Měsíčník pro obyvatele Kašperských Hor a okolí

Ročník 18, číslo 8, rok 2020

Kašperskohorská pouť
Představujeme letošní pouťový program
SRPEN 2020
Ohlédnutí
Připomeňme si události, které nedavno
proběhly v okolí našeho města.

Pozvánky
Máme pro vás tipy na zajímavé výlety
a kulturní akce ve městě i okolí.

Návštěvníci pouti (Foto: Tomáš Mašek)

Tradiční a nejdéle trvající pouť, která se
koná v našem městě, proběhne od 31.
července do 2 srpna. Nabídne tradiční duchovní program a také kulturní program na
náměstí pod kostelem sv. Markéty.
V pátek 31. července bude v hlavním kostele v 16:30 mše svatá a ve 21:00 v poutním kostele Panny Marie Sněžné proběhne
adorace Nejsvětější Svátosti. V parku pod
kinem ve 21:30 můžete přijít na oblíbenou
českou komedii Jiřího Vejdělka Poslední
aristokratka.
V sobotu 1. srpna od 10:00 začnou na náměstí tradiční trhy a na Žižkově náměstí
budou pro rodiče s dětmi kolotoče a pouťové atrakce. V 10:30 můžete Kašperské
Hory poznat netradičním způsobem díky
komentované prohlídce města. Kulturní
program na pódiu pod kostelem zahájí ve

13:00 folklórní prachatický soubor Libín.
Soubor vznikl při SPgŠ Prachatice v roce
1973. Původně se jednalo o dívčí sbor a kapelu zpočátku nahrazoval magnetofon. Byly
používány nahrávky jihočeských lidových
písní. Práce souboru je zaměřena na oblast
jižních Čech, Pošumaví a česko-bavorské pomezí. V programu nemívali a stále nemají
rozsáhlá tematicky zaměřená pásma, ale
spíše krátká taneční čísla, ve kterých dávají
vyniknout typickým jihočeským tancům. Za
největší úspěch považují fakt, že v lidech,
kteří ze souboru po ukončení studia odcházejí, zůstává láska k českému folklóru, a že
mnozí z nich dnes působí v celé řadě jihočeských souborů a někteří si dokonce zakládají
soubory vlastní. Po celém kraji se tak šíří
Pokračování na straně 2

Zvony pro Šumavu
Pomozte opět rozeznít zvony na Šumavě.
Informace o probíhající veřejné sbírce.

aktuality
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Dokončení ze strany 1

jihočeské tance, písně a zvyky.
V 15:00 folklor vystřídá na podiu česká dechovka v podání dechové kapely Úhlavanka.
Kapela píše svou historii od podzimu roku
1967. Tehdy založil klatovský trumpetista
Antonín Bulka dechovou osmičku s původním názvem „Klatovanka“. Původní Klatovanka se změnila na Stavbařku a od r. 1972
užívá až dosud název Úhlavanka. Kapelník
Úhlavanky je stálým zpěvákem orchestru,
ale ne jediným. Na koncertech vystupují
s kapelou již po několik let zpěváci známí
z rozhlasových a televizních hudebních pořadů, a to Blanka Tůmová, Ivana Zbořilová,
Jiří Škvára a někteří další.
Po Úhlavance se hudební produkce odmlčí
a v kostele sv. Markéty proběhne v 16:30
mše svatá.
Na podium se zábava vrátí v 19:30 v podání znovuzrozené bývalé kašperskohorské
kapely Druhý pokus, která se přejmenovala
na I.F.M. Dreams. Ta nabídne hlavně písně
k tanci a všeobecné zábavě. Ve 20:00 se
můžete v kostele sv. Mikuláše zaposlouchat
do nově zrestaurovaných varhan, které rozezní Markéta Schley Reindlová a její hosté. Na náměstí bude znít převážně rocková
hudba v podání další domácí kapely Rankl
Sepp.
Neděle 2. srpna bude hlavně ve znamení
slavnostní poutní mše svaté, která tradičně
proběhne v kostele sv. Markéty. Mše začne
v 10:00 a zájemci o prohlídku města a kostela, budou mít možnost se jí zúčastnit od
11:30. Lístky na prohlídky zakoupíte v infocentru na radnici a sraz s průvodce je tamtéž. Po celý den bude pokračovat jarmark
a ve 14:00 na náměstí budou vystupovat
harmonikáři a harmonikářky v rámci jubilejního 10. ročníku setkání harmonikářů. Duchovní program pak v 15:00 zakončí v kostele
Panny Marie Sněžné požehnání poutníkům.
Původně měli během nedělního programu vystoupit také Eibnschläger Sänger
z partnerského města Grafenau. Bohužel se
v souvislosti se situací kolem Covid-19 museli
z účasti na pouti omluvit. Budeme se na jejich
návštěvu těšit příští rok.
Kašperskohorská pouť letos nabídne pestrý duchovní i kulturní program, nezbývá
než doufat, aby se prokletí cikánky o dešti
nenaplnilo.
Radek Nakládal
kulturní referent

