Kč na 240 
minut a 40 Kč na 24 hodin. 

Dispečink

Nově bude od stejného data spuštěn dis-
pečink integrovaného systému, který bude 
hlídat přestupní vazby na nádražích, a to 
i mezi drážní a autobusovou dopravou. 
Přes dispečink bude možno objednat také 
tzv. spoje na zavolání.

V�s�ět�i�k�:   

 | pondě�í, úte��, středa, čt��tek, pátek, sobota, nedě�e     
| jede � nedě�i a státem uznané s�átk�     
 | přep�a�a jízdních ko� � označen�ch spojích 
 spoj přep�a�uje jízdní ko�a od 4.7.2020 do 30.8.2020, nej��še 22 ko�(a) 

  aktua�izace 29. 6. 2020 

z KAŠPERSKÉ HORY do STACHY (AUTOBUS. STANICE)
Odjezd Pozn. smě� jízd� spoje Příjezd

7.13
jede � p�aco�ní dn�; Sušice že�.st. (6.45) 
> Stach�,,aut.st., 7.29

9.01 jede � ,; ušice že�.st. (8.35) > Stach�,,aut.st.,
jede od 4.VII. do 30.VIII., 

9.17

10.10 jede � p�aco�ní dn�; Kašpe�ské Ho�� > Stach�,,aut.
st., jede do 25.IX. 10.30

13.10 jede �-; Kašp. Ho�� > St�akonice, aut.nád�. (14.35) 13.31

13.10 jede � ; Kašp. Ho�� > St�akonice, aut.nád�. (14.35)
nejede 10.IV.,1.,8.V.

13.31

14.06
jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Stach�, aut.st. 
jede od 15.VI., 14.22

16.03
jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st.(15.35) > Stach�, 
aut.st., jede od 15.VI., 16.19

16.06 jede � ,; Kašp. Ho�� > Stach�, aut.st., jede od 
4.VII. do 30.VIII., 16.22

z STACHY (AUTOBUS. STANICE) do KAŠPERSKÉ HORY
Odjezd Pozn. smě� jízd� spoje Příjezd

7.31
jede � p�aco�ní dn�; Stach� aut.st. > Sušice, že�. st.
(8.18), 7.48

7.55 jede � p�aco�ní dn�; Stach� aut.st. > Kašp. Ho��, 
jede do 25.IX. 8.15

8.35 jede � p�aco�ní dn�; České Budějo�ice aut.nád�. 
(6.40) > Kašp. Ho��, jede od 15.VI. 8.55

8.35 jede � ,; České Budějo�ice aut.nád�. (6.40) > 
Kašpe�ské Ho��, jede od 13.VI.

8.55

9.27 jede � ,; Stach� aut.st. > Kašp. Ho��, jede od 
4.VII. do 30.VIII.,  9.44

12.50 jede � p�aco�ní dn�; Stach�, aut.st. > Kašp. Ho�� 13.10

14.25
jede � p�aco�ní dn�; Stach�, aut.st. > Sušice, že�.
st.(15.18), 14.42

16.25
jede � p�aco�ní dn�; Stach�, aut.st. > Sušice, že�.
st.(17.12),  16.42

17.31 jede � ,; Stach�, aut.st. > Sušice, že�.st.(18.18)
jede od 4.VII. do 30.VIII, 17.48

