Měsíčník pro obyvatele Kašperských Hor a okolí

Ročník 15 číslo 6, rok 2019

Osobnost města
„Dodnes stále nevím, jestli jsem Češka nebo Němka.“
ČERVENEC 2019
Rozhovor s Janem Slaninou
rodící se hokejová hvězda se ráda vrací
domů.

Kulturní léto v Kašperských Horách
divadlo na hradě, cyklus koncertů vážné
hudby, letní kino, pouť, výstava obrazů

Leante Janderová (foto: Václav Kůs)

Jestli někdo z místních obyvatel může
tvrdit, že jeho předci pocházejí z původních Kašperských Hor, tak je to paní
Leante Janderová. Ještě v dětství se svými vrstevníky rozmlouvala zdejším prazvláštním dialektem kašperskohorské
němčiny.
Původ z dvojjazyčné smíšené rodiny výrazně ovlivnil její život ve dvacátém století, jež skýtalo dějinné zvraty, totality
a rozbití přeshraničních vztahů. Možná
i proto se s pocitem samozřejmé pomoci od devadesátých let stala důležitou

osobností v opětovném navazování česko-bavorské spolupráce.
Jak se paní Janderová máte a co Vás
v současnosti těší?
Těší mě, že jsem ještě jakžtakž zdravá.
Sice mi už neslouží nohy, ale jinak by to
ještě celkem šlo. Přes týden bývám v sušickém domově důchodců a o víkendech zase
doma v Kašperských Horách, kam mě přivezou a zase odvezou.
Pokračování na straně 4

Rekonstrukce silnic a další uzavírky v okolí
oprava Besední ulice, uzavírky ve Stachách,
Vacově, Zdíkovci a Zdíkově

aktuality, zprávy z radnice

strana 2

Informace

pro

V minulém volebním
období byla dokončena kompletní dokumentace pro akci
„Kašperské Hory,
ul. Besední a křižovatka Besední x
Vimperská.“ Zadavateli celé stavby je
město Kašperské Hory a Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace. V rámci výběrového řízení byl vybrán
dodavatel stavby – Společnost Kašperské
Hory – Besední: SKT+SW, což je sdružení Silnic Klatovy a.s. a Swietelsky stavební s.r.o. Jsou to stejné společnosti, které
v minulosti rekonstruovaly v Kašperských
Horách náměstí.
Akce je plánovaná na období červenec 2019
– listopad 2020, se zimní přestávkou. Před-

veřejnost

mětem akce bude kompletní rekonstrukce
ulice Petra Chelčického, Besední a části
ulice Vimperské, včetně všech inženýrských
sítí. Cena stavby je „vysoutěžena“ ve výši
44.949.901,74 Kč bez DPH, část nákladů
hradí SÚSPK, jakožto vlastník krajské silnice II/145. V letošním roce se bude realizovat úsek od ul. Dlouhé cca po hasičskou
zbrojnici a v příštím roce od „hasičárny“ ke
škole. V souvislosti se stavbou dojde k různým omezením pro obyvatele dotčených
ulic, ale i pro ostatní občany města. Bezpečný přístup k jednotlivým nemovitostem
bude zajištěn.
Dovoluji si vás všechny požádat o shovívavost a trpělivost v průběhu uvedené rekonstrukce. Cílem celé akce je zlepšení stavu
této lokality pro nás všechny.
Bohuslava Bernardová
starostka

Další uzavírky v okolí
Kde všude probíhají rekonstrukce komunikací?
V minulém zpravodaji jsme vám poskytli informaci o tom, že probíhající rekonstrukce
silnice z Radešova u Rejštejna do Dlouhé
Vsi bude pokračovat i nadále úplnou uzavírkou, a to od 29. června do 15. listopadu.
Pak bude následovat zimní přestávka. Přes
probíhající stavbu bude projíždět kromě
všech záchranných složek pouze linková
autobusová doprava.
A kde probíhají další uzavírky silnic z důvodu rekonstrukce? V současné době je to
ve Zdíkovci, cca od 8. července bude zcela

uzavřen průjezd přes Stachy. Od cca 15.
července bude zcela uzavřen průjezd Vacovem. Dočasně s tím budou zrušeny některé
autobusové zastávky.
Tento stav bude trvat cca do 30. září. Pak,
dle našich informací, bude následovat úplná uzavírka Zdíkova.
Prosím, sledujte internetové stránky jednotlivých obcí a také informace na autobusových zastávkách.
Bohuslava Bernardová
starostka

Jednání Rady města
a Zastupitelstva
RADA města - změna termínů jednání:
Z provozních důvodů dochází ke změně termínů jednání rady města v červenci.
Jednání rady proběhnou:
4. července, 17. července a 24. července 2019
Jednání rady města se konají v kanceláři starostky města, jsou neveřejná.
Pozvánka na ZASTUPITELSTVO města
Příští jednání zastupitelstva města Kašperské Hory se uskuteční:
4. července 2019 od 17:00 v obřadní síni města
a 19. září 2019 od 17:00 v Horském klubu.
Na programu jednání budou majetkové a finanční záležitosti města, pozemková
agenda, investiční akce a další.
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úvodník
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
červencové číslo zpravodaje se nese
v letním duchu. Představíme vám kulturní program, ve kterém nechybí noční
prohlídky a divadlo na hradě, výstavy
v muzeu, promítání pod širým nebem
či koncerty vážné hudby a pozvánka na
srpnovou pouť. Těší nás, že vám můžeme přinést další zajímavý rozhovor
s osobností města. Václav Kůs si tentokrát povídal s paní Leante Janderovou
a sami poznáte, že její vyprávění by vydalo na román.
Fakt, že z Kašperek pochází šikovní lidé,
potvrdí i rozhovor se stoupající hokejovou hvězdou Janem Slaninou. Nechybí ani aktuální informace k plánované
rekonstrukci Besední ulice a oznámení
o dalších uzavírkách komunikací v okolí,
nebo ohlédnutí za sportovními úspěchy
našich fotbalistů.
Užijte si letošní léto.
Jitka Skořepová
redakce
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Změna ve složení
zastupitelstva
Starostka města Bohuslava Bernardová
obdržela dne 7. června z rukou dosavadního zastupitele Petra Málka rezignaci
na mandát zastupitele města Kašperské
Hory.
Na uprázdněné místo nastupuje, dle zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí
podle § 45 odst. 5, a to dnem následujícím
po dni, kdy došlo k zániku mandátu. V případě sdružení Kašperky pro život je nastupujícím náhradníkem Jan Voldřich, DiS.
Mandát vznikl novému zastupiteli 8. června 2019, na nejbližším veřejném zasedání
zastupitelstva města, tedy ve čtvrtek 20.
června 2019, složil do rukou starostky slib
a potvrdil jeho složení svým podpisem.

Andrea Staňková
tajemnice MÚ Kašperské Hory

Zastupitelstvo města Kašperské Hory
nyní pracuje ve složení:
SNK Nové Kašperské Hory
»»
Balounová Alena, Ing.
»»
Bernardová Bohuslava
»»
Ešner Jindřich
»»
Geryková Lena Yvona, Bc.
»»
Naušová Hana, Ing.
Kašperky pro život - SNK
»»
Bártík Jiří
»»
Koubek Ondřej, Ing.
»»
Svoboda Zdeněk, Mgr.
»»
Voldřich Jan, DiS.
SNK POHODA
»»
Chlada Jaroslav
»»
Jirman Jiří
»»
Kalčíková Michaela
NEZÁVISLÍ SNK
»»
Havel Jaroslav, Mgr.
»»
Mäntl Miroslav, Ing.
»»
Mäntl Radek

Blahopřání
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Společenská
kronika
Městský úřad Kašperské Hory srdečně
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví
významné životní jubileum:
Fenclová Marie
Haška Rostislav
Drábková Anna
Přindová Jarmila
Kováříková Anna
Grepl Vladimír
Wohlmannová Božena
Hartlová Jana
Janderová Leante
Hromková Jana
Šlapáková Emilie
zemřel:
Václav Hadrava
Pozůstalým tímto vyslovujeme upřímnou soustrast.
Pokud si nepřejete být ve Společenské kronice zveřejněni, sdělte nám to
na MěKIS, nebo e-mailem na adresu:
zpravodaj@kasphory.cz

Srdečně blahopřejeme manželům Králíkovým k diamantové svatbě.
Do dalších společných let přejeme pevné zdraví a hodně radosti.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem přátelům a známým,
kteří se naposledy přišli rozloučit dne 14. června do kostela sv.
Markéty v Kašperských Horách s naším drahým zesnulým pane Václavem
Hadravou.
manželka Marie s rodinou
Oprava výsledků voleb do
Evropského parlamentu
Omlouváme se čtenářům za uvedení chybné
tabulky ohledně volební účasti v obcích
ve správním obvodu POÚ Kašperské
Hory. Správné údaje si můžete ověřit na
www.volby.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, IČ: 00255645. Odpovědná osoba: Mgr. Jitka Skořepová, e-mail:
zpravodaj@kasphory.cz. Grafická úprava: Martina Hamáková. Složení redakční rady je uveřejněno na
internetových stránkách města. Tisk: Dragon Press s. r. o., Klatovy. Pravidla pro vydávání Kašperskohorského zpravodaje, ceník inzerce, elektronická verze aktuálního vydání a archiv předchozích ročníků
jsou k dispozici na webu města: http://www.kasphory.cz/mesto/zpravodaj.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ JE