POUŤ

31. 7. − 2. 8. 2020

KAŠPERSKÉ HORY
Pátek 31. července

20:00 S�a�nostní konce�t k poutní s�a�nosti
Ma�kéta Sch�e� Reind�o�á a hosté

16:30 Mše s�atá

(koste� s�. Miku�áše)

(koste� s�. Ma�két�)

21:00 Ado�ace Nejs�ětější S�átosti
(koste� Pann� Ma�ie Sněžné)

21:00 Pouťo�á zába�a
h�aje kape�a Rank� Sepp (Kašpe�ské Ho��)
(náměstí)

Sobota 1. srpna

10:30 Komento�aná p�oh�ídka města
13:00 Fo�k�o�ní soubo� Libín P�achatice

Neděle 2. srpna

10:00 S�a�nostní poutní mše s�atá
(koste� s�. Ma�két�)

11:30 Komento�aná p�oh�ídka města

(náměstí)

15:00 Decho�á kape�a Úh�a�anka
(náměstí)

(p�odej �stupenek � in�ocent�u na �adnici)

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

16:30 Mše s�atá
(koste� s�. Ma�két�)

19:30 I.F.M. D�eams (Kašpe�ské Ho��)

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

(náměstí)

V SOBOTU I V NEDĚLI PO CELÝ DEN S T A R O Č E S K Ý J A R M A R K NA
NÁMĚSTÍ
OSTATNÍ S T Á N K Y A AT R A K C E NA ŽIŽKOVĚ NÁMĚSTÍ

změna p�og�amu ��h�azena

orientační běh
poovidu
Orientační běh po COVIDu se po zrušené
jarní části opět rozběhl, začaly vícedenní
závody. Toho na Vysočině – BOTASCUPu
v polovině července,
se účastnili i někteří
členové oddíl OB
TJ Kašperské Hory.
Nejvíc se dařilo Pavle Hulcové, ta se ve
své kategorii D40
umístila na celkovém druhém místě.

Miloš Fiala
Kašperské Hory

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

X. ROČNÍK SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH

nedě�e 2. s�pna 2020 od 14:00
náměstí Kašpe�ské Ho��
u pří�ežitosti t�adiční Kašpe�skoho�ské pouti
Více in�o�mací na e-mai�u: ku�tu�a�kaspho��.cz
nebo na te�.: 605 314 641
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Gratulujeme

Společenská
kronika

Vážené paní Leante Janderové přejeme vše
nejlepší k významnému životnímu jubileu.
Zároveň děkujeme za dlouholetou spolupráci s městem a prohlubování přátelských
vztahů s partnerským městem Grafenau.

