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Taneční mistři

Kašperskohorští tanečníci a tanečnice zazářili na
celorepublikových soutěžích
ČERVEn 2019
Aktualizované informace k uzavírce
Kdy se otevře neprůjezdný úsek?

Volby do Evropského parlamentu 2019
Volební účast a výsledky přehledně.

TS Power (foto: fotoarchiv skupiny)

Místní taneční skupina POWER, která
zakončuje již svou 24. sezónu, si v jarních tanečních soutěžích vedla naprosto
skvěle. Junioři (9–13 let) získali stříbrnou medaili na Mistrovství ČR Beat
Street v Brně a tanečníci z hlavní věkové
kategorie (14–26 let) vytancovali bronz
na Mistrovství ČR czech Dance tour
v Praze. Před prázdninami zatančí všechny čtyři věkové kategorie i doma na Kašperkách na dvou akcích – Poslední tanec
sezóny, vol. 3 (21. června) a Den hudby
(22. června).
Moderní tanec jde ukrutnou rychlostí
vzhůru, vznikají nové taneční školy, skupiny, týmy a konkurence je stále silnější.
Naše taneční skupina se od počátku věnuje
stylu street dance, který obsahuje mnoho
dalších stylů, proto je potřeba držet krok,
stále se zdokonalovat, učit se a pracovat
na technice. Je k tomu také potřeba parta
tanečníků, která bude mít stejný cíl, obě-

tuje tomu svůj volný čas, finance a hrdě
bude reprezentovat naše město na mnoha
soutěžích a přehlídkách. Já jsem neskutečně pyšná, protože takovou partu lidí mám
a mohu s nimi pracovat, tvořit, bavit se,
zažívat úžasné zážitky a neopakovatelné
emoce, i když to mnohdy není úplně jednoduché. Za to jim moc děkuji.
Taneční skupina POWER má čtyři věkové
kategorie. Dětskou nesoutěžní (5–8 let),
kde máme 11 tanečníků, juniorskou soutěžní (9–13 let) se 17 tanečníky, hlavní soutěžní (14–26 let) s 12 tanečníky a rodičovskou, kam může chodit každý, kdo se chce
hýbat, zažít legraci a občas někde vystoupit. S otevřenou náručí přivítáme každého,
kdo bude chtít vstoupit mezi nás.
Nyní se vrátím k letošním úžasným úspěchům našich soutěžních jednotek. Velké
díky patří nejen tanečníkům a jejich roPokračování na straně 2

Den hudby
Informace o programu ve městě i na hradě.
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Dokončení ze strany 1

Kategorie hlavní protančila letošní sezónu
s formací Cash flow. Tato soutěžní kategorie získala v regionální soutěži 2. místo
a byla jednohlasně všemi porotci pro další
kola přeřazena mezi extraligové teamy, což
je ta nejvyšší úroveň v ČR. Pro tanečníky to byla obrovská výzva, zároveň obava,
ale obstáli na výbornou. Postoupili až na
Mistrovství ČR a na Taneční skupině roku
se mezi 23 formacemi probojovali až na 8.
místo, které bylo v té konkurenci velikým
úspěchem. Sedm formací postupovalo do
televizního finále. Takže máme motivaci na
příští rok.
Další úspěch na sebe nenechal dlouho
čekat a v neděli 26. května jsme přivezli
bronz z Mistrovství ČR Czech dance tour
v Praze. Porotci se vyjádřili, že tito tanečníci mají obrovský potenciál být TOP. Budeme na tom i nadále pracovat.
Rodičovská kategorie vystoupila na Dnech
Sušice a připravuje se na pohárovou soutěž
v České Lípě. Dále můžete všechny formace včetně těch nejmenších vidět 21. června
2019 na naši akci „Poslední tanec sezóny,
vol. 3“ na fotbalovém hřišti na Cikánce
a 22. června 2019 na Dnu hudby zde na
Kašperských Horách.
Městu Kašperské Hory se snažíme dělat
to nejlepší jméno po celé ČR a v příštích
letech, pokud se zadaří, bychom chtěli reprezentovat i na mezinárodních tanečních
soutěžích.
Závěrem bychom chtěli srdečně poděkovat
za obrovskou podporu Městu Kašperské
Hory a sponzorům – firmě RYNOSTAV
Sušice, BABOR ZEM STAV Sušice, Solodoor Sušice, p. Petru Václavskému z Prahy,
ELEKTRO Vácha Vimperk, panu Zdeňku
Hávovi z Volar.
Všem našim příznivcům děkujeme za obrovskou podporu a zájemce, kteří by rádi
vstoupili do našich řad, s otevřenou náručí
přivítáme.

dičům za podporu, ale i profesionálním
tanečním lektorům a úžasným lidem, se
kterými jsme letos navázali spolupráci.
Jsou to Máka (Martina Kvasnicová), Bibi
(Sabina Škodová), Andyboj (Andrej Urysiak) a Hajčes (Martin Chvalovský) a všem
sponzorům. Díky nim jsme se posunuli dál
a hlavně výš.
Během tanečních soustředění jsme připravovali a pilně trénovali naše soutěžní
formace, abychom se mohli probojovat až
do těch nejvyšších soutěží v ČR. Zúčastnili
jsme se čtyř soutěžních šňůr 1. Czech dance organization, 2. Czech dance tour 2019,
3. Taneční skupina roku, 4. Svaz učitelů
tance a pohárových soutěží. Každá soutěž
má dvě nebo tři kola. Začíná se regionální
soutěží Plzeňského a Karlovarského kraje,
postupující pokračují Mistrovstvím Čech
a ti nejlepší se utkají na Mistrovství ČR.
Svaz učitelů tance nemá Mistrovství Čech,
rovnou se postoupí na Mistrovství ČR. Nebudu vypisovat jednotlivá umístění, ale přiblížím vám ty nejdůležitější výsledky.
Naše soutěžní formace juniorů (dětí) nese
název „Děti z Hor“. Zajímavostí je, že věkový průměr této formace je 10,4, takže
tanečníci spadají stále ještě do kategorie
dětské, ale díky soutěžním pravidlům, kde
nemohou být v této kategorii ročníky 2006
(a my máme ve formaci 2 děti), musíme
soupeřit v kategorii juniorské 12–15let.
O to je každá medaile pro nás cennější.
Na regionální soutěži v Plzni vybojovala
1. místo s postupem na Mistrovství Čech,
kam postoupilo 17 formací ze všech krajů. Naše formace opět vytančila 1. místo
s postupem na Beat Street v Brně – Mistrovství ČR. Ani tam jsme nezůstali bez
medaile a v juniorské kategorii malých formací jsme pro naše město vytančili stříbro
a stali se vícemistry ČR v této kategorii.
I na ostatních soutěžích se povedlo umístit
na medailových příčkách.

Martina Nová
TS POWER
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úvodník
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v červnovém čísle Kašperskohorského
zpravodaje vám přinášíme aktuality týkající se uzavírky silnice z Radešova do
Dlouhé Vsi, shrnutí květnových voleb do
Evropského parlamentu i sloupek paní
starostky. S velkým potěšením informujeme o úspěších kašperskohorských
tanečníků na celorepublikové úrovni
nebo členů spolku Duha Králováci.
Pozveme vás na oblíbený cyklistický
závod Kašperská 66 a na řadu kulturních akcí. Nabídneme vám samozřejmě
i informace o dění na hradě, ve škole
i školce.
Příjemné dny.
Jitka Skořepová
redakce
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Do Sušice stále po objízdné trase
Úplná uzavírka silnice Dlouhá Ves – Radešov bude prodloužena, důvodem je
především bezpečnost a plynulost dopravy. Bonusem je zkrácení termínu dokončení
stavby o čtvrt roku.
Od 1. dubna letošního roku je zcela
uzavřen úsek silnice mezi obcí Dlouhá
Ves a Kašperské Hory. Důvodem úplné
uzavírky je kompletní výstavba tohoto úseku silnice, v rámci stavební akce
„II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov,
úsek B a C“. Původně plánovaný termín
ukončení úplné uzavírky a zprůjezdnění
zmíněného úseku řízené semafory od 29.
června 2019 se prodlouží do 15. listopadu letošního roku.
Důvodem je především bezpečnost dopravy a také její plynulost – ve zmíněném
zhruba pětikilometrovém úseku by si vzhledem k rozsahu a postupu prací vyžádala
minimálně tři až čtyři semaforové soupravy. Zdržení na této trase by pak znamenalo narůstající kolony vozidel z obou
směrů, časově mnohem náročnější jízdu
než přes stanovenou objízdnou trasu (např.
zpožďování linkových autobusových spojů)
a závažné komplikace průjezdnosti oboustrannými kolonami u semaforů v případě
potřeby rychlého průjezdu složek Integrovaného záchranného systému.
Projednání prodloužení úplné uzavírky bylo
předmětem společného jednání zástupců
investorů, zhotovitelů stavby, dodavatele
a stavebníků se starosty dotčených obcí,
podnikateli, dopravci a složkami IZS, ve
středu 29. května na sušické radnici, za přítomnosti pracovnice Odboru dopravy a silničního hospodářství. Zúčastnění se shodli
na tom, že bezpečnostní riziko i časová
náročnost průjezdů řadou semaforových
souprav by v době prázdnin a nejsilnější
turistické sezóny stavbu výrazně zatížily
a zkomplikovaly, což by se v důsledku mohlo projevit i na termínu dokončení. Starostové dotčených šumavských obcí, kterých
se úplná uzavírka dotýká, připomínkovali
mj. dopravní značení objízdné trasy, které
je třeba doplnit a upravit zejména ve směru od Železné Rudy, z Vimperska (Stachy,
Zdíkov – v současné době i zde probíhají
opravy komunikací a uzavírky silniční dopravy), na horní části Šumavy.