Te�e�onní čís�o p�o objednání spojů na za�o�ání: 378 035 477

Spoje na zavolání 

Jde o spoje s nepravidelnou vytíženos-
tí, které jsou místo zrušení převedeny do 
režimu objednávky. Pokud cestující uvidí 
v jízdním řádu u celého spoje nebo u své 
zastávky symbol telefonu, musí si pro 
svou cestu takový spoj, nebo jeho zajížď-
ku do vybrané zastávky, objednat. Udělá 
to jednoduše zavoláním nejpozději půl 
hodiny před odjezdem spoje na telefon 
378 035 477. Další možností, jak si spoj 
objednat je vyplnění formuláře na webové 
stránce www.idpk.cz/nazavolani nebo pří-
mo u řidiče v jakémkoliv autobuse. Provoz 
spojů na zavolání začne až v srpnu, do té 
doby není nutné spoje objednávat a auto-
busy zajíždí všude. Neobjednají-li si cestují-
cí spoj, autobus nevyjede. 
Kraji se navíc s novým dopravcem podaři-
lo i ušetřit, a to zhruba 16 milionů ročně. 
Nový dopravce bude Plzeňský kraj obslu-
hovat deset let, jak uvádí smlouva s Plzeň-
ským krajem, který je provozovatelem této 
dopravy, a který bude pobírat příjmy z jíz-
denek či naopak dotovat některé spoje. 
Veškeré informace o nové dopravě nalez-
nete na webových stránkách www.idpk.cz 
a Facebooku IDPK.cz.

Martina Hamáková
redakce

Upřesnění změn ve veřejné dopravě 
Do 31. 7. není nutné spoje na zavolání objednávat
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11. a 12. července 2020
10:00–16:30 Rozcestí u Zlatého potoka

Skupina přátel historie Gabreta pořádá 
komponovaný historicko-vzdělávací program 
nazvaný Industriální dědictví na Zlatém po-
toce. Tato akce je součástí festivalu Industry 
Open, který se svými partnery pořádá Pl-
zeňský kraj.
Záměrem projektu je veřejnosti atraktiv-
ním způsobem představit a znovu oživit 
industriální dědictví významných lokalit 
v Plzeňském kraji. V případě našeho pro-
jektu se jedná o specifické dědictví, protože 
dnes je většina hmotných pozůstatků indu-
striálního dědictví ukryta ve skále (štoly), 
v zemi (šachty), zbytky zdiva mlýnů, jejich 
náhonů či průmyslových objektů jsou při-
kryty bujnou vegetací.
To však nebrání skupině nadšenců si tyto 
činnosti a dovednosti připomínat, neboť 
se kromě jiného jedná o historii lidského 
využívání přírodních zdrojů se všemi pozi-
tivy i negativy, které tyto aktivity s sebou 
přinášely.

Rýžování zlata
Program připomene způsoby získávání zlata 
v oblasti Zlatého potoka. Nejstarší techni-
kou bylo rýžování. Tyto dovednosti znali již 

Industriální dědictví na Zlatém potoce
staří Keltové několik set let před Kristem. 
Proto si budou moci návštěvníci programu, 
pod dohledem zkušených „zlatokopů“, sami 
nějaké ty zlatinky vyrýžovat 

Komentovaná procházka ke štole
Součástí programu bude i komentovaná 
procházka podél Zlatého potoka kolem 
středověkých sejpů ke štole, kterou před 
několika sty lety vykutali do zdejšího 
skalnatého masivu místní horníci. Před-
staveny budou rovněž způsoby dobýva-
cích technik vč. dobového nářadí a ke-
ramických kahanů, kterými si horníci při 
práci svítili.

Ražba mincí
Z vytěženého šumavského zlata, tedy i ze 
zlata od Zlatého potoka, nechal Karel IV. 
razit dukáty, ve své době cenné zlaté min-
ce. Návštěvníci si proto vyzkouší ražbu to-
hoto platidla, vč. nominálně slabšího stří-
brného parvusu.

Výroba hornických kahanů
Kromě nářadí představovaly nezbytnou po-
můckou pro práci horníků ve středověkých 
štolách keramické kahany. Zájemci si budou 
moci zkusit svůj vlastní kahan vyrobit a od-
nést si ho domů na památku.