Městský úřad Kašperské Hory srdečně
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví
významné životní jubileum:

Významný úspěch mladého
šumavského fotografa

Poznáváte?
Poznali jste, kde stávaly budovy, které
vidíte na obrázku?

a výsledkem je 13 úspěšných ročníků. Letos se do finále této soutěže dostalo 5
fotografií a Matěj Madar s jeho „Kašperkem“ nakonec skončil na druhém místě.
K tomuto úspěchu gratulujeme a vítěznou fotografii v plné velikosti si můžete prohlédnout v rámci výstavy Kašperk
v proměnách světla ve výstavní síni radnice města.
Radek Nakládal
kulturní referent

Domy č.p. 5 a 6 středověkého původu
na severní straně náměstí v Kašperských
Horách na snímku velikonočního procesí
z doby kolem 1900 (z archivu Muzea Šumavy). V přízemí bytového domu čp. 5 je dnes
cukrárna a Kašperskohorský pivovar. Dům
čp. 6 byl na počátku 20.století zcela radikálně přestavěn na dva samostatné objekty. Do levého byla situována lékárna (dnes
je tu grafické studio a prodejna suvenýrů
Michala Lukeše), v pravém bylo knihařství
a papírnictví, později tu byly zřízeny ordinace místních lékařů (dnes služebna Policie

Osmnáctiletý fotograf Matěj Madar
z Lenory získal druhé místo za fotografii
Osvícení Kašperku v soutěži Mladí fotografují památky. Tato soutěž je dnes jedna z největších světových akcí pro mladé
na poli kulturního dědictví. V roce 2007
bylo Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska osloveno hlavním pořadatelem, Radou Evropy, aby soutěž u nás
zorganizovalo a převzalo nad ní záštitu.
Sdružení se velmi rádo ujalo této výzvy

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

Piklová Helena
Holá Helena
Sedlák Josef
Lišková Jiřina
Slovák Čestmír
Voldřich Václav
Hasenöhrlová Eliška
Loukota Jaroslav
narodila se:
Sarah Kollerová
zemřeli:
Poppová Anna
Rosík Jan
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

značka Horki

ČR). Sousední dům čp. 7 zcela vpravo (na
snímku zachycen jen částečně) byl zbořen
do základů a na jeho místě si školské sestry
de Notre Dame daly roku 1907 vystavět ve
stylu pozdní secese svou dívčí a mateřskou
školu - dnes hotel a kavárna Nebespán.

5. a 19. srpna,
2., 16. a 30. září
Jednání rady města se konají
v kanceláři starostky města, jsou
neveřejná. Podklady, podněty
a připomínky je třeba doručit na
podatelnu MěÚ vždy nejméně 7 dní
před plánovaným termínem jednání
rady města.
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 a grafická
úprava: Martina Hamáková, e-mail: zpravodaj@kasphory.cz. Složení redakční rady je uveřejněno na
internetových stránkách města. Tisk: Dragon Press s. r. o., Klatovy. Pravidla pro vydávání 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

20. srpna 2020
Příspěvky zasílejte elektronicky
na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.
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Červená − Rothsaifen
Německé pojmenování Rothsaifen („červené sejpy“) připomíná rýžovnickou minulost osady. Typické rudavé zabarvení mají
právě křemeny obsahující zlato. Červeň
v půdě prozrazovala také vysoké obsahy

železa, které se tu v omezené míře těžilo. Nejstarší zpráva o Červené je z roku
1356 v privilegiu Karla IV. pro sedláka
Heinczlina Badera (z Bajerova), který byl
odměněn za pomoc při vyhledávání a vy-