Zástupce investora
a dodavatele ale na
druhou stranu, v případě
prodloužení
úplné uzavírky do
15. listopadu 2019,
přislíbili
zkrácení
termínu dokončení
stavby o tři měsíce.
Původně plánovaný
termín
dokončení,
září 2020, by tak byl
posunutý na červen
2020, tedy hlavní
sezóna v příštím roce Pokračující práce (foto Andrea Staňková)
by z dopravního hlediska v tomto úseku probíhala zcela bez Veřejná autobusová doprava
Od 29. června bude obnoven provoz auomezení.
Plán stavby počítá s uzavírkami tak, aby tobusových linek dle jízdních řádů platných
bylo možné zajistit zimní údržbu (ukončení od 9. prosince 2018 do 14. prosince 2019.
současné úplné uzavírky i dříve, podle kli- Výlukové jízdní řády se tímto ruší. Znovu
matických podmínek), následující pak od 1. začne jezdit linka z Českých Budějovic do
dubna 2020 do dokončení stavby v červnu Sušice a zpět se zastávkou v Kašperských
Horách (odjezd z KH směr Sušice v 8:55,
2020.
směr České Budějovice v 15:49).
Současná stanovená objízdná trasa Zhotovitel stavby i starostové dotčených
a všechny podmínky na ní tak, jak byly měst a obcí a jejich obyvatelé žádají řidosud aplikovány, platí nadále beze diče, aby z důvodů zajištění maximální
změn. Investor stavby přislíbil neprodle- bezpečnosti dopravy respektovali všechnou opravu nejproblematičtějších částí na dopravní značení, s nimiž se na objízdných trasách setkají.
objízdné trasy.
Na plynulost provozu a dodržování praviRekonstrukce části silnice v Hartmanicích, del silničního provozu, stanovených objížv úseku mezi čerpací stanicí a náměstím, děk i omezení na nich předepsaných, bude
kde je v současnosti úplná uzavírka ve Policie ČR i nadále v následujících měsících
směru od Nového Městečka (annínského dohlížet.
mostu) na Železnou Rudu by měla být do- Důležitá dopravní spojnice mezi českou
a bavorskou stranou Šumavy by měla, podkončena k 31. červenci 2019.
le výše uvedených informací, být po opravě
zprůjezdněna bez jakéhokoliv omezení od
Připomínáme
Objízdná trasa pro veškerou dopravu je 1. července 2020; tato část dopravně silvedena ze Sušice přes Podmokly, Dražo- ně zatížené hlavní komunikace bude po levice, Nezdice do Kašperských Hor, odtud tech plánování bezpečnou a kvalitní silnicí,
do Rejštejna, odkud pokračuje standardně která bude vyhovovat rostoucím nárokům
bez omezení na Srní, Modravu a Horskou na osobní, nákladní i autobusovou dopravu. Rekonstrukce zhruba 5,3 km dlouhého
Kvildu.
úseku silnice bude stát kolem 266 milionů
Komunikace z Kašperských Hor (od bývalé korun.
Andrea Staňková
sokolovny), přes Tuškov do Dlouhé Vsi je
tajemnice Městského úřadu
po celou dobu výstavby silnice uzavřena!
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UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ JE

20. června 2019,
příspěvky zasílejte elektronicky
na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.
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Aktuální dění ve městě očima starostky
Vážení čtenáři,
dovolím si vás seznámit s nejdůležitějšími událostmi
z poslední doby:
Od 16. května 2019
došlo ke změně jednatele Technických
služeb Města Kašperské Hory s.r.o. Na vlastní žádost odešel
pan Jiří Bártík. Radou města byl novým jednatelem společnosti zvolen pan Ing. Ondřej
Koubek. Panu Bártíkovi přeji v novém působišti hodně štěstí a spokojenosti a děkuji
mu za spolupráci. Panu Ing. Koubkovi přeji
hodně sil při plnění povinností souvisejících
s výkonem funkce a prací pro spokojenost
obyvatel města.
Na posledním jednání zastupitelstva města
dne 25. dubna 2019 zastupitelé rozhodli o navýšení ceny vodného a stočného.
V roce 2019 se stočné zvyšuje na 20,44
Kč/m3, abychom vyhověli podmínkám do-

tace z roku 2012, kterou jsme obdrželi na strukci vodovodního řadu. Obnova prameakci „Kašperské Hory – dostavba kanaliza- nišť na Ždánově se chýlí ke konci, zbývá
ce“. Každé přijetí dotace je spojeno s pod- zrekonstruovat přeložku potrubí, musíme
mínkami, které musí příjemce dodržet, vysoutěžit firmu, která toto provede.
jinak dotaci vrací. To samé platí i v přípa- Zároveň poptáváme firmu, která nám přidě dotace, kterou se zastupitelé rozhodli praví projekt na rekonstrukci vodovodního
přijmout, a to na akci „Intenzifikace ČOV řadu z Řetenic do Kašperských Hor v délce
Kašperské Hory“ ve výši 5 121 792,26 Kč více než 4 km. A na to budou také potřeba
z Operačního programu životní prostředí. finanční prostředky.
Co to znamená pro ty, kteří jsou připojeni na městskou kanalizaci? Od 1. ledna Rekonstrukce silnice Radešov – Dlouhá Ves
2020 zvýšení ceny stočného z 20,44 Kč/ – informace, které připravila paní tajemnice
m3 na 36,44 Kč/m3. Další možnou dotaci Ing. A. Staňková, naleznete také v tomto
ve výši 8 017 125,28 Kč ze stejného operač- čísle zpravodaje.
ního programu na akci „Obnova pramenišť
a přeložka propojovacího potrubí Starý A na závěr něco potěšitelného. Taneční
POWER
pod hnutí
vedením
Mara Nový Ždánov“ zastupitelé
nepřijali.
Ptá- skupina
Nejvíce
hlasů v Kašperských
Horách
obdrželo
ANOMgr.
(24,66
%), následov
te se proč? Protože by to znamenalo velké tiny Nové sbírá jeden vavřín za druhým.
(11,64 %), SPD (11,3
%),
nad
hranici
10
%
se
dostali
ještě
STAN
(10,62
%).
navýšení ceny vodného na 44,39 Kč/m3. Na celorepublikové soutěži v Brně získali
druhé
místo!
Dovolte obvodu
mi, abych
všem
po- Hory :
Cena vodného i stočného
se v našem
Volební
účast vměsokolních
obcích
ve správním
POÚ
Kašperské
tě dlouho nezvyšovala. Navýšení vodného gratulovala a poděkovala jim za vzornou
zastupitelé odsouhlasili také od 1. ledna reprezentaci města. Přeji jim hodně dalších
2020 z dnešních 12 Kč/m3 na 17 Kč/m3. úspěchů a hlavně pevné zdraví.
Bohuslava Bernardová
Mít dostatek kvalitní pitné vody je pro nás
starostka
jednou z priorit. Znamená to ovšem rekon-

Shrnutí voleb do Evropského parlamentu
Volební účast ve volbách do Evropského
parlamentu (EP) byla v Kašperských Horách
poměrně vysoká. V předchozích volbách
do EP přišlo v roce 2009 celkem 23,78 %
voličů, v roce 2014 odevzdalo obálky jen
13,52 % voličů a prognózy napříč republikou odhadovaly zájem voličů o letošní eurovolby na zhruba pětinu.

Zvoleníposlanci
poslancido
doEvropského
Evropskéhoparlamentu
parlamentuza
zaČR:
ČR:
Zvolení

Odevzdat svůj hlas přišlo v Kašperských
Horách celkem 23,54 % tj. 294 voličů, dva
hlasy byly neplatné.