20. července 2019,
příspěvky zasílejte elektronicky
na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.
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Jste v Sušici spokojená, starají se tam
o Vás hezky?
Jsou tam opravdu úžasní a jedineční, sestřičky nás opečovávají. Poprosí, vždy zaklepou, než vejdou do pokoje. Jejich ochota
vůči pacientům je úžasná. Je to jednak jejich poslání, ale také jejich láska k bližnímu,
protože jsou ke všem stejně ochotní a slušní. Je to tam docela fajn, tiché prostředí. Ve
všem máme svou volnost.
Spřátelila jste se tam s někým?
Ne, protože jsem spíše odtažitá. Mám svůj
klid a nemusím se s nikým handrkovat nebo
jakkoliv potýkat.
Chci se paní Janderová zeptat na Vaše rodiče. Pocházeli oba přímo z Kašperských
Hor?
Má maminka, Jozefa Niederle, rozená Horrerová, pocházela z moravského Hodonína,
kde se vyučila švadlenou. Na zkušenou šla
do Vídně, která byla blíž než Praha. Jako
švadlena si ve Vídni zároveň dělala mistrovský kurz, aby jednou mohla mít svou
vlastní dílnu, což se jí nakonec i podařilo.
Co Váš pan tatínek?
Tatínek se narodil tady v Kašperských Horách. Naši měli dům čp. 38, dole na rohu
Dlouhé a Fügnerovy ulice, jak je dnes vietnamský obchod.
Absolvoval zdejší dřevařskou průmyslovku, byl vyučeným dřevařem a dělal mistra
na pile. Když se pak seznámil v Hodoníně
s maminkou...
...povězte, jak se tam ocitl? Vždyť Hodonín odsud není zrovna blízko.
Poslali jej tam do firmy Lignicz jako nákupčího dřeva, protože mu rozuměl. V Hodoníně se s mamkou potkali a vzápětí vzali. Narodila se jim má starší sestra Rita a všichni
odešli do Ostravy, kde tatínek pokračoval
v práci pro Lignicz.
Nějak to tam ale nešlo, a tak nastalo další
stěhování, a to do Ervěnic na Mostecku,
kde si taťka pronajal obchod s obuví. Baťa
tehdy před válkou nabíral všechny schopné lidi. Když v roce 1938 obchody zavřel,
vrátil se otec k nákupu dříví, tentokrát pro
mosteckou hnědouhelnou. V Ervěnicích
jsme zůstali do konce války.
Protože otec sloužil ještě v první světové
válce a byl už přestárlý, do druhé vojny rukovat nemusel.
Váš tatínek byl německé národnosti?
Mluvilo se u vás doma německy?
Tatínek byl Němec a u nás doma se mluvilo
německy i česky. Jak se rodiče rozhodli, tak
mluvili. Jsem velmi vděčná za to, že jsem

rozhovor
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z dvojjazyčné rodiny.
Průběh i konec války jste zažila na
Mostecku?
Ano. V roce 1945 jsem tam zažila i pochody hladu a smrti, viděla to všechno na
vlastní oči. Byl to šok. Jedna paní z chodníku zahlédla v transportu vlastní sestru.
Skočila tam a chtěla ji vytáhnout. Esesák
ji zastřelil.
Přímo před očima vlastní sestry?
Zastřelil je na místě obě dvě. Bylo to strašlivé – smrt se na nás valila ze všech stran.
Taťku v květnu 1945 v noci sebrali. Příšerně
jej zmlátili do krve, přitáhli jej pak jako kus
masa a hodili mamince do chodby. Dlouho
se z toho vzpamatovával. Do té doby netušil, že se lidi budou takhle mstít. Se sestrou
jsme se po čtrnáct dní tiše ukrývaly za komínem na půdě v prachu mezi trámy, aby
nás Rusové nenašli. Říkala jsem si, že jedna
z nás kýchnout, tak nás obě zabijí.
Rusové se mstili?
Tihle Rusové, to byl dobytek, to nebyli
lidi, ale ksindl. Když si na to vzpomenu,
tak mám v sobě pořád hrůzu. Mstili se ale
nejen Rusové.
Má maminka vedla krejčovský závod, kde
pracovalo 18 děvčat a 4 krejčí. Jedna z děvčat, Věra, byla po celou válku v maminčině přízni. Byla jako naše sestra, jako další
člen rodiny. Dokonce s námi jezdívala na
dovolenou.
Ale přišel konec války a ona sprostě mou
maminku vyhnala z vlastního bytu. „Niederlová, já vás tady nechci – vypadněte.
A ven!“ Vyhnala ji z toho bytu, museli tam
všechno nechat a odešli jsme jen s tím, co
jsme měli na sobě.
Maminka to nechápala. Proč za to všechno? Co jsem ti jen udělala, Věro? Tak takhle se mamince odvděčila. Za to, že měla
po celou válku pohodlí, měla se doslova
jako prase v žitě.
Kolik tehdy Věře bylo let?
Bylo jí 21, o rok starší než má sestra. Mladá holka, vyučená švadlena. Naše mamka
na Věru nedala dopustit, byla to od ní velká oběť. Věru měla opravdu moc ráda.
Co jste dělali potom, kam jste se vydali?
Odešli jsme k příbuzným do Mostu. Přespali tam a ráno se vlakem vydali do Kašperských Hor. Byl konec května 1945.
Jak to tu tehdy vypadalo? Jak na to vzpomínáte, když jste sem přijela?
Válka a všechno to zabíjení na vlastní oči
byly strašlivé. Ani Češi si nebrali servítky.
Aby odčinili svou případnou kolaboraci
s nacisty, byli často ještě krutější a mstili

Leante Janderová (foto: archiv L. Janderová)

se kdekomu. Stačilo jen, aby někdo mluvil
německy.
V Kašperských Horách bylo tehdy mnoho německých uprchlíků, kteří ale často
jen projížděli a pokračovali za hranice. Na
cestu do Hor nám příbuzní přistrčili jednoho kluka. Neuměl slovo česky. „Erharte,
nesmíš ani hlesnout, rozumíš?“ A tak ze
sebe dělal blbečka, aby si jeho národnosti
nikdo nevšiml. Když jsme na povozu dojeli
z Bohdašic do Kašperek, byla naše babička
ráda, že jsme přijeli. Že se konečně zbaví
německých uprchlíků, kteří mezitím obsadili zdejší domy. Snad ani nešli do odsunu,
prostě brzy dobrovolně odtáhli pěšky za
hranici. Všichni sem utíkali před těmi divokými a špinavými Rusy. Za demarkační linií,
v americké zóně, to náhle byl balzám na
duši, naprostá úleva. Bylo to něco ohromného, tak milí Američané. Sestra nakonec
za jedním takovým dokonce odešla.
Seznámili se tady, na Kašperských
Horách?
Ano, seznámili se v americkém posádkovém
domě, kam jsme obě chodily uklízet. Americký voják James Brodsky povídá sestře:
„Vy uklízet nikam nepůjdete, budete tu
slečno s námi. Na uklízení je vás škoda.“
Jak jste od sebe byly jako sestry věkově?
Rita byla o pět let starší než já. V roce
1945 jí bylo dvacet let.
Povězte mi: jako Američan s příjmením
Brodsky měl James české kořeny?
Ano, narodil se ještě v severních Čechách.
V osmadvacátém roce se celá rodina Brodských odstěhovala do Spojených států a on
tam nastoupil na americkou školu. Vystudoval tam i češtinu, a jak on česky uměl!
Dokonce tlumočil v americké armádě, pohyboval se ve štábu, měl šarži a byl pravou rukou generála Pattona. Třeba tohle
konkrétně nám místní banda komunistická
Pokračování na straně 5
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vyčítala po mnoho dalších let.V roce 1994
se do Kašperských Hor vrátil společně
s dalšími veterány 94. divize. Chtěli mu tu
neustále v dobré víře tlumočit, ale on jim
říkal: „Díky, ale vždyť sám mluvím česky
lépe než vy!“ Nakonec opět po letech tlumočil ostatním. Už si ani nemyslel, že by
se sem někdy ještě vrátil. A najednou je tu
zpět, se svými tehdejšími spolubojovníky
a tancuje celou noc v hotelu Tosch.
Jak to bylo s vaší sestrou Ritou a Jamesem? Co na to říkali rodiče?
No rodiče to museli brát jako samozřejmou
věc. Sestra se mezitím učila angličtinu a za
Jamesem se vydala o rok později. V Chicagu se mluvilo jenom česky. Pekaři tam
byli dokonce i ze Sušice. Sestra mezi Čechy
měla mnoho svých známých.