Sirkařství a výroba krabiček sirek
Na Zlatém potoce fungovala od 2. pol. 19. 
století věhlasná továrna na výrobu sirek ang-
lického podnikatele J. Simlicka. Proto si připo-
meneme výrobu dřevěného drátu, který byl 
pro tuto produkci nezbytným. Krabičky od 
sirek vždy lákaly sběratele, navíc ty z produk-
ce Simlickovy továrny jsou proslulé osobitým 
designem. V rámci  programu si budou moci 
návštěvníci sami svou vlastní „Simlickovu“ 
krabičku vyrobit a odnést domů. 

Doprovodný program
Program je vhodný pro všechny věkové ka-
tegorie. Jistě nejen děti ocení možnost vy-
zkoušet svou dovednost ve střelbě z luku, 
kuše či vlastnoruční odlévání pečetí. Kromě 
jiného se bude odlévat pečeť města Kašper-
ské Hory nebo-li Reichensteina, které si v le-
tošním roce, spolu s Rejštejnem, připomíná 
675 let od udělení práva pečeti s městským 
znakem od Jana Lucemburského.
Program je podporován Plzeňským krajem.

Karel Ešner a Zdeněk Svoboda
za organizátory

w.w.w. klasterskymlyn.cz

GRILOVÁNÍ
TIP!

394_Klastersky_Mlyn_inzerce_183x128mm.indd   1 16.06.2020   11:36
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S AVNOSTNÍ KONCERT
kostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách

neděle 19. července 2020, 18 hodin

MLP - komorní orchestr
členové České filharmonie a SOČR

J. S. Bach, A. Vivaldi, F. J. Seger

Sólisté

Václav Hudeček
Vladimír Roubal
Eduard Šístek

Vstupné na místě

250 Kč
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Od 3. července můžete opět po roce na-
vštívit letní kino v Kašperských Horách 
v parku pod „kamenným“ kinem. V minu-
lém roce letní kino zaznamenalo rekordní 
návštěvnost, kdy na filmový hit loňského 
léta Ženy v běhu přišlo více jak 150 di-
váků. Letošní filmová nabídka má jedno 
společné, a to české filmy. Některé z nich 
letos obdržely sošku Českého lva. Mezi 
ně rozhodně patří další film režiséra Jiří-
ho Havelky- Vlastníci. 3. července ve 21: 
30 právě tento film zahájí letní promítání. 
Vlastníci nabízejí předně skvělé herecké 
obsazení. Tereza Ramba Voříšková, Vojtěch 
Kotek, Dagmar Havlová, Jiří Lábus, Pavla 
Tomicová, Ondřej Malý, Klára Melíšková, 
Kryštof Hádek, Stanislav Majer, všichni na 
jednom plátně, pod taktovkou pečlivého 
Havelky. Snímek se natáčel pouhých osm 
dní v jednom holešovickém bytě a je z něj 
cítit právě Havelkova divadelní praxe. Ne-
jen z práce s herci, ale také právě prací 
se samotným „stísněným“ prostorem. 10. 
července opět ve 21:30 bude připraven 
Chlap na střídačku, film režiséra Petra Za-
hrádky s Jiřím Langmajerem v hlavní roli. 
17. července ve 21:30 prožijete v letním 
kině Případ mrtvého nebožtíka. Komedie 
režiséra Miloslava Šmídmajera si utahuje 

Letní kino v parku s českými filmy
z kriminálek, jichž jsou dnes plné televizní 
obrazovky. Film využívá klišé kriminální-
ho žánru, a tak se děj, který divák zná už 
z milionu žánrových snímků z policejního 
prostředí, stal podhoubím pro slovní hu-
mor a do absurdna gradující situace. 24. 
července ve 21:30 divákům v letním kině 
představíme Modeláře. Příběh pod režijní 
taktovkou Petra Zelenky o dvou kamará-
dech, kteří provozují prosperující půjčovnu 
dronů, se odehrává v současné Praze. Ma-
jitel firmy přezdívaný Plech (Jiří Mádl), ve 
volném čase rapper, sní o velkých penězích 
a neochvějných jistotách. Chemik a vyni-
kající letecký navigátor Pavel (Kryštof Há-
dek), který se právě vrátil ze zahraničí, sní 
o spravedlnosti a osobním angažmá v ná-
pravě světa. „Největším nepřítelem filmařů 
je tradičně čas a nestálost počasí. Ale nějak 
jsme to zvládli. Naopak drony fungovaly 
lépe, než jsem čekal, po technické i umělec-
ké stránce. Honza Dojčán, hlavní operátor 
a spolumajitel firmy Jamcopters, sice začal 
po letech zase z nervozity kouřit, ale těch 
pár desítek cigaret rozhodně stálo za to,“ 
pronesl režisér Zelenka o filmu. Večer před 
kašperskohorskou poutí, tedy 31. červen-
ce ve 21:30, vás zveme na další filmovou 
komedii režiséra a scénáristy Jiřího Vejděl-