Nejvíce hlasů v Kašperských Horách obdrželo hnutí ANO (24,66 %), následovala ODS (13,36 %), Piráti
Nejvíce
hlasů v Kašperských Horách obdrželo hnutí ANO (24,66
(11,64 %), SPD (11,3 %), nad hranici 10 % se dostali ještě STAN (10,62 %).
%), následovala ODS (13,36 %), Piráti (11,64 %), SPD (11,3 %), nad
Volební účast v okolních obcích ve správním obvodu POÚ Kašperské Hory :
hranici
% sev dostali
ještě STAN
(10,62
%). hnutí ANO (24,66 %), následovala ODS (13,36 %), Piráti
Nejvíce10
hlasů
Kašperských
Horách
obdrželo
(11,64 %),
SPD
(11,3 %),obcích
nad hranici
10 % se
dostali
ještě
STAN (10,62 %).
Volební
účast
v okolních
ve správním
obvodu
POÚ
Kašperské

Hory:
Volební účast v okolních obcích ve správním obvodu POÚ Kašperské Hory :

Zvolení poslanci do Evropského parlamentu za ČR:

-as-

Zvolení poslanci do Evropského parlamentu za ČR:

Andrea Staňková
tajemnice Městského úřadu

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
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Pozvánky na letní promítání pod širým nebem

Společenská
kronika
Městský úřad Kašperské Hory srdečně
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví
významné životní jubileum:
Bečvář Milan
Hadravová Marie
Bártíková Jana
Kintzlová Naděžda
Klement František
Zahradníková Ivana
Matas Jan
Hudík Josef
Markovičová Margita
Bukáčková Emilie
Poppová Anna
Větrovec Karel
Hodina Václav
narodil se:
Voldřich Karel
zemřel:
Jandera Boris
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

Termíny jednání
Rady města
Kašperské Hory
12. a 26. června
10. a 24. července
Jednání rady města se konají
v kanceláři starostky města
a jsou neveřejná.

pozvánka
na jednání zastupitelstva města
Příští jednání zastupitelstva města se uskuteční 20. června 2019 v Horském klubu.
Na programu jednání budou majetkové a finanční záležitosti města,
stanovení společného školského obvodu pro předškolní vzdělávání,
investiční akce a další.
Začátek jednání zastupitelstva města je v 17:00.
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cHARitA

Oblastní charita Sušice
je nestátní nezisková organizace, která
působí v Kašperských Horách, v Domě
s pečovatelskou službou od roku 2005.
Každodenně poskytujeme péči seniorům
a osobám se zdravotním postižením v jejich domácnostech, podporujeme pečující
rodiny při péči o své blízké, pomáháme
lidem ohroženým chudobou nebo lidem
bez domova a snažíme se, aby se naše sociální služby dostaly všude tam, kde je jich
potřeba.

Půjčovna kompenzačních
pomůcek a vysoušečů

telefonním čísle 605 200 330 nebo e-mailem na pujcovna@susice.charita.cz.
Rádi Vám také nabídneme poradenství
ve výběru vhodných pomůcek, vysvětlení
a zaučení v používání pomůcek a pomůžeme Vám sehnat svoji vlastní pomůcku přes
zdravotní pojišťovnu. V případě nepříznivé
sociální situace poskytujeme na základě posouzení individuální situace slevu.

tříkrálová sbírka 2019

Již po osmnácté se
letos konala v Kašperských
Horách
a okolí Tříkrálová
Kompenzační pomůcky umožňují zvýšit sbírka, kterou orkvalitu životu zejména osobám se sníže- ganizuje Oblastní
nou pohyblivostí. Mnoho z těchto osob charita Sušice. Všem
ve svých domácnostech však kompenzační ochotným kolednípomůcku nemá nebo čeká, až ji získá pro- kům bychom chtěli
střednictvím své zdravotní pojišťovny. Půj- dodatečně ze srdce
čovna kompenzačních pomůcek je určena poděkovat za jejich účast a ochotu věnovat
právě pro tyto situace a umožňuje lidem svůj čas ve prospěch akce, která je prospěšná
se předem s pomůckou seznámit a ve svém druhým. Díky nim se podařilo Oblastní chaprostředí zjistit, zda bude vyhovovat speci- ritě Sušice vykoledovat celkem 400 214 Kč
fickým potřebám.
a pro využití na služby obyvatelům našePůjčujeme: polohovací lůžka a antideku- ho regionu se vrátí zpět 260 139 Kč, tj.
bitní matrace, elektrický zvedák, mechanic- 65 %. Rok od roku zaznamenáváme roské vozíky a chodítka, hygienické pomůcky toucí zájem ze strany lidí, kteří se těší, až
(WC židle, sedačky do vany a do sprchy) je koledníčci navštíví a přinesou jim poa pomůcky k polohování ležící osoby.
žehnání pro daný rok. Je to znamením, že
Vysoušeče (odvlhčovače vzduchu) půjču- tradice v našem kraji neupadají, ba naopak
jeme pro běžné vysoušení vlhkých stěn se k nim lidé vrací ve větší míře. Také to
v domácnostech. Kompenzační pomůcky potvrzuje, že obyvatelé Kašperských Hor
i vysoušeče jsou půjčovány na dobu určitou a okolí myslí na pomoc druhým. Lidé mají
– max. 3 měsíce na základě smlouvy mezi důvěru v tuto akci, protože má tradici a je
naší organizací a klientem.
celostátní, transparentní. Letos konkrétně
Sazebník půjčovny kompenzačních pomů- bude příspěvek využit jako každý rok na
cek a vysoušečů je k vyzvednutí v kancelá- spolufinancování poskytovaných sociálních
ři pracovníků Oblastní charity Sušice (Dům služeb Oblastní charity Sušice (pečovatels pečovatelskou službou v Kašperských ská služby, poradna, odlehčovací služby,
Horách) u sociální pracovnice paní lucie sociálně aktivizační služby). Také pomůže
Málkové, kde je i možnost si pomůcku mnohým matkám s dětmi a rodinám, které
vypůjčit.
se ocitly v nouzi. Rádi bychom využili část
Bližší informace také můžete obdržet na sbírky na provozování sociálních šatníků
a skladů pro potravinovou pomoc,
provozování centra volného času
pro děti a mládež
a realizaci střediska pro dobrovolnickou činnost.
Ještě jednou tedy
děkujeme všem,
kteří se účastnili
a pokud máte zájem se zapojit do
dalšího
ročníku
sbírky jako vedoucí
skupiny nebo koSlužby nabízené oblastní charitou (foto: fotoarchiv organizace)
ledník, můžete se

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
obrátit na koordinátorku sbírky paní lenku
Píšovou na telefonním čísle 731 402 914
nebo na e-mailové adrese trikralovasbirka@susice.charita.cz.

Virtuální univerzita
třetího věku
Na stránkách březnového čísla Kašperskohorského zpravodaje se čtenáři mohli dočíst
o nové aktivitě v Domě s pečovatelskou
službou na Kašperských Horách – studium
Univerzity třetího věku tzv. VU3V. Organizátorem výuky je Oblastní charita Sušice,
pod záštitou České zemědělské univerzity
v Praze. Výuka zvoleného studijního oboru
probíhá prostřednictvím odborných video
přednášek ve společenské místnosti Domu
s pečovatelskou službou v Kašperských
Horách vždy podle časového harmonogramu studia jednotlivých semestrů. Po šesti
úspěšně absolvovaných studijních oborech
se posluchači mohou zúčastnit slavnostní
promoce v aule ČZU v Praze. Cílem VU3V
je umožnit všem seniorům v rámci ČR
zájmové vysokoškolské studium, a to bez
ohledu na vzdálenost od sídel vysokých
škol a univerzit, a též vytvořit prostředí
pro sociální kontakt posluchačů v daných
lokalitách.
Ve školním roce 2018/2019 (tedy v zimním a letním semestru) se studia VU3V
v Kašperských Horách zúčastnilo celkem 23
seniorů, z toho 22 úspěšně dokončilo celý
ročník. Studijními obory, které si místní
senioři ke studiu vybrali, byly obory „Genealogie – hledáme své předky“ a „České
dějiny a jejich souvislosti“.
„Člověk se rád něco nového dozví. Mám
ráda českou historii, a proto mě zaujal
především poslední letní semestr studia. Oceňuji také, že jsem se tímto způsobem mohla účastnit studia U3V přímo
tady v Kašperských Horách,“ říká jedna ze
studentek VU3V. Více informací o studiu
VU3V v příštím školním roce Vám rádi poskytneme v Domě s pečovatelskou službou
v Kašperských Horách u paní Jany Halbhuberové – tutor VU3V nebo se můžete
obrátit na paní Olgu Hynoušovou, vedoucí služeb prevence na telefonním čísle 731 402 920 nebo na emailové adrese
sas@susice.charita.cz. Termín pro přihlášení ke studiu je nejpozději v první polovině září. Více se dozvíte také na webových
stránkách https://e-senior.czu.cz, kde se
již nyní můžete podívat na přehled a nabídku jednotlivých virtuálních kurzů. Těšíme
se na nová setkávání při studiu VU3V.
Rádi bychom se s vámi při některých
z našich nabízených sociálních služeb
či při dalších projektech a aktivitách
v budoucnu setkali. Proto vás budeme
pravidelně a průběžně informovat na
stránkách Kašperskohorského zpravodaje. Všem obyvatelům Kašperských Hor
a okolí přejeme hezké léto.
T ým pracovníků Oblastní charity Sušice