rozhovor
nevyjde, a tak se ti všichni grázlové raději
drželi stranou. Když ale puč nastal, jeden
dokonce přestal mluvit česky a všude po
Horách chodil a říkával: „Zdravstvuj, ja su
továrišč,“ a mluvil už jenom rusky a doma
strojil jolku. Říkával taky třeba: „Rita – ta,
kdyby se podívala na mě, tak je moje, a ne
nějakýho Američana.“
Vy jste ještě měla příbuzenstvo v Německu, navštěvovali jste se?
Ano, jezdili jsme za nimi do Kostnice. I to
nám za komunistů bylo neustále předhazováno. Musím přiznat, že do dnešního dne
stále nevím, zda jsem Němka nebo Češka.
Do roku 1939 to ještě bylo každému úplně
jedno. V roce 1939, s příchodem nacistů,
jsme byli za Čechy. V roce 1945 nás naopak
považovali za Němce. Má sestra s odstupem času zase říkala, že není ani Němka,
ani Češka, ale Američanka.
Když Vaše sestra odešla do Chicaga, kdy
jste se zase uviděli osobně?
Až v roce 1961, kdy přijela s dětmi. Patnáct
let jsme se neviděli, ale celou dobu jsme si
psaly. Následně už jezdila pravidelně, a to
i v době do roku 1989. Měla jsem ji tu ob
rok.
Co v Americe dělala?

Sestra Rita a americký voják James Brodsky. Čtyřicátá léta 20. století (foto: archiv L. Janderová)

Podívala jste se také za ní na návštěvu?
Ano, na měsíc v roce 1977. Až jsem se sama
divila, že jsem nakonec mohla. Tou dobou
jsem byla zaměstnána v Plzni v hotelu Ural
jako recepční. Náš šéf, jaký to on byl blbec,
to bral jako urážku, že jedu do Ameriky.
Pořád mi to vyčítal, třeba: „Vy mlčte, vy
jste Američanka.“ Pak se objevila StB. Neustále otravovali. S kým jsem se tam sešla,
co jsem dělala. No s nikým jsem se nesešla,
s nikým jsem se neviděla. Proč bych se tam
měla s někým potkávat? A oni opět, že to
je strašně urážlivé pro náš národ.

Ještě z Čech byla vyškolená učitelka vaření a šití. V Chicagu se dostala do módního domu Mars. Byla módní návrhářkou,
a uměla to dobře. Když se nějaký její model okamžitě prodal, měla z toho provize.
Majitel Marsu, pan Willy, tam spíš jen tak
seděl a využíval toho, že naše Rita dělala
všechno za něj. Pracovala tam až to důchodu. V roce 1989 jsme obě seděly na telefonu a očekávaly, jak to všechno dopadne. Až
když promluvil Havel a sestra do telefonu
zvolala: „Hele, vy jste to vyhráli,“ tak bylo
teprve jasné, že to je v pořádku.
Čím jste byla vy? Zmínila jste už hotel.
Vychodila jsem obchodní akademii a pak
jsem zde v Kašperských Horách pracovala
jako účetní u firmy Karla Blocha. Seznámila
se s manželem a v roce 1950 jsme se vzali.

Když byl odsun Němců, tak tatínek tady
mohl zůstat?

Od Blocha mě vyhodili, jako odevšud, a tak
jsem musela jít šít rukavice do Nezdic.
Brala jste to jako mstu za Vaši národnost
a kontakty?
Ano. Mstili se tak, že jsem nakonec dělala
jenom šičku nebo pletařku. Komunisti chodili a říkali, že můj kádrový posudek, to
snad ani nejde: „Paní Janderová má sestru
v Americe, otec je Němec, matka kapitalistka. Otec vašeho manžela byl zpravodajským důstojníkem v hodnosti plukovníka,
matka je z carského Ruska a je levobočkem
cara.“ Především toho levobočka manželovi
neustále předhazovali.
Začátkem devadesátých let byla obnovena přeshraniční spolupráce i partnerství
mezi Kašperskými Horami a Grafenau.
Jak jste se v tom sama angažovala?
V květnu devadesátého roku za mnou přišel starosta Kortus a povídá, že mě potřebuje jako tlumočnici. Přišla jsem do Bílé
Růže a na to nikdy nezapomenu. Představila jsem se tam jako Leante Jandera a že
jdu pomáhat s tlumočením. Nevěřícně tam
na mě zírali, že to není možné, že mluvím
takhle německy a bez českého akcentu. Potom najednou přeskočili do dialektu a mysleli si, že jim nerozumím. Přitom jsem jim
nadále v dialektu odpovídala. A oni na mě
koukali a říkali, že tohle není možné. Však
vám rozumím, co tady povídáte, vždyť jsem
tak mluvila od malička.
Ovládáte tedy původní kašperskohorskou němčinu? Ba dokonce i v Haškově
Švejkovi se psalo, že to byl jazyk, kterému nikdo nerozumí.
Když umíš tenhle jazyk, tak neumíš německy. Moje matka ten dialekt nenáviděla. Přitom já ten jazyk brala jako samozřejmost.
Když jsme sem jezdívaly se sestrou na
prázdniny, tak mamka nakázala: „Ne abyste zase mluvily tou hatmatilkou!“ „Mami
ne, my budeme mluvit česky, slibujeme.“
Ale jakmile se za ní zavřely dveře, už jsme
mluvily normálně, jako se všemi místními
kamarádkami. Nastaly prázdniny a neslyšela jsem nic jiného.
Byly v tom dialektu i nějaké prvky z češtiny, byť sebevzdálenější?
Ne. To byla jen strašná němčina. Třeba německy se brečet řekne weinen, ale tady se
to řeklo jako flemt.

Tatínek musel kvůli mamince. Říkala jsem
mamince, abychom raději šli, že to tady
nebude k ničemu. Vyčítali nám barák, majetek, mamince Horrerovu továrnu, kde se
vyráběly kočárky a nábytek.

Vzpomenete si na něco dalšího, jak se co
v tomhle jazyce ještě říkalo?

Jak jste pak prožívala poúnorovou dobu
po roce 1948?
Do poslední chvíle se nevědělo, zda se komunisti chopí moci, nebo jim převrat naopak
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Například takhle to znělo: „Mir-ho-moxént“, což je německy znamená „Wir haben
gesehen, dass er hier gesessen sind“. To
Manželé Janderovi (foto: archiv L. Janderová)

Pokračování na straně 6
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je němčina, to je strašný. Když jsem byla
malá, babička mi nakázala, ať jdu za paní
Hable pro mléko. Tak tam přijdu a ženská
na mě volá a já rozumím, že mi nadává.
Zahodila jsem bandasku a utekla domů žalovat babičce, že jsem za scheußlich Mädel.
Babička říká – jdeme tam! Jak jsem si myslela, že mi nadává, vůbec se mi nechtělo.
„Tak vy jste mé vnučce nadávala?“ Následně se vyjasnilo, že mě ženská nazývala jako
„šíhrst Mädel“, česky „milá dívčina,“ takže
žádné nadávání se nekonalo. Později jsem
s ní už komunikovala normálně. Ale jak
byla kolozubá, tak jsem jí špatně rozuměla,
prostě polykala slova.

rozhovor, sociální služby

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Jak si dneska myslíte, že se zase národy
sbližují?

Jste s partnery v Grafenau stále
v kontaktu?

Je to naštěstí mnohem lepší. Lidi nějak poznali, že Němci nejsou jen ti špatní. Jezdívala jsem spory rovnat i k soudu. Šlo o platy našich pracovníků, kteří po devadesátém
roce začali jezdit do Německa. Němci to
totiž na Čechy zkoušeli. Aby jim platili co
nejméně, tak je okrádali. Našli a oslovili
mě, tak jsem jela.
Bylo to přes 25 soudů v Pasově nebo Deggendorfu. Dali mi k prostudování spisy.
Všechno jsme vyhráli! Soudu předsedal
pořád jeden a ten samý soudce a ten už
od dveří volal: „Á, Frau Jandera, Frau
Jandera!“

Pořád mě zvou, však tady mám zrovna pozvánku na nadcházející Volksfest. Ale už
nemůžu, vždyť nešoupu nohama. Dělala
jsem prostřednici a tlumočnici zadarmo
a ráda. Byli rádi, že se na mě můžou obrátit. Volali mi ministři z Německa i Prahy,
abych tam či tam zavolala. Brala jsem to
jako samozřejmou věc. Že musím oběma
nějak pomáhat a přispět k obnovení přeshraničních vztahů, protože oběma národům ve svém životě za něco vděčím.
Děkuji mnohokrát za rozhovor.