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
týčení trasy kašperskohorské Zlaté stezky
do Pasova. Listina je jedním z nejstarších
písemných dokladů o osídlení horní Šumavy. Ves patřila hradu Kašperku, 1584 ji
získaly Kašperské Hory. Roku 1856 tu byla
postavena nová návesní (mešní) kaple
Panny Marie Pomocné. Tehdy obec měla
školu, 22 domů a 232 obyvatel. Hlavním
zdrojem obživy bylo horské zemědělství,
zejména chov hovězího dobytka. Dnes
je Červená převážně rekreační osadou.
Na stráních severně od osady je od roku
1994 zaveden chov severoamerických bizonů. Na Losenici pod Lídlovými Dvory
v 2. polovině 17.století pracovala železná huť s vysokou pecí, 1699 ji vystřídala
papírna - druhá nejstarší na Šumavě. Na
severním svahu Huťské hory (1187) bývala významná šumavská sklárna v Podlesí
(Vogelsangu), doložená 1584, vyhašena
1891. Působily v ní známé sklářské rodiny
(Gerlové, Eisnerové, Schmidtové). 2 km JV
od Červené se nachází Obří hrad - nejvýše položené pravěké hradiště spojované s Kelty a jejich kultovními praktikami.
V údolí Losenice pod Obřím hradem Vás
překvapí rozlehlá romantická kamenná
moře, vzniklá mrazovým zvětráváním ve
čtvrtohorách.
Vladimír Horpeniak
historik Muzea Šumavy Kašperské Hory

Sušická nemocnice – zdraví pro Šumavu

Potřebujete kvalitní a profesionální zdravotní péči? Žijete v regionu a jeho okolí
nebo jste zde jen jako návštěvník při toulkách Šumavou?
V Sušické nemocnici můžete od ledna 2020
opět využít širokou nabídku zdravotní péče.
Zkušený zdravotnický tým vám poskytne
kvalitní a profesionální péči v moderně vybaveném zázemí nemocnice.
Naše nemocnice je snadno přístupná a bezbariérová. Parkování u areálu nemocnice je
zdarma.
Pro řešení Vašich zdravotních obtíží máme
k dispozici lůžková oddělení – interní oddělení, chirurgické oddělení, oddělení následné péče a při závažných zdravotních
problémech také multioborovou jednotku

intenzivní péče. Poskytujeme komplexní anesteziologickou
péči pro léčebné a diagnostické výkony na
odborných odděleních
nemocnice (chirurgie,
interna).
Máte náhlé zdravotní
problémy? V Sušické
nemocnici je k dispozici nepřetržitá lékařská pohotovostní
služba pro děti i dospělé. Ke kvalitní diagnostice slouží samozřejmě laboratoř a oddělení zobrazovacích
metod (rentgen, ultrazvuk), které jsou
v provozu 24 hodin denně. Chirurgická
ambulance rovněž funguje v nepřetržitém
provozu.
V areálu nemocnice naleznete následující
ordinace ambulantní péče:
»»Praktický a závodní lékař pro dospělé
»»Praktický lékař pro děti a dorost
»»Chirurgická ambulance
»»Interní a příjmová ambulance
»»Gastroenterologická ambulance
»»Gynekologická ambulance
»»Dětská a alergologická ambulance pro
děti a dorost
»»Echokardiografie (ECHO)