ka − Poslední aristokratka. Scénář filmu 
je adaptací části prvního dílu stejnojmenné 
humoristické knihy od Evžena Bočka. Hlav-
ní role ztvárnili Hynek Čermák, Tatiana Dy-
ková, Yvona Stolařová, Pavel Liška, Eliška 
Balzerová, Martin Pechlát, Vojtěch Kotek 
a Zdeněk Piškula. „Pavel Liška se do role 
tak vžil, že mu během natáčení skutečně 
začaly strašně padat vlasy. Poletovaly ko-
lem něho v celých chomáčích. Eliška Balze-
rová s Táňou Dykovou si z něho utahovaly, 
že teď už s bolestí hlavy nebude muset 
chodit za neurologem, ale za ortopedem, 
protože bude mít brzo hlavu jako koleno. 
Nakonec jsem jeho plešatění vepsal i do 
scénáře a z Pavlova trápení vznikly pěkné 
komediální scény,“  prohlásil režisér Jiří Ve-
jdělek. Film se točil uprostřed závějí v zimě 
roku 2019 na pěti zámcích. Konkrétně šlo 
o Lemberk, Buchlovice, Rájec, Jaroslavi-
ce a nakonec Milotice, kde je kastelánem 
autor předlohy Evžen Boček. Natáčení na 
zámku v Miloticích začalo 28. 2. 2019.
V srpnu letní kino českými filmy pokračuje 
a o nich zase příště. 
Přejme si hezké počasí a ať žijí české 
filmy!  

Radek Nakládal
kulturní referent

SVÁTEČNÍ  KONCERT 
U  SVATÉ   MARKÉTY 

V  KAŠPERSKÝCH   HORÁCH 
 

               
 

TRIO  BAROKNÍ  HUDBY 
Pavel Hromádka – trubka 

Dušan Foltýn - hoboj 
Tomáš Thon – varhany 

 
 

Staří čeští mistři v Evropě 
Finger – Zach –Vodička –Lipavský – Corbett –Vaňhal 

Vejvanovský -Vondráček 
 

kostel sv. Markéty Kašperských Horách na náměstí 
pondělí 6.července 2020 (svátek)  – 20,00 hodin 

 
vstupenky na místě 30 minut před začátkem, akci ŠKS z.s.podporují Město Kašperské Hory a Plzeňský kraj 

                                                        www.turisturaj.cz 



KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ strana 13POZVÁNKy

Šumavské letní 
hudební večery 2020

1. srpna od 19:00 Železná Ruda, kostel 
Panny Marie Pomocné z Hvězdy 
Duo Kos s houslovým virtuózem a drži-
telem mnoha ocenění Martinem Kosem 
9. srpna Žihobce, kostel Proměnění Páně: 
na Šumavě a okolí renomované Pellant Trio 
20. srpna Hrad Kašperk: středověká 
skupina Fairy Dreams
30. srpna Sušice, Cafe Jablíčko: mexic-
ká kapela Mariachi
 
Většina výše uvedených interpretů se 
na letošní festival SLHV vrací s novými 
interpretačními nápady, které budou 
prezentovány letos poprvé.
Hlavním sponzorem festivalu SLHV 
2020 je firma Rumpold.
Se srdečným pozdravem a díkem,