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
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Zlatá medaile putovala do Kašperek
Spolek Duha pořádal o víkendu 10.–12.
května 2019 v Praze akci s názvem Duhový Most. Jejím cílem je mimo jiné setkání
dužin (nižších organizačních článků hlavního spolku Duha) z celé ČR s bohatým
programem pro zúčastněné. Samotných
účastníků bylo letos cca 180. Náš spolek
Duha Králováci zde nemohl chybět, a tak
bychom rádi čtenáře zpravodaje o této
akci a úspěších Kašperáků informovali.
V pátek jsme se autobusy a následně metrem přesunuli na místo konání, tedy k Fakultní základní škole prof. Otokara Chlupa.
Tato škola nás mimo jiné zaujala ve svých
interiérech bohatou, ale i poučnou výzdobou chodeb. Autory byli žáci školy a výzdoba se věnovala různým studijním oborům.
Před samotnou školou je úžasné dětské
hřiště s různými herními prvky, o které byl
ze strany dětí velký zájem. Ladnost pohybu
a šarm našich děvčat byla mezi místními
chlapci (dvojčata) rychle oceněna. Ochotně
se jich ujali a to až do doby, kdy si pro ně
osobně přišel jejich otec a se slovy: „Nevíte kolik je hodin? A domů!“ holky přišly
o společnost a zdroj žvýkaček, a tak šly
vstříc jiným zážitkům. Jak se do školy dostavovaly postupem času i jiné dužiny, bylo
větší živo. Každá dužina obsadila jednu
třídu a ta se jí po zbytek víkendu stala domovem. Na chodbách i ve třídách se hrály
různé hry nebo se jen tak blblo. Také se
hrálo na kytaru a zpívalo, což platilo po
celý víkend.
V sobotu po snídani následoval přesun do
Prokopského údolí. Zde pod vedením pana
prof. Ing. Karla Roubíka Ph.D. a jeho týmu,
probíhal ROB (rádiový orientační běh), neboli „hon na lišku“. Úkolem družstva (2–3
děti) bylo pomocí rádiového vysílání odhalit v lese pět vysílačů (lišek) a v co nejkratším čase se vrátit do cíle. Úkol to nebyl
snadný. Nestačilo mít jenom rychlé nohy
a dobrou fyzičku kvůli kopcovitému terénu
a cca hodinu trvajícímu „lovu“, ale také mít
nutnou dávku chytrosti a vnímavosti signá-

lu. Naši lovci (Matěj Tříska a Jakub Pešek)
jako jedni z mála našli všech pět „lišek“
a patří jim za to velké uznání. Pražáci, kteří
do údolí zašli, s obdivem pozorovali děti,
které mají na uších sluchátka a v rukou nějakou divnou věc s anténkou, pobíhají sem
a tam, nahoru a dolu, přístrojem natáčí do
různých směrů a tak pořád dokola.
Po obědě a krátké pauze se v Prokopském
údolí děti účastnily Duhového závodu.
Běhalo se opět ve skupinkách po dvou
až třech. Trasa byla dlouhá více jak 2 km
a na ní několik stanovišť s úkoly. Za splněné úkoly byly body a čas v cíli byl také
důležitý. Děti byly rozděleny do tří věkových kategoriích (6–9, 10–12, 13–15 let).
Konkurence byla obrovská. Naší dužině se
nejvíce dařilo v prostřední kategorii, kterou
družstvo ve složení Radek Pál, Matěj Tříska
a Jakub Pešek vyhrálo a kluci si tak kromě
sladkostí a diplomu přivezli domů i zlaté
medaile.
Po závodu se všichni odebrali do školy, kde
v tělocvičně byl pro zájemce další program

– hraní různých kolektivních míčových a jiných her. Nejvíce zájmu sklidilo navléci se
do nafukovací koule a poté jako „sumo bojovníci“ povalit toho druhého, nebo v kouli jen tak dělat kotrmelce a koulet se po
tělocvičně. Ti, kteří toho měli v tělocvičně
již dost, mohli zazářit ve výtvarné činnosti,
deskových hrách nebo ping pongu. Děti,
kterým zbyla večer ještě nějaká energie,
vyrazily na organizovanou pozdní noční
procházku Prahou s průvodcem. Navštívila
se místa, kam většina turistů moc nezajde.
Například nejoriginálnější sochy od Davida
Černého.
V neděli následovalo loučení a odjezd
domů.
Tímto bychom rádi ještě jednou vyzdvihli
šikovnost a dosažené výsledky Radka Pála,
Matěje Třísky a Jakuba Peška. Na závěr
musíme pochválit úplně všechny děti, které
se na úkor svého pohodlí účastnily aktivit
a víkend si patřičně užily.

Miroslav Vrhel a Magda Voldřichová
spolek Duha Králováci

Vítezný tým (foto: fotoarchiv spolku)

Cyklistická „Kašperská 66“ a uzavírka komunikace
V sobotu 15. června 2019 se uskuteční již 21. ročník silničního cyklistického závodu „Kašperská 66“. Tak jako poslední roky očekáváme
na stovku závodníků, kteří změří síly v okolí Kašperských Hor.
Nejprve dopoledne na časovce do vrchu, kdy od 10:00 hodin budou startovat cyklisté z Amálina údolí směrem na Bílý potok a prudkým stoupáním až na Zhůří. Odpoledne ve 14:00 hodin odstartuje hromadný závod z Kašperských Hor pod náměstím směrem Dlouhou ulicí, Na Prádlo, Lišák, Mlýn na rybníce, Červená, Karlina Pila, Rejštejn a po „staré rejštejnské“ kolem ovčína na Kašperské Hory
ulicí Nerudovou. Tento okruh se pojede celkem čtyřikrát a bude úplně uzavřen pro motorová vozidla v době od 14:00 do 16:30.
Věříme, že všichni řidiči budou respektovat toto omezení, za což jim pořadatelé předem děkují. Aktivní cyklisty zveme k účasti na
závodě a všechny ostatní k fandění či pomoci při organizaci.
Radek Vrhel
Cyklistický oddíl KT-TJ Kašperské Hory
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Den hudby
Den hudby navlékne
nejen rockový kabát
Tradiční kulturní hudební akce, která zároveň otevírá letní turistickou sezonu, se
bude konat 21. – 22. června.
V pátek 21. června v 19:00 promítneme
filmový trhák Bohemian Rhapsody (viz
článek Kašperskohorské kino rozezní hity
skupiny Queen).
Hlavní program se odehraje v sobotu 22.
června od 13:00 do 23:30 na náměstí pod
kostelem sv. Markéty (podrobný časový harmonogram naleznete na webových
stránkách města či plakátech).
Největší hvězdou večera bude Kabát revival Plzeň. Historie této kapely je poměr-

kultura
ně mladá, letos v červnu oslaví svoje 30.
narozeniny. Patří mezi nejlepší revivalové
skupiny v České republice a také je uznávaná jako skupina nejlépe autenticky hrající
písně skupiny Kabát. Kromě nich během
dne uslyšíte skupinu Parkán. Historie této
strakonické rockové legendy sahá až do
roku 1974, kdy tato skupina vystupovala
pod názvem Efraim. Plzenští Tabasker přivezou do Kašperských Hor směs stylu klezmer, gypsy a folkloru. Milovníci české
dechovky
naopak
ocení českobudějovickou kapelu Jižani,
která letos vydala
nové CD s názvem
Kam vracím se rád.
Chybět nebude ani
představení pro děti,
kdy v úvodu vystoupí hudebně pohybový kroužek s názvem