Václav Kůs
výletní tazatel

Fokus Písek představuje své služby
Co je to sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním a proč je dobře, že ji Fokus
poskytuje i na Kašperských Horách terénní formou?
Lidé s duševním onemocněním nežijí za
zrcadlem, ani nechodí po stropě. I když
si to někdy mohou, kvůli svému onemocnění, možná myslet. Ve skutečnosti jsou
to úplně stejní lidé jako všichni ostatní.
Každý je totiž úplně jiný, má své touhy,
přání a samozřejmě i omezení, se kterým
se v nějaké formě potýká každý z nás.
Naštěstí je na Sušicku a Horažďovicku
služba sociální rehabilitace, která těmto
lidem s jejich omezeními pomáhá.
Co je to „ta“ sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách soubor
specifických činností směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických
schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných
schopností, potenciálů a kompetencí.
Co z toho vyplývá
Pokud se vy, někdo z vašich blízkých nebo
i vzdálených potýká s duševním onemocněním, můžete se obrátit na neziskovou organizaci FOKUS – Písek, z.ú., která působí
po celém ORP Sušice a Horažďovice, tedy
i v Kašperských Horách.
Sociální pracovníci, ale i takzvaný peer
konzultant, což je člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, se s vámi
rádi setkají a provedou vás situacemi, se
kterými si sami nevíte rady. Cílem služby
je především zvýšení kvality života, větší
nezávislost a snížení potřeby psychiatrické
hospitalizace.

Jak to konkrétně vypadá
Sociální rehabilitace se poskytuje formou
ambulantní a terénní služby. To znamená,
že člověk může přijít za pracovníky do Sušice na adresu Nuželická 60, kde mu nabídneme bezpečný prostor, kávu a hlavně
společně strávený čas, během kterého
probereme to, co vám můžeme nabídnout
a především to, co vy od služby očekáváte.
Říkáte si, že je to všechno moc hezké, ale
vy žijete mimo Sušici, nebo třeba neradi
chodíte do cizího prostředí?
Dobrá zpráva je, že se můžeme sejít klidně
někde venku, u vás doma, nebo i v kavárně, zkrátka tam, kde se budete cítit dobře.
Službu sociální rehabilitace mohou využívat
lidé od 18 do 80 let. Naši klienti nejčastěji
řeší svou finanční a bytovou situaci, úzkosti, obavy, vztahy v rodině, partnerské vztahy, zdravotní problémy, stigma, plány do
budoucna a další. Co člověk, to individuální
zakázka, na které se společně dohodneme
a pracujeme.
V následujícím odstavci si můžete pročíst
konkrétní výčet nabídky služby sociální rehabilitace včetně příkladů pro lepší představu. Služba nabízí základní sociální poradenství, individuální konzultace, nácvik
dovedností (nakupování, sebeobsluha, provoz domácnosti, hospodaření s financemi
atd.), aktivizační činnosti (přednášky, sportovní aktivity, PC kurz, půjčování knih atd.),
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (výlety, vycházky, návštěvy
restaurací atd.) a pomoc při uplatňování
práv a zájmů klienta (doprovod k lékaři, na
úřad, k soudu, poradenství ohledně vztahů, dluhů, sociálního zabezpečení, pomoc
při získávání či udržení zaměstnání, pomoc
při zajišťování bydlení, podpora samostat-

nosti atd.). Posláním sociální rehabilitace je
podporovat lidi se zkušeností s duševním
onemocněním v nezávislosti, soběstačnosti, samostatnosti a poskytnutí bezpečného
prostoru, ve kterém se naučí nemít obavy
říci si o pomoc v běžném životě.
Co dodat závěrem
Organizace FOKUS – Písek, z.ú. v Sušici
provozuje také službu sociálně terapeutická
dílna, kde nabízí dlouhodobou a pravidelnou podporu ve zdokonalování pracovních
návyků a dovedností. Je to tam moc prima,
scházejí se tam lidé, co mají možná podobné obtíže jako Vy, povídají si, tvoří a hlavně
tráví čas smysluplně ve společnosti ostatních, což jim přináší radost.
Jste srdečně zváni! A jak pravil Arthur C.
Clarke: „Jestli najdeš v životě cestu bez
překážek, určitě nikam nevede.“ Pojďme
tedy hledat společně tu správnou cestu.
Bližší informace o službách se dozvíte na
www.fokus-pisek.cz,
na telefonním čísle 778 519 769 nebo na
e-mailu terensusice@fokus-pisek.cz.

tým pracovníků
Fokus Písek

Setkání klientů (foto: archiv Fokus Písek)

informace, poezie
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Špatná zpráva pro turisty na Šumavě
Cesta Luzenským údolím k Modrému sloupu stále zavřena
Tato ostudná kauza trvá již více jak čtvrt
století. Letos v březnu se konečně zablýsklo na lepší časy, když ředitel NP Šumava
v tisku sdělil, že s otevřením cesty se do
budoucna počítá, s podmíněním schválení
nové zonace. A zpráva z června sděluje, že
letos určitě ne, příští rok těžko, s ohledem
na „rychlost“ procesu schvalování nové
zonace.
Tak zas jen bohužel opakující se sliby, které dával již od roku 2015 ministr životního prostředí Brabec, že do roka se cesta
k Modrému sloupu otevře a pak rok od
roku termín prodlužoval a jak je vidno, výsledek stále je žalostný.
Tak zbývá zas jen neznačená pěšinka úbo-

čím Špičníku, kde
prý je těch tetřevů
nejvíce.
„Těší“ mne jen sdělení pana ministra,
že se toho určitě
dočkám! Pochybuji,
že bych byl nesmrtelným. Ale stále
věřím, že zdravý selský rozum nad tím
politikařením, které
si naše Šumava nezaslouží, přece jen
zvítězí.
Emil Kintzl

Aktivní sobota 2019
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Cesta k Modrému sloupu (foto: Emil Kintzl)

Za krásou lesů
Jdu, kam mě srdce táhne,
dál a dál za zvukem svého hlasu,
pod nohama to praská
a s myšlenkou, kterou si v srdci nesu
já jdu za krásou lesů po lesní pěšině
až tam k potoku, co bublá v lesní tišině.
To lesní království, kde panují
jen silné a vysoké stromy,
co vydávají atmosféru klidu,
co vyhýbají se jim i bouřkové hromy....
a já usedám na pařez, skládám ruce v klín,
snad tuším, že pozoruje mě
lesní nenápadný stín.
Zakláním hlavu a zírám do výšin těch stromů,
vyprávím jim příběh....
snad je to tím, že vím komu
a uvolňuji branku myšlence,
co z hlavy na jazyk mi prýští,
čekám na odpověď,
dávám všanc své srdce.....
a jen já vím, že zase při návštěvě příští
se dočkám, až půjdu za zvukem
svého hlasu, hledat tu nebetyčnou krásu lesů.
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Mirka Langerová
Kavrlík

Kašperskohorské městské lesy s.r.o.
přijmou do stálého pracovního poměru
řidiče traktoru.
Podrobnější informace na tel. 602 325 814 nebo v sídle firmy.
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Naši „skoro zlatí“ hoši
Sobota 15. června – den, který očekávali všichni fanoušci místního fotbalového
týmu s napětím.
Na domácím hřišti naši kluci měli poměřit své síly s druhým mužstvem tabulky FK
Okula Nýrsko B o vítězství ve skupině III.
třídy. Jak to asi všechno dopadne? Nervozita byla určitě větší u skalních fanoušků
sledujících zápas na lavičkách než na trávníku samotném.
Skóre otevřeli hosté, stav vyrovnal kapitán
domácích Petr Tomek nádherným gólem
do vinglu. Hra byla velmi napínavá, šance
byly na obou stranách. Nakonec se štěstí
přiklonilo na stranu hostů, a tak zvítězili
o jeden gól. Tímto výsledkem se naši fotbalisté, kteří vedli tabulku po celou sezonu,
dostali na druhé místo. I tak to znamená
postup pro tým kašperských mužů do vyšší
soutěže – Okresního přeboru.
Pro zajímavost uvádím pár čísel našeho
týmu:
»»z 26 zápasů jich 21 vyhráli a 5 prohráli
»»celkové skóre branek 96:32
»»nejlepším střelcem byl Daniel Řimnáč,
který dal 24 branek, v celkovém hodnocení všech týmů mu patří nádherné
2. místo
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dávali hráčům ani rozhodčím. Tím zcela
jistě přispějí k důstojnému měření sil na
zeleném trávníku.
»»aby dál chodili mocně povzbuzovat
naše „mužstvo snů“, určitě to bude
potřebovat. Čeká ho totiž řada silných
soupeřů.
Nakonec chci moc poděkovat všem hráčům
za jejich ochotu obětovat svůj volný čas,
za jejich snahu na hřišti a bojového ducha.
Za to, že neklesají na mysli, i když jim jejich vlastní fanoušci nadávají. Velké díky
patří i trenérům a dalším, kteří se starají
o zázemí.