Jan Pellant
organizátor

V pořadí prvním z tradičních letních kon-
certů staré hudby v Kašperských Horách 
bude letos vystoupení sdružení špičkových 
profesionálních interpretů – Trio barok-
ní hudby s programem „Staří čeští mistři 
v Evropě“. Koncert se uskuteční v pondělí 
6. července (státní svátek) v kostele sv. 
Markéty od 20:00. Sdružení, které k nám 
zavítá ze severní Moravy a Slezska, se již 
od svého vzniku koncem 90. let minulého 
století zaměřuje na skladby starých mistrů 
v neobvyklém a unikátním nástrojovém ob-
sazení – trubka, hoboj a varhany. Některé 
historické kompozice do tohoto obsazení 
hráči upravují dle dobových zvyklostí. Za 
připomenutí stojí, že u většiny uváděných 
skladeb se jedná o obnovené premiéry po 
stovkách let. Totiž záslužnou badatelskou 
prací a vydáváním historických skladeb, ze-

Letní koncertní cyklus 
zahájí Trio barokní hudby

jména varhanních, se už řadu let zabývá 
právě vedoucí souboru Dr. Tomáš Thon, 
který mimo jiné založil speciální hudební 
nakladatelství Artthon. Naši sólisté vystu-
pují pravidelně doma i v zahraničí, pořídili 
řadu CD nahrávek i zvukových snímků pro 
Československý rozhlas. V Kašperských Ho-
rách uslyšíme v pondělí 6. července v jejich 
podání program sestavený z děl skladate-
lů 16. – 19. stol. (Finger, Zach, Vodička, 
Lipanský, Corbett, Vaňhal, Vejvanovský, 
Vondráček) pod názvem „Staří čeští mistři 
v Evropě“. Představí se nám hudebníci sou-
boru v obsazení Pavel Hromádka – trub-
ka, Dušan Foltýn – hoboj a Tomáš Thon 
– varhany. Vstupenky se budou prodávat 
na místě 30 minut před začátkem.

Vladimír Horpeniak
Šumavský kulturní spolek z.s.

Projekt  
„Zvony pro Šumavu“

Šumavský kulturní spolek z.s., nadace 
Blíž k sobě a místní farnost Kašperské 
Hory pracují na organizaci projektu Zvo-
ny pro Šumavu. Cílem akce je restauro-
vání stavájících dvou historických zvonů 
(z nichž je jeden puklý) a pořízení 2 – 3 
nových zvonů  pro věž kostela sv. Mar-
kéty v Kašperských Horách. Měla by tak 
být vyrovnána ztráta ještě z doby dru-
hé světové války, kdy pro válečné účely 
byl zrekvírován soubor zvonů, které pro 
Kašperské Hory v roce 1926 vyrobila 
zvonárna Perner v Českých Budějovicích. 
V čevenci bude tak pod heslem „Zvony 
pro Šumavu“ zahájena veřejná sbírka, 
kterou povoluje Krajský úřad v Plzni, bu-
dou pořízeny tři pokladničky s umístě-
ním na veřejných místech v našem městě 
a bude zřízen veřejně přístupný účet pro 
bezhotovostní platby. Předpokládá se, že 
zrestaurované a nové kašperskohorské 
zvony se rozezní v srpnu příštího roku 
– 2021. Záleží ovšem hodně na podpoře 
místních občanů, návštěvníků a přízniv-
ců našeho města i štědrosti sponzorů. 
O historii zvonů v Kašperských Horách 
pojednává výstava v místním Muzeu 
Šumavy, která je doplněna vzácnými 
ukázkami historických zvonů ze sbírek 
západočeských muzeí. Bližší informace 
o projektu a sbírce přinese příští číslo 
Kašperskohorského zpravodaje, k projek-
tu bude vydán zvláštní propagační mate-
riál včetně prezentace na internetu. 