Den hudby na hradě
Kašperk
U příležitosti Evropského dne hudby se
v sobotu 22. června uskuteční komponovaný, hudebně – vzdělávací program nazvaný
Den hudby na hradě Kašperk. V rámci tohoto doprovodného programu vystoupí na
hradním nádvoří hudební skupina Bakchus,
se kterou se diváci na Kašperku mohli setkat před čtyřmi lety, když hudebně doprovázeli divadelní představení Romeo a Julie.
Jedná se o kapelu tvořenou čtyřmi profesionálními hudebníky, kteří se specializují
na hudbu 12. – 16. století, zkušenosti však
mají i z jiných hudebních žánrů (klasická
hudba, jazz atd.).
Vystoupení se odehrají v horní části hradního nádvoří čtyři za den. Vzhledem k tamní
velmi dobré akustice se bude hrát a zpívat
takzvaně unplugged, tedy bez nazvučení.
Instrumentář kapely je složen z replik středověkých hudebních nástrojů, jako jsou
např. dudy, šalmaje, kvinterna, zvířecí rohy,
loutna a podobně. Hudební skupina Bakchus kromě jiného pravidelně spolupracuje při natáčení filmů a televizních pořadů
a seriálů. Za všechny uvádím aspoň Borgia,
Cyril a Metoděj, Jan Hus, Cesta za králem
trollů – Askelladen či Mušketýři pro britskou BBC.
Hudba provází člověka v průběhu celých
dlouhých dějin a ve všech kulturách od nepaměti. Lidé si často s hudební produkcí
a výrobou jednoduchých hudebních nástrojů museli vystačit sami, nezřídka s tím,
co, tak říkajíc, měli po ruce. Tuto součást
lidských dějin nám připomenou hudebně

dvě řemeslné dílničky, kde se návštěvníci
budou moci podívat, jak vznikají hudební
nástroje, např. různé dřevěné píšťalky či
flétničky. A nejen to, sami si budou moci
vše pod dohledem zkušeného mistra vyzkoušet, tj. vyrobit si jednoduchý nástroj
a zkusit si na něj zahrát. Rodina Markova
z Kašperských Hor předvede, z čeho všeho
se dá vyrobit jednoduchý hudební nástroj
dnes, tj. z toho co nás obklopuje v našem
každodenním životě.
Další zastoupení na hradním nádvoří bude
mít návštěvnické centrum Dřevák z Modravy. Sousedé z Modravy nám zapůjčí několik
zajímavostí ze své expozice ke zpracování
a využívání dřeva, jako je například tajemný šumavský hudební nástroj „hůkadlo“.
Šumavské dřevo bylo vždy velmi ceněným
artiklem. Kdo by nikdy neslyšel o šumavském rezonančním dřevu? Na stánku modravského Dřeváku si návštěvníci budou
moci vyzkoušet kvalitu tónu vyprodukovaného hudebním nástrojem s ozvučenou
deskou vyrobenou ze dřeva s kazem (sukem), z normálního dřeva a z rezonančního dřeva.
K tomu všemu budou v pravidelných frekvencích chodit do hradu nejen prohlídky
Život na hradě a Stavba hradu, ale i interaktivní dětské prohlídky. Na nádvoří bude
v provozu chutné občerstvení. Zajímavý
program s hudební tématikou se připravuje na tento den i v Kašperských Horách,
věříme tedy, že by mohli toho dne všichni
zúčastnění strávit na Kašperku a v Kašperských Horách příjemnou červnovou
sobotu.
Zdeněk Svoboda
kastelán hradu Kašperk

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
Myš a Maš. Příznivce skupinového tance
potěší vystoupení místní street dance skupiny Power, která se čerstvě pyšní druhým
místem z mistrovství České republiky.
Věřím, že letošní Den hudby vás potěší
a že si z pestré hudební nabídky vyberete
svůj oblíbený žánr. Zbývá si jen přát, aby
nám vyšlo krásné počasí.

Radek Nakládal
kulturní referent

Kašperskohorské kino
rozezní skupina Queen
V předvečer tradiční kulturní akce Den
hudby v Kašperských Horách přijměte
pozvání v pátek 21. června v 19:00 na
promítání nejúspěšnějšího filmu roku
2018 Bohemian Rhapsody.
Tento film je oslavou rockové skupiny
Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou
i životem vzdoroval všem myslitelným
stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě.
Jejich příběh začíná bleskovým startem,
pokračuje neřízenou životní spirálou
a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid
v roce 1985. Na jeho pódiu Queen
v čele se rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z největších show v historii rocku. Jejich hudba byla a stále je
ohromnou inspirací pro celý svět.
Hlavní postavu filmu, Freddieho Mercuryho, ztvárnil Rami Malek. Tento herec
egyptského původu se narodil v roce
1981 v Los Angeles a o své proměně
ve Freddieho prohlásil: „Pokud můžete otevřít oči a vidět v zrcadle jiného
člověka, je to velice ujišťující okamžik.“
Musel nosit speciální zubní protézu,
aby co nejvíce připomínal předkus, který měl Freddie Mercury. Po skončení
natáčení si Malek zubní náhradu nechal
jako vzpomínku na natáčení.
Píseň „Bohemian Rhapsody,“ která je
základem celého filmu, nikdy nezazní
kompletně v celku, vždy jen po vybraných slokách.

Radek Nakládal
kulturní referent

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
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Asterix a Obelix opět
na filmovém plátně
Červnová filmová pozvánka do kašperskohorského kina platí především pro
děti. V pátek 14. června od 17:00 si
budou moci užít film Asterix a tajemství kouzelného lektvaru a sledovat
další příběh druida Panoramixe a jeho
přátel Asterixe a Obelixe.
Druid Panoramix vždy býval expertem
na sběr jmelí v korunách stromů. Když
ale jednoho dne utrpí ošklivý pád, musí
si připustit, že už není nejmladší. Uvědomí si, jaká by byla katastrofa, kdyby
návod na magickou směs zapomněl.
S pomocí svých věrných přátel, Asterixe a Obelixe, se vydává hledat vhodného talentovaného následovníka, kterému by své řemeslo a tajemství lektvaru
mohl předat.
Asterix se poprvé objevil v komiksu
„Asterix The Gaul“ z roku 1959. Jedná
se o druhý animovaný film o Asterixovi,
který nemá příběh podle komiksu. Věřím, že toto nejnovější zpracování dalšího příběhu známé trojice potěší kromě
dětí také celou rodinu.
Radek Nakládal
kulturní referent

INZERCE

VOLNOČASOVÝ KLUB
JONÁŠ
Oblastní charita Sušice
PROGRAM ČERVEN
MĚSÍC RUČNÍCH PRACÍ

6.6. Pojďme společně plést – naučit se
plést je velká radost, kterou můžeme

společně sdílet a těšit se nejen ze společné
práce, ale také z hotového výsledku.

13.6. Pletení čelenky.

20.6. Výlet do aquaparku Sušice / sraz

ve 14 hod. na autobusové zastávce.

27.6. Oslava konce školního roku (společné
hry a k tomu dobroty k zakousnutí).

VOLNOČASOVÝ KLUB JONÁŠ JE OTEVŘEN
KAŽDÝ ČTVRTEK OD 15:30 DO 17:30
v Horském klubu na adrese Horní 168
v Kašperských Horách.
(Aktivity zajišťuje GIZELA ŠVAJKOVÁ
721 643 096)
Akce jsou pořádány za finanční podpory
Města Kašperské Hory,
Plzeňského kraje a dárců Tříkrálové sbírky.
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Z knihovny

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Knihovna nabízí mnoho novinek
Knihovna Kašperské Hory v průběhu
jara obohatila knižní fond a zve vás
k návštěvě. Z novinek vybíráme za vás.

zmítané Francii. V druhé části mladý pár
nečekaně odhaluje skrývané tajemství při
restaurování zchátralého kláštera a poznává příběh obou dívek.

Beletrie
Alena Mornštajnová: Tiché roky

z plzeňské ZOO, které jsou doplněny celostránkovými barevnými fotografiemi.
Kelsey Oseid: Co vidíme ve hvězdách.
Ilustrovaný průvodce noční oblohou
Krásně ilustrovaný průvodce naší sluneční
soustavou objasňuje nejrůznější zajímavá
vesmírná fakta, věnuje se legendám a příběhům, které se za nimi skrývají. Vědu
spojuje s mytologií i historií a zabývá se jak
souhvězdími, planetami, kometami nebo
Mléčnou dráhou, tak méně známými tématy, jako jsou mlhoviny, objekty na okraji
sluneční soustavy nebo vzdálený vesmír.
Tato půvabná cesta kosmem udělá radost
vesmírným nadšencům všech věkových
kategorií.

Kolik toho víme o svých nejbližších? Román
je pojat jako intimní rodinné drama, kde
hlavní roli nehrají velké dějiny, ale náhody
a lidské charaktery. Stejně jako u předchozího románu Hana vás unese silný, strhujícím způsobem vyprávěný příběh, který si
vás podmaní od první do poslední stránky.