»»dalšími úspěšnými střelci byli Jan Bártík a Tomáš Kašák, oba shodně po 11
brankách
Ale abychom tu nevyzdvihovali jednotlivce, je třeba říci, že fotbal je kolektivní hra.
Každý hráč je důležitý a musí spolupracovat. Nač by nám byli skvělí útočníci, když
bychom neměli někoho, kdo by jim přihrál.
Stejně tak by neuspěl ani ten nejlepší branHana Naušová
kář bez pomoci dobré obrany.
předsedkyně TJ Kašperské Hory, z.s.
Poslední zápas sezony skončil. Zůstala nám
po něm nepříjemná
vzpomínka na nebezpečné gesto jednoho nespokojeného
fanouška. Naštěstí
nenásledoval žádný
postih. Takové nesportovní chování
nemůžeme na svém
hřišti trpět.
Chtěla bych poprosit
všechny staré i nové
fanoušky,
»»aby při svém fandění
zachovali
základní pravidla
slušnosti, nena- Kašperskohorští fotbalisté (foto: fotoarchiv TJ)

Ohlédnutí za jarem malých fotbalistů
V zimním období jsme se zúčastnili halového turnaje ve Zdíkově, kde si naši malí
fotbalisté zahráli se sedmi účastníky Jihočeského okresního přeboru Prachatice. Ani
tam jsme se neztratili a skončili na předposledním místě s konstatováním, že klatovský okresní přebor je na lepší úrovni než
prachatický.
Od ledna jsme se připravovali na jarní část
soutěže v tělocvičně, kterou jsme navštěvovali dvakrát týdně.
Kluci se také účastnili brigády na sběru kamene u místního statku.
Na jaře se naši malí fotbalisté zúčastnili
osmi turnajů, během kterých sehráli celkem 25 utkání.

Úspěchy byly střídavé, neboť na silnější
mužstva, která jsou poskládaná po ročnících, na ně naši nejmenší nestačí. Je to
dáno tím, že jsme museli naše fotbalisty
přihlásit do starší přípravky (museli jsme
udělat kompromis, aby si zahráli všichni zapálení fotbalisté), i když máme převážně
v družstvu mladší fotbalisty.
Po odchodu trenéra J. Chlady se dobře zapojil nový trenér M. Mäntl. Sezonu naši
malí fotbalisté zakončili dokopnou na hřišti
Na Cikánce.
Na konci prázdnin plánujeme pro naše malé
fotbalisty čtyřdenní soustředění. Doufáme,
že to napomůže ještě k lepším výsledkům
v dalších soutěžích.

Všem našim věrným malým fotbalistům
přejeme krásné slunečné prázdniny.

Miroslav Eger
TJ Kašperské Hory

Malí fotbalisté (foto: fotoarchiv TJ)

Honza Slanina žije svůj dětský sen
Jan Slanina odešel z kašperskohorské
základní školy po absolvování sedmého
ročníku a kvůli hokeji nastoupil po prázdninách na základní školu v Plzni. Tato
škola spolupracuje s týmem HC Škoda
Plzeň, v němž Honza stále aktivně působí. Rozhodli jsme se Honzu vyzpovídat,
protože si myslíme, že už hodně v tomto
sportu dokázal.

Honzo, kdo tě k hokeji přivedl?
K hokeji mě přivedla moje rodina, za což
jim děkuji. S rodiči jsme začali jezdit na veřejné bruslení v Sušici. Tam vlastně začaly
moje první hokejové kroky, které měl na
svědomí můj děda. S hokejem jsem začal
ve čtyřech letech, ve třech letech jsem se
poprvé udržel na bruslích. Občas mě vzal

na led i můj děda, který sám hrál hokej.
Rád bych mu popřál k jeho nadcházejícím
sedmdesátým narozeninám.
Jak vzpomínáš na hokejové začátky?
Rodiče si všimli, že mi hra jde a baví mě,
Pokračování na straně 9
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a proto mě přihlásili do sušického hokejového klubu „HOT Pucks Sušice,“ kde jsem
začal hokej hrát opravdu.
Poté jsem přesídlil do Vimperka. Sezony
ve Vimperku považuji za velmi úspěšné.
Následovalo spojení týmu se Strakonicemi, které trvalo rok. Tato sezona rozhodla
o mém pokračování v hokejové kariéře, jelikož jsme se s týmem dostali na Mistrovství
České republiky v hokeji. Začal jsem získávat nabídky do jiných klubů a začalo velké
rozhodování.
Nabídka přišla i z Plzně, která byla odmala týmem, za nějž jsem chtěl hrát. Byl to
můj sen, který se naštěstí stal skutečností. V Plzni jsem nastoupil do dorostu, kde
jsem musel bojovat o místo v týmu.
Nakonec se vše podařilo a trenéři si mě
vybrali.
Ve třinácti letech jsi musel opustit domov a začít se starat sám o sebe. Jak jsi
to zvládal?

Na Den dětí i sněžilo
Letošní Den dětí v Kašperských Horách byl uspořádán na jiném místě, než
doposud bývalo tradicí. Vedle Domu
s pečovatelskou službou na Žižkově náměstí se v neděli 2. června v odpoledních hodinách začaly vytvářet postupně
jednotlivá stanoviště s úkoly pro děti.
Každé z nich bylo připraveno díky zájmovým spolkům a organizacím našeho
města.
SDH Kašperské Hory připravil pro děti
několik stanovišť zaměřených na výcvik
hasičů a jejich techniku. Klub kašperskohorských žen prověřoval zručnost,
Sportoviště města fyzickou průpravu,
Králováci se zaměřili na přesnost v házení na terč. Kašperskohorští cyklisté
měli dostatek prostoru na vytvoření jízdy zručnosti a Volnočasový klub Jonáš
připravil malou dráhu pro autíčka. Nechyběla ani cukrová vata a malování na
obličej. A v závěru dokonce i nasněžilo.
To ve chvíli, když kašperskohorští hasiči
začali pouštět pěnu, ve které se děti
mohly ještě dostatečně „vyřádit“.
Krásné počasí a ochota všech připravit
pro děti příjemné odpoledne přispěly
k tomu, že se letošní Den dětí v Kašperských Horách vydařil. Poděkování
za pomoc patří všem již vyjmenovaným
spolkům a organizacím a kašperskohorským hasičům také děkujeme za zajištění občerstvení.
Fotogalerii z akce naleznete na webových stránkách města www.kasphory.
cz u konané akce.
Radek Nakládal
kulturní referent

sport, kultura
Nerad jsem opouštěl rodinu, kamarády,
školu. Naštěstí jsem v Plzni našel rychle
náhradu, ale často se mi opravdu stýskalo.
Kvůli sportu jsem musel vydržet.
Jakou školu nyní studuješ?
V Plzni navštěvuji Sportovní a podnikatelskou školu, která spolupracuje s HC Škoda
Plzeň. Studium musím zvládat i v průběhu
náročné sezony. Plzeň se vlastně stala po
Kašperských Horách mým druhým domovem, moc se mi tam líbí, ale domů se vracím rád.
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Chtěl bych se dostat do A týmu HC Škoda
Plzeň a možná v rámci okolností i někam
výše. Třeba do NHL.
Honzo, děkujeme ti za rozhovor a přejeme, aby se ti tvůj velký sen vyplnil.
Pavel Chudý a Adam Pelčarský
žáci ZŠ Kašperské Hory

Honzo, čeho si nejvíce ceníš ve své dosavadní kariéře?
Letos jsme v DHL extralize juniorů opět
získali s týmem HC Škoda Plzeň cenný
bronz. Velká čest a zkušenost pro mne byla
reprezentační účast U 17 na Turnaji 5 zemí
ve Švédsku letos v květnu.
Co je tvým cílem v blízké budoucnosti?

Jan Slanina s dědou (foto: rodinný fotoarchiv)

Léto s českými komediemi
Promítání
pod
širým
nebem
v parčíku pod
kinem
zahájilo
letošní sezonu už
koncem
června
komedií LOVEní
a bude pokračovat až do konce srpna každý páteční večer.
I v letošním roce jsme pro vás vybrali české
komedie. Promítání červencových filmů začíná ve 21:30 a pro ty, kdo si zapomenou
deky, bude možné zapůjčení karimatek.
Během svátečního večera 5. července
vás čeká letošní český filmový hit Ženy
v běhu. Tato komedie se stala filmem, který v historii české kinematografie od roku
1992 viděl miliontý divák v nejkratší době
od jeho premiéry, a to již za 42 dnů. Pro
režiséra a scenáristu Martina Horského se
podle Unie filmových distributorů zároveň
jedná o nejúspěšnější filmový debut od
roku 1992, který překonal v této kategorii
dosud vedoucí Účastníky zájezdu (2006)
Jiřího Vejdělka. Filmové partnery a rodiče tří dětí ve filmu hrají Tereza Kostková
a Ondřej Vetchý. Dvě z těchto dětí hrají
syn Kostkové a syn Vetchého.
12. července můžete vidět další českou
komedii tentokrát režiséra Tomáše Svobody Dvě nevěsty a jedna svatba v hlavní
roli s Annou Polívkovou. Hraje zde Marii,
což je typická městská singl. Pracuje sice
jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve
vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého
našla a plánuje svatbu. Právě kvůli tomu
Marie přijíždí po dlouhé době za rodinou