Dále poskytujeme i odborné poradny v několika oblastech:
»»Chirurgická indikační poradna
»»Traumatologická poradna
»»Cévní poradna
»»Prsní poradna
»»Koloproktologická poradna
V případě pohybových problémů můžete
využít služby rehabilitačního oddělení, které poskytuje služby nejen hospitalizovaným
pacientům, ale také příchozím klientům
v ambulantním režimu.
Naše nemocnice zajišťuje službu zdravotně sociální pracovnice, která vám může
poskytnout sociální poradenství a pomoci
se zajištěním následných sociálních služeb.
V případě pacientova zájmu pomáháme se
zajištěním duchovní služby. Duchovní mohou navštívit pacienta přímo u lůžka nebo
lze využít nemocniční kaple. Spolupracujeme s okolními nemocnicemi – především
s FN Plzeň.
Bližší informace naleznete na www.susnem.cz nebo je získáte na telefonním čísle
+420 376 530 100. Najdete nás na adrese
Chmelenská 117, 342 01, Sušice.
Sledujte nás na www.facebook.com/
susickanemocnice
Václav Rada, ředitel a jednatel
Pavel Hais, jednatel a radní města Sušice
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Dlouhá tradice kašperskohorské pouti
Tradice (i ty poutní) potřebují soustavnou péči
K charakteru našeho města patří na předním místě fenomén mariánského poutního
místa. Poutní tradice tu trvá nepřetržitě
několik staletí. Dobu své největší slávy kašperskohorská pouť zažívala v desetiletích
kolem roku 1900, kdy do Kašperských Hor
přicházelo v den 5. srpna více než 10 000
poutníků. Tato církevní slavnost bývala
velkou společenskou a duchovní příležitostí k setkávání lidí z blízka i daleka, Čechů
i Němců. Pouť Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách dokázala obdivuhodně
překonávat nepřízeň časů válečných, i kritickou situaci po odsunu německých obyvatel Šumavy.
Obdivuhodně zvládla přežít pod střechami
svých svatostánků také dobu komunistické
diktatury. Za své vzepětí v poválečné době
děkuje naše pouť nejen novým generacím
českých poutníků, ale i cílevědomému organizačnímu úsilí domácích duchovních
správců, zejména Karla Morzyniece a po
něm Františka Nováka, který v Kašperských Horách působil v letech pro naši
církev nejtěžších 1950–1985. Čitelnou skupinou v zástupech poutníků bývali ještě
v padesátých letech kromě jiných novoosídlenci z řad rumunských Slováků. O upřímné snaze rozvíjet českou poutní tradici
v podmínkách pohraničních Kašperských
Hor svědčí například vznik nové kašperskohorské poutní písně Naše drahá Boží Máti,
ke které slova napsal za svého srpnového
ozdravného pobytu na Šumavě u sester De
Notre Dame v létě 1948 teolog a katolický
básník Dr. Čeněk Tomíško.
Návštěvnost poutí byla samozřejmě tenkrát podmíněna rozesíláním desítek pozvánek do okolních farností, rozmnožovaných
ovšem jen na běžném psacím stroji, neboť
oficiální vydávání církevních tiskovin nebylo
tenkrát téměř možné. Lidé se těšili na nádherné výzdoby kostelních interiérů, tradicí
bylo užití množství živých květin, zejména
lilií.
Za pátera Nováka na slavnostech obětavě
spolupracovali kněží z okolí, zejména ze
Strašína, Vimperka a Sušice. S nadšením
se přes jistá rizika zapojovali mladí lidé.
Zvlášť vítaným pravidelným hostem pouti
býval od 70. let kapitulní vikář Josef Kavale
z Českých Budějovic, znamenitý kazatel.
Značné oživení tradice poutí Panny Marie
Sněžné v Kašperských Horách přinesla doba
po politických změnách roku 1989. V 90.
letech výtečně spolupracovalo na slavnostech vedení města, zastupitelé se osobně
dokonce účastnili náboženského procesí.
Rozšířilo se spektrum poutníků o zástupy z
www.pratelemourence.cz
prostředí německých krajanů,
bavorských
www.facebook.com/mourenec
sousedů, četných letních návštěvníků Šumavy, ale i řeckokatolických věřících. Do

příprav a realizace poutních slavností se
zapojovala domácí česká mládež, ale někdy i mladí účastníci z Německa. Mládež
se podílela na úklidu a výzdobě církevních
prostor, na asistenci při bohoslužbách nebo
v hudebním účinkování. Od roku 1994 byla
obnovena tradice kdysi typických poutních
procesí. Poutní Kašperské Hory v nové
době navštívila řada významných církevních představitelů z domova i zahraničí.
Lze vzpomenout na přítomnost domácích
diecézních biskupů a generálních vikářů,
dále účast pasovského biskupa Dr. Franze
Xavera Edera, řezenského biskupa Dr. Rudolfa Voderholzera nebo řeckokatolických
biskupů Ivana Ljavince a Ladislava Hučka.
Byl tady například opat benediktinského
kláštera v bavorském Niederaltaichu Emmanuel Jungclaussen, profesoři Tomáš Halík a Petr Piťha, nebo pražský arcibiskup
Dominik kardinál Duka, primas český, což
bylo vlastně nedávno, v roce 2013.
Historicky nejvýznamnějšími se staly dvě
návštěvy oblíbeného apoštolského („papežského“) nuncia v ČR, Giovanniho Coppy. Jistě zajímavý by byl i výčet hostí z oblasti společenského a politického života.
Pevnou součástí poutních slavností se postupem času staly koncerty duchovní hudby
s předními umělci, při bohoslužbách zněla
nádherná duchovní hudba a sborový zpěv,
jako například slavná Korunovační mše od
W.A.Mozarta. Místní muzeum se k poutním slavnostem připojovalo tématickými
výstavami sakrálního umění.
K tradičním rysům kašperskohorské mariánské pouti patřil pochopitelně i zájem medií, včetně tisku, televizních a rozhlasových