Vladimír Horpeniak
Šumavský kulturní spolek z.s.
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OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE 
STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY 

 

                                                                                                         POŘÁDÁ 
 

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

V RÁMCI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB 
 
 

 

ČERVENEC 2020: 
 
středa 8. 7. 2020:   
   13:30 Letní posezení v areálu zahrady s opékáním vuřtů  
 
středa 15. 7. 2020:   
   13:00 Tvoření – výroba mátové šťávy a sirupu  
 
čtvrtek 23. 7. 2020:  
   13:30 Křeslo pro hosta – s kastelánem V. Kůsem o dění  
                na hradě Kašperku, a o projektu „Šumavské Trojhradí“  
 
středa 29. 7. 2020:   
   13:00 Tvoření – výroba (šití a zdobení) sáčků na byliny     
                 nebo houby  
 

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

 

2. 7.    Společné zahájení letních prázdnin – posezení  
             s dětmi, limonáda a dort 
 

9. 7.    Výroba letního bylinkového sirupu 
 
 

16. 7.  Vycházka, hry v přírodě nebo na dětském hřišti 
23. 7.  Plavání – Aquapark Sušice  
          (sraz již ve 14:00 na autobusové zastávce v KH) 
30. 7.  Výroba a zdobení pouťových perníčků  
 
 

  Každý čtvrtek (kromě svátků) od 15:30 hod. 

    Horský klub, Kašperské Hory 

    Kontakt: tel. 721 643 096  Gizela Švajková 

                                       tel. 731 669 950  Ing. Jana Zábranská Halbhuberová            

                    

  PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET POŘÁDÁ OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE 

 

PŘEDPRODEJ od 01.07.2020: 
 

Rezidence Vogelsang, recepce hotelu 
Infocentrum Kašperské Hory 
Plzeň, Veleslavínova 17 
www.GoOut.net 
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DLOUHODOBÉ AKCE

pondě�k� | 8:30
Ranní jóga s Lucií
P�otáhnete se, �ozp�oudíte ene�gii 
a přip�a�íte s�é tě�o na ce�odenní 
��tmus. 
spo�to�ní ha�a |

čt��tk� | 19:00
P��nu�á jóga s Lucií
P��nu�e na sebe na�azující poh�b� 
� ha�monii s dechem podpoří při�oze-
nou flexibi�itu �ašeho tě�a. 
spo�to�ní ha�a |

úte�k� | 15:45
C�ičení bato�átek
C�ičení  za dop�o�odu ��tmick�ch ří-
kade� p�o �oz�oj řeči a �nímání ��tmu. 
Nutná �eze��ace.
spo�to�ní ha�a |

úte�k� a čt��tk� | 17:00
C�ičení p�o zd�a�í
Pomůže na bo�est zad, k�oubů, při 
�adném d�žení tě�a i špatné ná�adě. 
spo�to�ní ha�a |

úte�k� | 13:00 – 14:00
Spo�to�ní judo – m�adší děti
Vhodné p�o ch�apce i dí�k�, e�ekti�ní 
c�ičení, nejen p�o z�epšení koncent�ace.
spo�to�ní ha�a |

úte�k� | 14:00 – 15:00
Spo�to�ní judo – sta�ší děti
C�ičení p�o z�epšení koncent�ace, discip�ín�, 
��zické zdatnoti. Ši�ok� �ozsah poh�bo��ch 
do�edností. Nutná �eze��ace.
spo�oto�ní ha�a |

úte�� – nedě�e | 10:00 – 17:00
Možnost na�ští�it h�adní nád�oří a zú-
častnit se p�oh�ídk�. P�oh�ídko�é ok�uh� 
„Sta�ba h�adu“ a „Ži�ot na h�adě“.
h�ad Kašpe�k |

Če��en – ��sta�a
Na �o�ech od Annína do D�ouhé Vsi
V�sta�a ob�azů sušického ��t�a�níka 
F�antiška Hájka a �otog�a�a Pa��a Lišk�.
ga�e�ie � budo�ě �adnice  |