na návštěvu do své rodné vesničky. Doma
potkává svou dávnou lásku. V dalších rolích
se ve filmu objeví např. Jan Dolanský, Ester Geislerová, Jaroslav Plesl, Eva Holubová
a Oldřich Navrátil.
Léto s gentlemanem se na plátně letního
kina v parku objeví v pátek 19. července.
Romantickou komedii natočil režisér Jiří
Adamec podle scénáře Jaromíra Hanzlíka,
který si rovnou zahrál i postavu šarmantního majitele zámku. Scénárista filmu měl
původně o obsazení jinou představu, ale
musel přistoupit na mladší herce Alenu Antalovou (Anna) a Igora Bareše. Ti ho nakonec podle jeho názoru přehráli a herecky
upozadili, nicméně jejich obsazení nelitoval.
Natáčelo se 18 dní v obci Zduchovice u Kamýku nad Vltavou.
Poslední červencový pátek promítneme
dramatickou komedii režiséra Jiřího Mádla
Na střeše. Natáčení tohoto snímku bylo
dočasně pozastaveno z důvodu úmrtí hlavního protagonisty Jana Třísky. Roli profesora Rypara si nakonec zahrál Alois Švehlík.
Ten ve filmu poskytne dočasné útočiště
Songovi, mladému Vietnamci, jehož našel
ukrytého na střeše svého domu. V námětu filmu lze najít podobnost s filmem Gran
Torino (2008). Oba filmy obsahují prvek
sblížení starého zatrpklého muže s mladým
asijským chlapcem a následné ovlivnění jejich životů.
V srpnu se v letním kině v Kašperských Horách těšte na další příval českých komedií.
Již nyní se můžete s programem seznámit
na webových stránkách www.kasphory.cz.
Radek Nakládal
kulturní referent
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Letošní léto na hradě Kašperk
bude rozmarné i strašidelné
Stejně jako v předchozích letech se mohou
návštěvníci hradu Kašperk vydat od 11.
do 13. července na dobrodružné noční
prohlídky nejstrašidelnějšího hradu v Čechách, tentokrát inspirované zdejší bohatou a tajemnou mytologií v době od 21:00
do 23:00. Vstupenky je možno zakoupit
online www.kasperk.cz. Informace na tel.
čísle 376 582 324 nebo na e-mailové adrese: info@kasperk.cz. Noční prohlídky se
uskuteční ještě od 15. do 17. srpna, kdy se
začátek posouvá už na 20:30.
V sobotu 27. července přijede na Kašperk
zahrát a zazpívat opět mezinárodní duo
Fairy Dream s podmanivou interpretací
keltské, renesanční a fantasy hudby. Začátek bude na hradním nádvoří ve 20:00.

Tradičním hostem na Kašperku je (už od
roku 2001) divadelní spolek Kašpar, který
na hradním nádvoří představí od 30. července do 1. srpna zájezdovou verzi Rozmarného léta – večer plný poetiky, krásné
češtiny a hudby Petra Maláska.
Letos nově představí i navazující Rozmarné léto – Bonus od 2. do 3. srpna, které
potěší hlavně diváky, kteří milují toto představení a chtějí si hezké pocity ještě uchovat a znásobit. Samozřejmě nebude chybět
Antonín Důra, mistr plovárenský, v podání
Jana Potměšila, jeho svéráznou manželku
Kateřinu si zahraje Eva Elsnerová, další role ztvární Tomáš Stolařík, František
Kreuzmann, Miloslav Tichý, Eliška Mesfin
Boušková, Jakub Špalek a Irena Kristeková.

Začátky představení jsou ve 21:00.
V pátek 23. srpna od 20:00 bude na nádvoří hradu premiérové divadelní představení Enigmatické variace aneb láska
až za hrob. V hlavní roli vystoupí Martin
Stránský a Jan Maléř. Autorem hry je E. E.
Schmitt. Těšit se můžete na vynikající, místy hořký, jindy zase vtipný a překvapivý děj
ve vynikajícím hereckém ztvárnění.
A ještě letní zajímavost – hrad Kašperk je
v červenci a v srpnu otevřen 7 dní v týdnu,
tedy i v pondělí.
Vstupenky na všechna představení a noční prohlídky se dají zakoupit již nyní na:
https://vstupenky.kasperk.cz/kasperk/list.
Milada Vinická Strnadová
propagace a produkce hradu Kašperk

Pozvánka na výstavu
Tahem světem za prérijními indiány i horskou krajinou
Výstava trojice mladých výtvarných
umělců – Anny Plešmídové, Kristiny Málkové a Lukáše Junka – s podtitulem Tahem světem je od neděle 9. června 2019
k vidění v Muzeu Šumavy v Kašperských
Horách.
Tři absolventi ateliéru restaurování Karla Strettiho na pražské Akademii výtvarných umění se scházejí po 10 letech, aby
bilancovali uplynulá léta a představili
svou aktuální tvorbu. Zájemci budou
moci výstavu zhlédnout až do 28. července 2019.
Návštěvníci výstavy uvidí několik desítek
maleb a kreseb, které autoři vytvořili za
několik málo posledních let. Vzhledem
k tomu, že jsou všichni umělci také restaurátory, spojuje je poctivé a dokonale zvládnuté malířské řemeslo a vztah ke starým
technikám a technologiím. Námětově bude
výstava rozkročena velmi široce: portréty,
krajinomalby, abstrakce, lesní interiéry,
mystikou prodchnuté obrazy a také, pro
mnohé možná velmi lákavá, indiánská tematika, které se s velkou vervou a zaujetím
věnuje mužský zástupce v této trojici.
„Moje tvorba odráží celoživotní zájem o kulturu severoamerických prérijních indiánů,“
říká Lukáš Junek, který pod indiánským
jménem Ogle Yamni ilustroval dvě knihy
jejich mýtů. „Konfrontací s mým životním
postojem a vnímáním přírody vzniká můj
vlastní indiánský‘ svět, který ztvárňuji ve
svých dílech.“ Inspiraci pro své obrazy plné
symboliky a skrytých významů hledá v le-

gendách Šajenů a Lakotů. Portréty indiánských tváří pak podle jeho slov odrážejí
opravdovost života v drsných podmínkách
divoké přírody.
„Snažím se jen zachytit, co moje srdce naplňuje radostí,“ říká o sobě Anna Plešmídová.
Ta se podílela například na výtvarném řešení celovečerní animované pohádky Jiřího
Barty Na Půdě.
„Mám ráda svou dceru, šumění horských
potoků a jejich sladkou vodu, horské louky
a jezera, skály, toulání, houby, mechy, lesní domečky, mlhy, motýly a brouky, byliny,
ptáčky, lišejník, hřmění padající laviny, chleba s máslem, českou zem a Japonsko.“ Proto
v jejích nejnovějších pracích převládá příroda, ať v konkrétní či abstraktní podobě,
a také portréty její malé dcery v různých
situacích.
Kristina Málková má za sebou řadu rozsáhlých restaurátorských projektů. V její vlastní tvorbě hraje důležitou roli světlo – nejen
jako optický jev, ale zejména jako duchovní
princip, který prostupuje vše kolem. Jejím
obrazům dává toto specifické světlo punc
mystičnosti.
„Myslím ale, že i přesto jsou mé obrazy všeobecně srozumitelné. Zajímá mě také velmi
člověk sám o sobě, proto představím i řadu
figurálních pláten.“ Ty doplní i krajiny, které
díky příbuzenským vazbám vznikají především právě na Šumavě.
Výstava je prodejní.
Vladimír Horpeniak
historik Muzea Šumavy

Anna Plešmídová: Sedmikrásky, olej na plátně

Kristina Málková: Ozáření, akryl a olej na plátně

Lukáš Junek: Elizabeth, kombinovaná technika na
papíře
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Strašínské
hudební
slavnosti
kostel Narození Panny Marie
2019
19. - 21. července 2019
pátek 19. 7. v 19.30 hod.

Koncert komorní hudby
členové Academie Mariae Sanctae
Ludmila Štětinová, housle
Michaela Ericssonová, housle
Barbora Paříková, viola
Marie Součková, violoncello
Jakub Waldmann, kontrabas
Mozart, Suk, Kodály, Honegger

sobota 20. 7. ve 21 hod.

Pilsen Queen Tribute Band

Fotbalové hřiště

neděle 21. 7. v 11 hod.