Osoha Karel, Kavalír Ondřej, Mašek
Vojtěch: Návrat Krále Šumavy. Na čáře

Vlastimil Vondruška: Křišťálový klíč
Nová historická sága se odehrává v době
od třicetileté války až do revolučního roku
1848, kdy bylo zrušeno poddanství. Šestidílná kronika vypráví o osudech sklářského
rodu Heřmanů na pozadí života v severních
Čechách, které v dobách feudalismu prosperovaly, ale v zápětí jejich sláva rychle
upadla. Název „Křišťálový klíč“ je symbolem rodinného tajemství, které se v rodu
Heřmanů traduje z generace na generaci.
František Niedl: Rozervané království
Pátá kniha v sérii Rytíři z Vřesova. Podaří
se uvězněnému Jindřichu z Lipé získat moc
i stříbro od krále Jana Lucemburského nebo
mu stojí v cestě královi obránci?
Marie Lamballe: Hortenziová zahrada
Kniha se odehrává ve dvou časových obdobích, během druhé světové války a v současnosti. Oba děje spojuje malebná vesnice
Plouvan ve francouzské Bretani a starý
klášter Notre Dame de la Foret ležící uprostřed kouzelného lesa Brocéliande, místa
opředeného starými legendami o bájných
postavách. První část vypráví milostné příběhy dvou dívek Semy a Maelle ve válkou

První díl komiksové trilogie na motivy románového bestselleru Davida Jana Žáka
„Návrat Krále Šumavy“. Pár let po válce
připomíná Šumava divoký západ, zemi nikoho, eldorádo dobrodruhů, tajných agentů, pašeráků a převaděčů. Neklidný rajon
esenbáků a pohraničníků, kteří se snaží nastolit pravidla nového režimu. Jako magnet
přitahuje dramatické osudy, mezi nimiž se
jeden vymyká – Josef Hasil takzvaný Král
Šumavy...
Šumavský místopis
Kolektiv autorů: Šumavští
rodáci vzpomínají 1–4
Příběhy z bouřlivých válečných i poválečných let, vzpomínky známých osobností
jako například Karla Větrovce, Karla Ešnera, Jana Koppa, Marie Malé a dalších.
Pulkrábek Jaroslav: Šumavské povídání
aneb Co v kronikách nenajdete 1 + 2
Tajuplné, dobrodružné i humorné příběhy Jaroslava Pulkrábka, které dlouhodobě
vycházely v sobotní příloze Prachatického
deníku sebrané do dvou knih a doplněné
nádhernými ilustracemi Marie Petrmanové. Výběr převyprávěných pověstí a autorských příběhů ze Šumavy autenticky
zobrazující prostředí, život i mentalitu lidí
v dobách dávno minulých.
Knihy pro děti
František Hykeš: Příběhy zvířátek.
Zoologická zahrada, jak ji neznáte
Kniha není určená badatelům, ale naopak
rodinám s dětmi. Vypráví 36 příběhů zvířat

Jitka Skořepová
vedoucí MěKIS

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

kultura
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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

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)

MUSICA LUCIS PRAGA – 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

Sobota 20. 7.
20:00
kostel sv. Mikuláše

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová, umělecká vedoucí – flétna

Lenka Torgersen – housle, Andreas Torgersen – viola,
Hana Fleková – violoncello
Mozart, Haydn, C. Ph. Bach, Ryba (koncert při svíčkách)

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

Mezinárodní festival
Evropské týdny Pasov
také na Šumavě
Známý mezinárodní kulturní festival
„Europäische Wochen Passau“ konaný od
21. června do 28. června, rozprostírá letos
své akce také mimo území Bavorska.
V sobotu 29. června 2019 pro své účastníky
pořádá zájezd na českou stranu Šumavy po
stopách spisovatele Karla Klostermanna.
Jeho vrcholem bude koncertní zastavení
v poutním kostele Narození Panny Marie
ve Strašíně, který vévodí kraji, o kterém
náš spisovatel často psal.
V koncertu, jehož začátek je naplánován
na 16:15, zazní skladby Klostermannových
současníků – J. Sibelia, W. Bergera a dalších v podání renomovaného Drážďanského
tria, hudebníků z řad slavného německého koncertního sdružení „Staatskapelle
Dresden“.
Na exkluzivní koncertní akci je samozřejmě srdečně zváno i domácí publikum.
Prodej vstupenek na místě před kostelem. Případná rezervace míst k sezení je
možná.

Vladimír Horpeniak
historik Muzea Šumavy

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)

Červnový Senior IN bude o životě
Ve čtvrtek 27. června v 15:00 se v Horském klubu bude opět konat další z pořadů
Senior IN. Pozvání přijala spisovatelka a terapeutka Antonie Krzemieňová a povídat
bude na téma Život je hra – je na nás,
zda půjde o veselohru, drama či dokonce
horor.
V dospělosti určitý čas trávila v lékařských
ordinacích a také nemocnicích, především
s gynekologickými problémy.
Ve svých 30 letech byla postavená před
rozhodnutí, zda jít dál cestou medicíny,
která jí nabízela každé dva roky operační
sál, nebo se naučit se svým problémem žít
za cenu pooperačních komplikací. Tato událost nastartovala její cestu hledání a změnu

pohledu na život. Proto se pustila do studia
psychosomatiky u jedné kanadské lékařky,
která vyučuje podle díla onkologa doktora
Hamera.
Spojení psychosomatiky s dříve naučenou
informatikou a programováním myšlenkou
dalo jejímu životu kromě zdraví také odpovědi na mnohé otázky a nový rozměr.
Stejně jako některým dalším lidem. Napsala několik knih na toto téma např. Síla myšlenky I, Prokletí, Síla myšlenky II, Manipulace nebo dva díly knihy Tělo napoví.
Tyto knihy bude možné na přednášce
zakoupit.

Radek Nakládal
kulturní referent

Antonie Krzemieňová

kultura
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Musica Lucis Praga opět na Šumavě
Pozvánka na letní koncerty komorního orchestru
Přesvědčení, že právě Šumava je nejlepším místem pro hudbu, sdílejí už řadu let
členové komorního orchestru Musica Lucis
Praga (MLP). Proto každoročně připravují
pro domácí obyvatele ale i četné návštěvníky Šumavy letní koncertní cyklus klasické
hudby. Skladbami mistrů baroka, klasicismu
ale i skladatelů nové doby rozeznívají originální prostory místních památek, zejména
kostelů. Významně tak obohacují kulturní
nabídku regionu v době vrcholící turistické
sezóny.
Orchestr sdružuje přední interprety z řad
Symfonického orchestru Českého rozhlasu a České filharmonie v Praze. Ke svým
hudebním produkcím na Šumavě tento
desetičlenný komorní orchestr zve často
a pravidelně špičkové sólisty jako třeba
houslistu Václava Hudečka, flétnisty Jiřího
Stivína a jeho dceru Markétu nebo varhanici Markétu Schley Reindlovou. Letos kromě
sólistů – instrumentalistů v letním cyklu
významně zazáří mladé operní pěvecké
hvězdy – sopranistka Gabriela Kopperová a basbarytonista Daniel Klánský a to
v exkluzivním koncertu v Kašperských Horách 14. července.
Kopperovou příznivci opery a operety znají

především z Divadla F. X. Šaldy v Liberci,
dále z Hudebního divadla v Karlíně nebo
Jihočeské opery. Klánský, pocházející ze
známé hudebnické rodiny, se v poslední
době čitelně prosadil hostováním na prknech Národního divadla v Praze. Kromě árií
a duetů z oper W. A. Mozarta a CH. W.
Glucka oba umělci zazpívají slavné duchovní kompozice J. Haydna, F. Schuberta, Ch.
Gounoda a C. Francka.
Posluchači tradičního koncertu v kostele
sv. Štěpána na Kvildě se letos mohou těšit
na zvláště slavnostně zářivá sóla předního
českého trumpetisty Miroslava Kejmara,
který kromě kompozic barokních mistrů
potěší melodiemi slavných muzikálových
tvůrců jako jsou Bernstein, Loewe nebo
Gershwin. Orchestr MLP se svým letním
cyklem letos poprvé zavítá do kostela Nejsvětější Trojice v oblíbeném šumavském letovisku Srní. Jako sólistku sem přivádí temperamentní flétnistku Markétu Stivínovou,
která pochází ze známé pražské umělecké
rodiny a ve skladbách klasiků i mistrů nové
doby znamenitě rozvíjí odkaz svého otce
Jiřího Stivína.
Na koncertech v kostelech sv. Vintíře
v Dobré Vodě u Hartmanic a Nanebevzetí

MUSICA LUCIS PRAGA
LETNÍ KONCERTY KOMORNÍHO ORCHESTRU
NA ŠUMAVĚ
sobota 13. července
19:00
Kvilda kostel, sv. Štěpána – sólista Miroslav Kejmar, trubka
neděle 14. července
20:00
Kašperské Hory, kostel sv. Markéty – sólisté Daniel Klánský, basbaryton & Gabriela
Kopperová, soprán
úterý 16. července
19:00
Srní, kostel Nejsvětější Trojice – sólistka Markéta Stivínová, flétna
pátek 19. července
19:00
Dobrá voda u Hartmanic, kostel sv. Vintíře – sólista Eduard Šístek, violoncello
sobota 20. července
19:00
Nezamyslice, kostel Nanebevzetí Panny Marie – sólista Eduard Šístek, violoncello
pondělí 22. července
20:00
Třeboň, Schwarzenberská hrobka – sólista Václav Hudeček, housle
sobota 21. září
19:00
Strašín, kostel Narození Panny Marie – sólista Václav Hudeček, housle

Panny Marie v Nezamyslicích pak dostane
příležitost pro své umění znamenitý mladý
violoncellista Eduard Šístek, který je už od
roku 2011 členem České filharmonie a jako
sólista se s nevšedním úspěchem účastní
mezinárodních soutěží a festivalů včetně
Pražského jara. Těžiště vystoupení v Dobré
Vodě a Nezamyslicích bude spočívat zejména v interpretaci koncertů pro violoncello
a orchestr A. Vivaldiho a G. Rossiniho.
Vrcholem letošního letního cyklu komorního orchestru Musica Lucis Praga budou pochopitelně koncerty s houslovým virtuózem
Václavem Hudečkem, které zazní v Třeboni
a ve Strašíně na Šumavě a které letošní
cyklus letních koncertů uzavřou. Budete
mít příležitost slyšet vytříbené famózní
provedení slavného cyklu Čtvero ročních
dob Antonia Vivaldiho a také podmanivé
Preludium ze suity Edwarda Griega Z časů
Holbergových.
Je třeba připomenout, že tradiční letní cyklus koncertů Musica Lucis Praga 2019 se na
Šumavě koná díky všestranné podpoře fy
BELIMO CZ a mecenášské obětavosti rodiny Lucie a Ivara Mentzlových. Na cyklus
šumavských koncertů komorního orchestru
Vás srdečně zvou všichni účinkující, pořadatelé a podporovatelé.