Če��en | středy od 15:00
Komento�ané p�oh�ídk� města
Prohlídky města s průvodcem, který 
vás provede historií, zajímavými zákou-
tími a malebnými uličkami města. Re-
zervace a nákup vstupenek v Městkém 
kulturním a informačním středisku.
s�az před budo�ou �adnice |

V�sta�a | 5. 6. – 1. 9. 
Ži�á �oda aneb Jak jsme p�oží�a�i 
ka�anténu
V�sta�a  Ži�á �oda aneb Jak jsme p�o-
ží�a�i ka�anténu předsta�í p�áce, kte-
�é �znik�� � období nouzo�ého sta�u 
� ČR. Budou to p�áce dětí ze ZUŠ, a�e 
také dětí �odičů a sousedů z Kašpe�-
sk�ch Ho� a oko�í. 
�estibu� kina |

KRÁTKODOBÉ AKCE

5. 6. | 16:00 
Ve�nisáž ��sta�� - Ži�á �oda aneb 
Jak jsme p�oží�a�i ka�anténu
V�sta�a ��t�o�ů dětí ze ZUŠ, a�e také 
dětí �odičů a sousedů z Kašpe�sk�ch 
Ho� a oko�í. 
�estibu� kina |

5. 6. | 17:00
P�inc K�asoň
Co mají spo�ečné Sněhu�ka, Šípko�á 
Růženka či Pope�ka? Všechn� jsou  
zami�o�ané do P�ince K�asoně. Kd�ž 
b�� ma�� ch�apec, z�á k�á�o�na ho p�o-
k�e�a a od té dob� se do něj každé 
dě�če zami�uje. V�dá se na dob�o-
d�užnou cestu, ab� z�omi� k�etbu.
kašpe�skoho�ské kino |

12. 6. | 19:00
V síti
Dokumentá�ní ��m ��p�á�í st�hují-
cí d�ama tří h�dinek „d�anácti�et�ch 
dí�ek", p�o kte�é se účast na expe-
�imentu s inte�neto��mi p�edáto��, 
stá�á zásadní ži�otní zkušeností. 
kašpe�skoho�ské kino |

13. 6. – 14. 6. | 10:00 – 17:00
Dn� Šuma�ského T�ojh�adí
Ve�nisáž �enko�ní ��sta��, tematické 
p�oh�ídk�, spo�ek oži�ené histo�ie na 
nád�oří i ukázk� dobo��ch řemese�. 
h�ad Kašpe�k |

20. 6. | 19:00
S�ětáci
Di�ade�ní předsta�ení � podání ochot-
nického  di�ade�ního spo�ku Schod�.
h�ad Kašpe�k |

27. 6. | 9:00
H��� na �upinu
Ruční ��t�há�ání nepů�odní �upi-
n� mnoho�isté podé� tu�istické t�as� 
Ro�ina – Pustina. Dé�ka t�as�: 4 km. 
Nutná �eze��ace.
Chata Ro�ina |

ČERVENEC

3. 7. | 21:30
LETNÍ KINO – V�astníci
Česká komedie ��p�á�í o ��astní-
cích činžo�ního domu, kteří se musí  
spo�ečně dom�u�it na jeho sp�á�ě.
pa�čík pod kinem |

4. 7. | 10:30 – 15:00
Vázání �o�ů a p�a�ba po Vch�nicko-
Teto�ském kaná�u
Histo�ie dře�ařst�í, �ázání �o�ů a p�a-
�ení dře�a po Vch�nicko - Teto�ském 
kaná�u.
Rech�e u Mod�a�� |

KULTURA   ČERVEN / ČERVENEC

Změna p�og�amu ��h�azena

TIP PRO VÁS!

TIP PRO VÁS!

TIP PRO VÁS!

TIP PRO VÁS!
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DLOUHODOBÉ AKCE
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