Slavnostní mše sv.
Joseph Haydn
Missa brevis Sancti Joanis de Deo in B
Lada Leníčková, soprán
Academia Mariae Sanctae
dirigent Jakub Waldmann
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V hlavní roli
smyčce
I tak by se dal nazvat koncert, který se
uskuteční 19. července v 19:30 ve strašínském kostele Narození Panny Marie v rámci
Strašínských hudebních slavností a sušického Klubu přátel hudby.
Smyčců bude různý počet, podle toho, kterého skladatele pustí ke slovu. Zazní duo
Arthura Honeggera, trio Zoltána Kodályho,
kvartet Josefa Suka a také divertimento W.
A. Mozarta v kvintetním provedení.
Tři první skladby vznikly v rozmezí třiceti
let v první polovině 20. století. Ač jsou si
časově blízká, přesto posluchačům neujde,
že jde o tři naprosto rozdílná díla. Půvabné, barevné a hravé duo švýcarského skladatele Arthura Honeggera v kontrastu se
zemitým, folklórně laděným Intermezzem
Maďara Zoltána Kodályho a niternou, oduševnělou Meditací Josefa Suka na motivy
známého Svatováclavského chorálu, dílem,
které bylo napsáno v souvislosti s první
světovou válkou.
Posluchačsky náročnější program osvěží
Mozartovo divertimento a Capricio č. 1
posledního českého barokního skladatele Františka Xavera Thuriho, který zemřel
v letošním roce ve věku osmdesáti let.
Zveme vás do krásného poutního místa,
kde si můžete vychutnat nejen krásnou
hudbu v provedení souboru Academia
Mariae Sanctae, ale i divukrásnou přírodu
s klidným místem pro vaši duši.
Jakub Waldmann
hudebník Academie Mariae Sanctae

Pořadatelem a garantem hudebních slavností je Obec Strašín.
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Pozvánka na výstavu
Alžběty Vláškové
Někde se začít musí
5. července – 31. srpna
výstavní místnost na radnici

kultura

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

HUDEBNÍ LÉTO – Kašperské Hory 2019
cyklus koncertů staré hudby

pořádá Šumavský kulturní spolek Kašperské Hory za finanční podpory
města Kašperské Hory a firmy BELIMO CZ, ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Kašperské Hory
Sobota 6. 7.
20:00
kostel sv. Mikuláše

Vernisáž proběhne 5. července v 17:00.
Neděle 14. 7.
20:00
kostel sv. Markéty

TIBURTINA ENSEMBLE Praha – ženský vokální soubor
umělecká vedoucí Barbora Kabátková

„Flos inter spinas – Kvítí mezi trny“

legendy o svatých pannách Markétě, Barboře a Kateřině
ve středověkých chorálních a polyfonních skladbách (koncert při svíčkách)

MLP – KOMORNÍ ORCHESTR a sólisté
hráči České filharmonie a Symfonického orchestru ČRo v Praze

„Pocta svaté Markétě“
Daniel Klánský – basbaryton, Gabriela Kopperová – soprán
Händel, Gluck, Mozart, Haydn, Schubert, Gounod, Franck

Poutní slavnost Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách 2019

Sobota 3. 8.

19:45
kostel sv. Markéty
Neděle 4. 8.
10:00
kostel sv. Markéty
Pátek 9 .8.
20:00
kostel sv. Markéty

Pátek 23. 8.
20:00
kostel sv. Mikuláše

KOLEGIUM PRO DUCHOVNÍ HUDBU KLATOVY – Vít
Aschenbrenner
MUSICA MARIANA – barokní hudba k oslavě Matky Boží

Rathgerber, Crudelli, Legrenzi, Kalthner, Perfaller a další
soprán, housle, violoncello, cembalo, varhany

KOLEGIUM PRO DUCHOVNÍ HUDBU KLATOVY a hosté

hudební doprovod hlavní poutní mše sv. v kostele sv. Markéty
F. J. Aumann, Missa in C s trompetami a tympány
Klatovy kolem 1790

VARHANNÍ KONCERT JAROSLAVA TŮMY

skladby mistrů evropského baroka a klasicismu
v interpretaci předního českého varhaníka a profesora Akademie múzických
umění v Praze na nově zrestaurovaných historických varhanách hlavního
kostela v Kašperských Horách

ENSEMBLE INÉGAL – umělecký vedoucí Adam Viktora
Adam Václav Michna z Otradovic: LOUTNA ČESKÁ

jedno z nejznámějších děl českého baroka v jeho rekonstruované
a kompletní podobě v provedení renomovaného souboru staré hudby

Gabriela Eibenová – Canto I, Daniela Čermáková – Canto II
historické nástroje: Jana Anýžová, Magdalena Malá – housle,
Libor Mašek – violoncello, Jan Krejča –teorba, Adam Viktora – varhany
(koncert při svíčkách)

UPOZORNĚNÍ
Změna v programu HUDEBNÍHO LÉTA – Kašperské Hory 2019
Z vážných technických a organizačních důvodů se odvolává koncert souboru
COLLEGIUM MARIANUM, který se měl uskutečnit v sobotu 20. července od
20:00 v kostele sv. Mikuláše v Kašperských Horách.

Vladimír Horpeniak
předseda Šumavského kulturního spolku

Šumavské Kašperské Hory
v duchu 60. let
Letošní zářijové oslavy se ponesou v duchu oblíbených 60. let
20. století. Budeme rádi, když si tuto jedinečnou a uvolněnou
atmosféru připomenete s námi. Prohrábněte doma šatníky po
maminkách, babičkách, ať máte co na sebe do průvodu. Máte
fotky, dokumentující události, domy, lidi z té doby a jste
ochotni nám je zapůjčit na tematickou výstavu do kina?
Pokud ano, neváhejte a přijďte za námi na MěKIS nebo pište
na e-mail mekis@kasphory.cz.

kultura, historie
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HUDEBNÍ LÉTO - Kašperské Hory 2019
cyklus koncertů staré hudby

ženský vokální soubor, jediný svého druhu v ČR
umělecká vedoucí Barbora Kabátková

TIBURTINA ENSEMBLE
„Flos inter spina - Kvítí mezi růžemi“

legendy o svatých pannách Markétě, Barboře a Kateřině
ve středověkých chorálních a polyfonních skladbách

Kašperské Hory – kostel sv. Mikuláše (hřbitov)
sobota 6. července 2019 – 20:00
koncert při svíčkách v originálním prostředí raně gotického chrámu
vstupenky na místě ½ hodiny před začátkem / Kč 200,- /
pořádá Šumavský kulturní spolek s finanční podporou Města Kašperské Hory

Kostel Panny Marie Sněžné s kaplí P. Marie Klatovské (foto: V. Horpeniak)

O poutním kostele a kapli
v Kašperských Horách
Poutní kostel Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách, situovaný na jižním okraji
města, jednolodní, byl vystavěn v novorománském slohu v letech 1850 – 1867 v blízkosti studánky a poutní kaple Panny Marie
Klatovské zvané Grantl sušickým stavitelem Josefem Mirwaldem podle plánů místního zednického mistra Jana Buchingera.
Orientovaná stavba má v západním průčelí
dvě hranolové věže, za nimi pod hudební
kruchtou klenutou předsíň. Nad čtvercovou
lodí se zvedá mohutná kupolovitá klenba,
za ní se nachází obdélný chór s apsidou,
k němuž se z vnější strany přimyká ochoz,
využívaný jako sakristie.
Hlavní oltář novogotický, zahrnoval původně ve svém středu podstatnou část pozdně
gotické archy Panny Marie Ochranitelky
z konce 15. století, která je nyní z důvodů
bezpečí památky umístěna v expozici místního Muzea Šumavy.
Boční raně barokní oltář sv. Archanděla Michaela z 80. let 17. století (situovaný při

severní straně lodi) pochází z místní mešní
kaple téhož zasvěcení, která byla zrušena
za Josefa II. Oltář s dobovým obrazem patrona zahrnuje také dvě kvalitní dřevěné
sochy sv. Šebestiána a Floriána.
Starší jednomanuálové varhany na kůru kostela s pedálem a pěti rejstříky přepracoval
a do novogotické skříně umístil koncem 60.
let 19. století sušický varhanář Fischpera.
Novogotická kazatelna, pojednaná novogoticky, s drobnými řezbami evangelistů na
vnějšku ambonu vznikla v době dokončování kostela zásluhou místní dřevařské školy.
Kaplička Panny Marie Klatovské – Grantl
v sousedství poutního kostela je jednoduchou stavbou s vodním pramenem a studánkou na boku. Jako původní poutní místo
vznikla na místě staré svatyňky koncem 17.
století. Několikrát byla přestavována, nejvíce v letech 1815 – 1816, díky podpoře
místního děkana Mikuláše Toeppera. Byl
do ní umístěn vzácný milostný obraz Panny
Marie Klatovské z konce 17. století, malo-

vaný na dřevěné desce. Dnes je vystaven
v místním Muzeu Šumavy.
Poutní areál každoročně ožívá o šumavské
pouti Panny Marie Sněžné. Není zrovna
v ideálním technickém stavu, a proto se
připravují podklady pro jeho revitalizaci.
Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Obraz Panny Marie Klatovské (foto: Jan Kavale)

kultura, anketa
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Pozvánka
Festival Na hrátky si klade za cíl udělat radost a způsobit zajímavý letní kulturní zážitek všem místním Ostruženským a samozřejmě i přespolním. "Své" si rozhodně užijí
děti i dospělí – divadelní představení, hry,
výtvarné dílny, koncerty. V letošním roce
bude možné zažít dvě loutková představení pro děti a jedno divadelní překvapení
pro dospělé, koncert skupiny Prabanda,
tradiční jedinečnou dílnu na výrobu placek (neboli buttonů, odznaků) a pohrát si
se speciálními atrakcemi - zkusit střelecké
štěstí v pohádkové střelnici na špuntovky,
naházet drakovi do tlamy, co se do ní vejde,
nebo se vyhnout všem nástrahám v "kuličkové" hře.
Neváhejte a přijeďte, jak se u nás říká, na
hrátky, Na hrátky!