Vladimír Horpeniak
předseda Šumavského kulturního spolku

Šikovné ruce
Spolek Šumavské cesty, z. s. z Plzně připravuje již od roku 2015 uprostřed prázdnin
sobotní program pro děti i jejich rodiče
„Šikovné ruce“ v Domě sv. Vintíře v Dobré
Vodě u Hartmanic.
Jak už název napovídá, jedná se o malou
tvořivou dílnu, kde si děti mohou vyrobit
šperky z korálků, tvořit drobné dárky ze
zbytků látek, skořápek od ořechů, papíru
apod.
Pro letošní ročník pořadatelé „Šikovných
rukou“ připravují výrobu záložek a jednu
užitečnou novinku - příchozí si budou moci
vlastní kresbou nebo tiskem ozdobit látkovou nákupní tašku.
Největší oblibě se již tradičně těší výroba
šumavských strašidýlek ze šišek, které nemohou ani letos chybět.
Vstupné dobrovolné.
Tak přijďte, budete vítáni!
Členové pořádajícího spolku Šumavské
cesty, z. s. se na vás všechny těší v sobotu 27. července 2019 v době 10:00 –
17:00 h v Domě sv. Vintíře v Dobré Vodě
u Hartmanic.
Spolek Šumavské cesty, z. s .
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ZŠ a MŠ po zápisech na nový školní rok
V dubnu a květnu proběhly zápisy do Základní i Mateřské školy Kašperské Hory na
školní rok 2019/20. Co nás čeká od září?
Už první informace je velice pozitivní. Tolik
dětí jsme u zápisu do 1. ročníku základní
školy minimálně 10 let nezažili! I díky tomu
budou všechny třídy konečně samostatné.
Opět bude fungovat i jedna třída speciální. Navíc je zde velká pravděpodobnost, že
naše nová první třída bude následně od
druhého ročníku rozdělená na dvě.
V mateřské škole je situace obdobná, počet dětí je také rekordní. V tuto chvíli jsme
přijali jen tolik dětí, kolik můžeme umístit
do našich dvou stávajících tříd. Do finiše už
se ale dostává přestavba staré tělocvičny,
kde vznikne další třída MŠ. Předpokládáme tedy, že následně přijmeme i všechny
ostatní děti, které byly u zápisu. Během

roku se nám počet našich „mateřáků“ vyšplhá poprvé v historii nad šedesát!
V tuto chvíli vrcholí i příprava příštího školního roku. Kromě zvýšení počtu tříd připravujeme i další pozitivní změny. Už před
rokem jsme chtěli prodloužit provoz mateřské školy a školní družiny. Díky novému
systému financování celého školství bude
v případě zájmu rodičů konečně i tato
změna možná.
Abychom měli zpětnou vazbu k naší
činnosti, připravili
jsme v květnu opět
krátké
anonymní
dotazníky. Rodiče
nás v nich mohli pochválit nebo vyjádřit

svou nespokojenost. Pod konkrétní požadavky bylo třeba se podepsat, abychom
je mohli společně řešit. V době uzávěrky
Zpravodaje jsme ještě neměli reakce rodičů
k dispozici, v současné době je zodpovědně
vyhodnocujeme.
Richard Nový
ředitel školy

Ze školky

OZNÁMENÍ
Zápis do ZUŠ Kašperské Hory na
školní rok 2019/20
HUDEBNÍ OBOR
čtvrtek 13. června od 15:00 – 16:00
předpoklady pro studium na ZUŠ jsou u zápisu prověřovány tímto způsobem:
sluch – pozná hranou písničku, melodii
rytmus – vytleská podle učitele rytmický motiv
intonace – zazpívá připravenou písničku

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
čtvrtek 13. června 15:00 – 16:00
žák přednese báseň, a dále podle požadavků zkoušející komise

VÝTVARNÝ OBOR
středa 12. června 16:00 – 17:00
žák namaluje na zadané téma kresbu, je vhodné přinést i vlastní práce, svědčící
o jeho talentu
Součástí každé zkoušky je i motivační rozhovor.
Přihlášku si můžete stáhnout z webových stránek naší ZUŠ nebo vyplnit elektronicky
na portálu www.izus.cz v záložce „PŘIHLÁŠKA“.
Richard Nový
ředitel školy

Děti z naší mateřské školky se koncem
dubna zúčastnily na školním hřišti a v okolí vodárny projektu Den Země, který připravilo Informační středisko a Středisko
environmentální výchovy Kašperské Hory.
Na hřišti bylo pro ně připraveno několik
stanovišť, kde plnily zábavné úkoly, které si
radostně užívaly.
V čarodějnických maskách a převlecích jsme
si připomněli tradici pálení čarodějnic. Ve
třídách panovala magická atmosféra, při
které si kromě jiných činností děti vyčarovaly pomocí zaklínadel několik kouzelných
lektvarů.
I měsíc květen přinesl dětem nejeden
vzdělávací poznatek a to zejména díky probouzející se přírodě. Děti získaly radostné
zážitky z her, cvičením ve sportovní hale,
ale i účastí na plaveckém kurzu. Jedním ze
zážitků byl i poslech koncertu žáků ZUŠ,
který probíhal v městském kině.
Také jsme navštívili zábavně výukový program v Informačním středisku a Středisku
environmentální výchovy v Kašperských
Horách. Rovněž v obou třídách proběhla
besídka ke Dni matek, která snad potěšila
všechny přítomné rodiče.
Pro nové budoucí žáky se 14. května uskutečnil zápis do mateřské školky společně
s Dnem otevřených dveří, kde si mohli
zájemci prohlédnout prostory školky a nahlédnout do našich tříd.
V nejbližší době čeká děti ze třídy Sluníčko
výlet do Grafenau – zábavného parku Babalu, kde stráví společný den se žáky MŠ
z Grafenau.
Miroslava Jelínková
učitelka MŠ
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Start Duhového závodu (foto: fotoarchiv Duha Králováci)

„Sumo závodníci“ (foto: fotoarchiv Duha Králováci)

Besídka ke Dni matek (foto: fotoarchiv MŠ)

Den lesa (foto: fotoarchiv MŠ)

Pálení čarodějnic (foto: fotoarchiv MŠ)
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DLOUHODOBÉ AKCE

Šuma�a – o�iginá�ní p�odukt, pos�echnout si mnoho zajíma�ého o histo�ii
sk�ářst�í na Šuma�ě a podí�at se na
ce�� postup ���ob� sk�eněného ko�á�ku. Sami se pak můžete pokusit o ���obu s�ého záři�ého pok�adu.
Te�.: 376 582 734.
Přednášející: Jana Wud�
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

Če��en
V�sta�a
Va�entin Ho�ba – Ob�az� z Jihočeska
a Jose� Duspi�a – Posunutá �ea�ita.
| ��sta�ní místnost �adnice
Če��en | střed� a pátk� | 15:00
Komento�ané p�oh�ídk� města
Cca 75minuto�á p�oh�ídka města
s p�ů�odcem. P�odej �stupenek na
MěKIS, te�.: 376 503 413.
| Kašpe�ské Ho��
Če��en | úte�� – nedě�e
P�oh�ídk� na h�adě
Možnost na�ští�it h�adní nád�oří a zúčastnit se p�oh�ídk� 10:00 –
17:00.
Více informací na www.kasperk.cz.
| hrad Kašperk

KRÁTKODOBÉ AKCE

07.06. | 18:00
Fotog�a�cké puto�ání Šuma�ou po
Z�até stezce
Fotog�a�cké puto�ání po šuma�ské
pří�odě. P�omítání �otog�a�í Šuma��
i z net�adiční ptačí pe�spekti��.
Přednášející: Lucie Rambousko�á.
Te�.: 376 582 734, 731 284
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
08.06. | 10:00
K�etoucí pok�ad� na Z�até stezce
Botanická ��cházka do oko�í Kašpe�sk�ch Ho�. Cestou budeme pozná�at
d�obná tajemst�í šuma�ské pří�od�.
Přednášející: Ing. Hana Kohouto�á.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
08.06. | 13:00 – 17:00
Ruční ���oba sk�eněn�ch ko�á�ků
(páteříků) na sk�ářském kahanu
Přij�te se seznámit s ���obkem

12.06. | 13:30
Křes�o p�o hosta
S ��t�a�nicí a sk�ářkou paní V�adimí�ou Tesařo�ou. Zda�ma p�o senio��
a zd�a�otně postižené občan�.
| DPS Kašpe�ské Ho��
S!