ANKETA
Vážení čtenáři,
Kašperskohorský zpravodaj je tu pro
vás. Proto budeme rádi za vaše podněty, nápady, inspirace.
Máte-li chuť, odpovězte nám na pár
otázek.
1. Líbí se vám současná podoba
zpravodaje?
ANO - NE
2. Nacházíte v něm všechny důležité
rubriky?
ANO – NE
3. Kterou rubriku byste přivítali?
.............................................................
4. Čím bych rád/a přiložila ruku
k dílu? (Např. rád/a fotím, budu posílat fotky; věnuji se zajímavé aktivitě,
na které se podílejí ostatní obyvatelé, ale veřejnost o ni moc neví, budu
o ni častěji informovat apod.)
.............................................................
.............................................................
.............................................................
Anketa je anonymní, pokud chcete
uvést jméno, nikdo vám bránit nebude.
Anketní lístek, prosím, vystřihněte
a vložte do poštovní schránky na radnici nebo do připraveného boxu na
infocentru. Případně můžete využít
e-mail zpravodaj@kasphory.cz.
Děkujeme za spolupráci.

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
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Předprázdninové zprávičky ze školky
Přicházející léto věští konec dalšího školního roku, který opět utekl „jako voda.“ Určitě přinesl mnoho nových a pěkných chvil,
poučení, nápadů, námětů, čehož můžeme
využít v dalším školním roce. Děti si užívaly
společných výletů, divadelních představení,
vycházek, zajímavých akcí, ve slunečném
počasí pobytu na zahradě, kde k osvěžení
v hodně teplých dnech začalo sloužit pítko
a mlhoviště – tento název si děti změnily
podle svého a volaly na sebe: „Děti, pojďte
pod sprcháč!“
Děti ze třídy „Sluníčko“ navštívily herní
centrum Babalu společně se svými kamarády z partnerské MŠ St. Elisabeth. Pobyt
v tomto centru v nich zanechal určitě moc
hezké vzpomínky. Další setkání s partnerskou mateřskou školou z Grafenau proběhlo
ve velmi teplém červnovém dni návštěvou
šumavské přírody – výletem a návštěvou
Borové Lady s ukázkou soviček, vycházkou
k Chalupské slati na Svinné Ladě a zhlédnutím zajímavostí v Informačním středisku na
Kvildě. Největší úspěch měla dětská hřiště
s herními prvky, jejichž funkčnost musely
děti dokonale vyzkoušet.
Nezapomněli jsme navštívit IS SEV v Kašperských Horách s programovými nabídkami šumavské přírody, kde děti využívají

Den lesa
Na začátku června se žáci naší školy těší
na již téměř tradiční akci, kterou pro
nás připravují Městské lesy v Kašperských Horách. Tentokrát jsme zamířili na
Ždánov.
Někdo se této události radši vůbec nezúčastní, ale jsou tady i ti, kteří milerádi
navlečou terénní boty, sportovní oblečení
a vyrazí do lesa. Pro ty si Městské lesy
připravily deset stanovišť s otázkami a informacemi o lese a živočiších v něm.
Pro mě samotnou bylo zajímavé stanoviště
s dalekohledy, kde jsme měli za úkol vyhledat vzdálenou zvěř v lese.
Zjistila jsem, že musím daleko víc trénovat
pozorování přírody než dosud. Znalosti
z přírodopisu jsme si mohli procvičit u stanoviště, kde jsme poznávali druhy stromů
a zvěře.
Někteří sice stále žijí v představě, že modřín opadavý neopadává, ale naopak znalosti
některých žáků jsou obdivuhodné! Na tento den našim školákům vyšlo krásné slunečné počasí.
Na konci dvoukilometrové trasy čekala na
žáky sladká odměna.
Velké díky patří všem, kteří pro nás zorganizovali tak zajímavé dopoledne.
Viktorie Urbanová
žačka ZŠ Kašperské Hory

pěkné učební i herní pomůcky.
Zúčastnili jsme se super akce "Den lesa,"
kterou připravili zaměstnanci Kašperskohorských městských lesů. Děti plnily úkoly
na jednotlivých stanovištích, během trasy
jsme zaznamenávaly vše, co děti zaujalo.
Za své vědomosti byly děti odměněny dobrotou a poukázkou na zmrzlinku.
Několik odvážných předškoláků ze třídy
„Sluníčko“ využilo možnost přespání ve
školce bez rodičů, děti ze třídy „Včelek“ si
užily společného odpoledne až do večerních hodin.
Hravost dětí se snoubí s moudrostí seniorů, za kterými „Včelky“ zavítaly do DPS.
Určitě seniory pobavily svoji bezprostředností, básněmi, písněmi, tancem, byla jim
přečtena pohádka a odpovídaly na dotazy,
týkajících se děje pohádky. Za odměnu dostaly sladkosti a papírový větrník, který se
cestou do školky snažily nejen rozfoukat,
ale kterým také zamávaly projíždějícím motorkářům. Budeme se těšit na slíbené společné malování při další návštěvě.
To, že děti rády zpívají a tancují, se ukázalo
při návštěvě hudebního divadélka ve školce, jehož další návštěvu rádi uvítáme.
Za školkovou docházku si k sobě děti vybudovaly opravdová kamarádství, našly svoje

„parťáky„ a určitě ve svých přátelstvích
budou pokračovat i nadále. Pevné kamarádské vztahy si ukotvují hlavně ti nejstarší
– budoucí školáci. Každý ví, s kým by chtěl
sedět v lavici, jak se budou pilně učit, psát
úkoly. Bude dobře, když jim nadšení vydrží
co nejdéle. Zase nám ti „tříleťáci“ vyrostli a opouštějí naši školku. Snad si občas
vzpomenou na hry ve třídě, na zahradě,
na společné chvíle a zážitky. Budeme jen
rády a budeme také vzpomínat. Nějaké to
zlobení samozřejmě nechybělo, ale opět se
loučíme se slzami v očích. Určitě se budeme vídat na školních akcích, pozveme
prvňáčky na divadélka do školky. S budoucími prvňáčky a celým školním rokem se
slavnostně rozloučíme v poslední školní
den v kině šerpováním na školáčky. Budeme všem dvaceti sedmi držet palce, aby jim
učení vycházelo na výbornou!
Přejeme všem dětem krásné prázdniny,
plno sluníčka, koupání, letních radovánek.
Všem, co nám ve školním roce pomáhali
jakýmkoli způsobem, moc za jejich pomoc
děkujeme.
Užijte si dovolené, krásné letní chvilky
a mějte se prostě FAJN!
Radka Kolářová a Jana Bártíková
učitelky MŠ Kašperské Hory

Městské ku�tu�ní a in�o�mační středisko Kašpe�ské ho�� Vás z�e na

PRÁZDNINOVÉ STŘEDY
13:00 – 16:00

i
t
ě
d
o
Pr

TVOŘIVÉ DÍLNY

10. 7. | 17. 7. | 31. 7. | 7. 8. | 21. 8.
���oba p�sto��ch �outek technikou
p�stění
|
�estibu�
kina | 70 Kč za ���obek

16:00 – 19:00

PO STOPÁCH SKŘÍTKŮ
ZA POKLADEM

H�a�é naučné p�ocházk� s p�ů�odcem | zába�né h�� | ��žo�ání z�ata | od
3 do 10 �et | pouze � dop�o�odu dospě�ého | jednotné �stupné 100 Kč |
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Den dětí (foto: fotoarchiv MěKIS)

Den dětí (foto: fotoarchiv MěKIS)

Návštěva DPS (foto: fotoarchiv MŠ)

Den lesa (foto: fotoarchiv MŠ)

Výlet do Borových Lad (foto: fotoarchiv MŠ)

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

pozvánky, inzerce

OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE

VOLNOČASOVÝ KLUB
JONÁŠ
program na letní prázdniny
(červenec a srpen)

ČERVENEC
11.7.Výlet do aquaparku Sušice / sraz
ve 14 hod. na autobusové zastávce.
14.7. Lesní divadlo v Nýrsku
25.7. Národní technické muzeum v Praze
SRPEN
8.8. Návštěva hradu Švihov
15.8. Výlet do aquaparku Sušice / sraz
ve 14.hodin na autobusové zastávce
18.8. Lezecká stěna v Sušici
22.8. Sklárna Annín

Na výlety je nutné se hlásit předem (po přihlášení obdržíte bližší
informace). GIZELA ŠVAJKOVÁ 721 643 096

Akce jsou pořádány za finanční podpory Města Kašperské Hory, Plzeňského kraje
a dárců Tříkrálové sbírky.
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