PRO VÁ

TIP
14.06. | 17:00
Aste�ix a tajemst�í kouze�ného
�ekt�a�u
Tajemst�í sí�� ob��ate� ma�é ga�ské
�esničk� se uk���á � kouze�ném �ekt�a�u. Recept na jeho ���obu peč�i�ě střeží d�uid Pano�amix. S pomocí
s��ch �ě�n�ch přáte�, Aste�ixe a Obe�ixe, se ��dá�á h�edat �hodného ta�ento�aného nás�edo�níka.
| kino Kašpe�ské Ho��

15.06. | 14:00 – 16:00
T�oři�á dí�na – �mo hmota
Přij�te si s námi ���obit o�iginá�ní dá�ek, ozdobit �žičku, p�opisku nebo jin�
�ám mi�� ��astní předmět z ko�u nebo
sk�a. Cena p�og�amu: 50 Kč.
Te�.: 376 582 734, 731 530 464
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

21.06. | 17:00
Pos�ední tanec sezón� �o�. 3
K pří�ežitosti 24 �et za�ožení taneční
skupin� POWER se uskuteční třetí
�očník akce „Pos�ední tanec sezón�
aneb �ítej, �éto.“ Z�áni jsou přede�ším
�šichni mi�o�níci tance a hudb�, přáte�é, známí p�ostě ce�á ši�oká �eřejnost.
| �otba�o�é hřiště
S!

PRO VÁ

TIP
21.06. | 19:00
Bohemian Rhapsod�
Nejúspěšnější ��m �oku 2018 na Dni
hudb� � Kašpe�sk�ch Ho�ách.
Fi�m Bohemian Rhapsod� je os�a�ou
�ocko�é skupin� Queen, jejich hudb�
a přede�ším F�eddieho Me�cu��ho.
Vstupné 100 Kč dospě�í, děti 80 Kč.
Předp�odej �ístků � in�ocent�u nebo
na te�.: 376 503 413
| kino Kašpe�ské Ho��

22.06. | 13:00–23:30
VÁS!
TIP PRO
Den hudb�
Odpo�ední a �eče�ní p�og�am p�n�
hudb� na náměstí. Nej�ětší h�ězdou
�eče�a bude Kabát �e�i�a� P�zeň.
K�omě nich během dne us��šíte kape�� Pa�kán, Tabaske� a mi�o�níci decho�k� ocení Jižan�.
Ch�bět nebude ani předsta�ení p�o
děti M�š a Maš a ��stoupení místní
st�eet dance skupin� TS Po�e�, kte�á
se če�st�ě p�šní d�uh�m místem z mist�o�st�í České �epub�ik�.
| náměstí Kašpe�ské Ho��

změna p�og�amu ��h�azena
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22.06.
Den hudb� na h�adě Kašpe�k
Dop�o�odn� p�og�am zaměřen� na
hudbu. Zah�aje skupina Bakchus, budete mí možnost ���ob� ��astního
hudebního nást�oje a předsta�í se
�ám také záhadn� šuma�sk� hudební nást�oj tz�. „Hůkad�o“. Po ce�� den
budou p�obíhat p�oh�ídk� h�adu a inte�akti�ní p�oh�ídk� p�o děti.
| h�ad Kašpe�k

29.06. | 14:00 – 16:00
T�oři�á dí�na
V �t�a�né �ec�k�o�ání a pe�gamano
Na t�oři�é dí�ně se seznámíte s net�adičním ��t�a�n�m p�og�amem,
a ještě spo�ečně najdeme ��t�a�né
��užití p�o �ěci, kte�é b� jinak skonči�� � koši.
Cena p�og�amu: 50 Kč.
Te�.: 376 582 734, 731 530 464
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

�iniště a da�ší mokřad�? P�oč a jak je
te� obno�ujeme?
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

ČERVENEC

05.07. | 17:00
V�sta�a ob�azů A�žbět� V�áško�é
S�a�nostní �e�nisáž
| ��sta�ní místnost na �adnici

22.06. | 14:00 – 16:00
T�oři�á dí�na
Antist�eso�é ma�o�ání a pe�gamano
Přij�te si ��zkoušet s�ou t�oři�ost,
k�eati�itu a z�učnost do naší t�oři�é
dí�n�, kde spo�u s námi můžete p�ožít
příjemné odpo�edne a odnést si ��astno�učně ��t�ořené ob�ázk�.
Cena p�og�amu: 50 Kč. 376 582 734,
731 530 464
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
27.06.| 15:00
Senio� IN
„Ži�ot je h�a. Je na nás, zda půjde
o �ese�oh�u, d�ama či dokonce ho�o�.“
Jak da�ece o��i�ňujeme s�é ži�ot�
s�ou m�s�i? Jakou má m�š�enka sí�u?
Jakou �o�i h�ají � našich ži�otech emoce? Sou�isí naše emoce se zd�a�ím?
O tom �šem si budeme po�ídat se
spiso�ate�kou a te�apeutkou Antonií
K�zemieňo�ou.
| Ho�sk� k�ub
S!

PRO VÁ

TIP
28.06. | 21:30
LETNÍ KINO – LOVEní
Stojíte před o�tářem a místo ��touženého „ano“ �áš pa�tne� řekne „ne“
a uteče. Jak se s touto �ánou osudu
��pořádá h�a�ní h�dinka no�é české
komedie � podání Este� Geis�e�o�é?
To se doz�íte na p��ním �etošním p�omítání pod ši��m nebem.
| pa�čík pod kinem

01.07. | 19:00
Oheň na měsíci
Jak jsme před 50 �et� �etě�i k Měsíci.
Ast�onomická přednáška, kte�á bude
� případě přízni�ého počasí dop�něna
pozo�o�áním �etní �eče�ní ob�oh� přenosn�mi ast�onomick�mi da�ekoh�ed�.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
02.07. | 14:00
T�oři�á dí�na
Z o�čína
Přij�te a zjistíte, jak se zp�aco�á�á
o�čí ��na a co �še je možné z ní ���obit p�stěním za mok�a nebo pomocí
p�stící jeh�� za sucha.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
03.07. | 10:00
Ko�em Kepe�ského Zhůří
V�cházka za pří�odou a histo�ií přes
Hadí ��ch a Sta�� B�unst s pano�amatick�mi �ozh�ed� do ob�asti západní
Šuma��. Cestou budeme pozná�at
d�obná tajemst�í pří�od�.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
04.07. | 19:00
Ži�ot p�o mokřad� aneb ��acíme
�odu k�ajině
Po�ídání o �odě � šuma�ské k�ajině
Jak č�o�ěk o��i�ni� zdejší potok�, �aše-

05.07. | 10:00
Rost�in�, st�om�, keře a jejich ��užití � kuch�ni
Po�ídání o �odě � šuma�ské k�ajině.
Jak č�o�ěk o��i�ni� zdejší potok�, �aše�iniště a da�ší mokřad�? P�oč a jak je
te� obno�ujeme?
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

RO VÁS!

TIP P
05.07. | 21:30
LETNÍ KINO – Žen� � běhu
Nejúspěšnější česk� ��m tohoto �oku.
Pohodo�á �etní komedie s h�ězdn�m
obsazením �e kte�é zda�eka nejde jen
o běhání.
| pa�čík pod kinem
RO VÁS!

TIP P
06.07. | 10:30
Vázání �o�ů a p�a�ba po Vch�nicko
– Teto�ském kaná�u
Po�ídání o �odě � šuma�ské k�ajině jak č�o�ěk o��i�ni� zdejší potok�, �aše�iniště a da�ší mokřad�? P�oč a jak je
te� obno�ujeme? Akce p�oběhne za
podpo�� města Kašpe�ské Ho��.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

06.07. | 20:00
K�ítí mezi t�n�
konce�t při s�íčkách
Tibu�tina Esemb�e P�aha – Žensk�
�oká�ní soubo� pod �edením Ba�bo��
Kabátko�é.
„F�os inte� spinas – K�ítí mezi t�n�“
�egend� o s�at�ch pannách Ma�kétě,
Ba�boře a Kateřině �e středo�ěk�ch
cho�á�ních a po���onních sk�adbách.
| koste� s�. Miku�áše

změna p�og�amu ��h�azena
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