Českobudějovický biskup Antonín Liška a apoštolský nuncius Giovanni Coppa (Foto: M. Boháček)

stanic.
Doufejme, že současný útlum církevních
poutních slavností v Kašperských Horách
je záležitostí přechodnou, a že v příštím
roce se určitě pouť Panny Marie Sněžné
zase naplno rozvine. Totiž v srpnu za rok
o mariánské pouti chceme v Kašperských
Horách uvítat nové zvony pro hlavní kostel
sv. Markéty, což bude událost jistě zcela
nevšední.
Vladimír Horpeniak,
historik Muzea Šumavy Kašperské Hory

Článek vyjadřuje názory autora, nikoliv
římskokatolické farnosti Kašperské Hory.

červenec + srpen 2020

PROHLÍDKY

*

* komentované nebo s audiokomentářem

DENNĚ v 16:30

h

v SOBOTU navíc i v 11 h

+ PRÁZDNINOVÉ NOČNÍ PROHLÍDKY. Jejich termíny a další informace najdete na:
www.pratelemourence.cz * www.facebook.com/mourenec
Další prohlídky jsou možné po domluvě: tel. 607 11 88 46, lukas.milota@centrum.cz
Pro sběratele máme turistické známky, vizitky a razítko.
Uzavírka Dl. Ves – Radešov skončila. Při cestě z K. Hor/Modravy už nejsou žádné objížďky!

kostnice
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Industriální dědictví Šumavy na Zlatém
potoce se vydařilo i navzdory počasí

Rýžování zlata (Foto: Zdeněk Svoboda)

Druhý červencový víkend patřil na Zlatém
potoce v Amálině údolí historicko-vzdělávacímu programu, který představil řeme-

slnou a průmyslovou
tradici těchto míst od
středověku až do 20.
století.
Vzhledem k nepříznivému počasí jsme byli
nuceni posunout začátek sobotního programu na 14:00. Ale
i tak lidé přišli. Celkovou návštěvnost programu odhadujeme
okolo 500 osob.
Návštěvníci především oceňovali možnost vše si sami vyzkoušet. Malí a velcí bez
rozdílu věku rýžovali v potoce, vyráběli kahany, vyrazili si vlastní mince, odlévali pe-

četi, vyráběli vlastní krabičky historických
sirek a také si mohli vystřelit z luku nebo
z kuše.
Ve vybraných časech jsme se společně prošli údolím ke středověké štole, před níž
jsme si povídali nejen o středověké těžbě
zlata, ale třeba i využití štoly Kristýna pro
měření zemětřesení.
Program přilákal rodiny s dětmi i další návštěvníky. Zájem a nadšení si něco vyzkoušet byl velký. Některé děti, ale i zkušení
dospělí rýžovníci strávili v chladné vodě
dlouhou dobu a vyrýžovali dokonce malé
částečky granátu a turmalínu.
Program na Zlatém potoce byl součástí
projektu Plzeňského kraje, Industry Open.
Pěkné letní dny přejí
Karel Ešner a Zdeněk Svoboda

Klub v pyžamu
Začátkem prázdnin, hned 1. července, pořádal Klub v pyžamu autorské čtení knížky
Pohádky k dočmárání. Sešli jsme se nad
školou ve stínu stromů a s výhledem do
krajiny. Usadili jsme se na deky a zaposlouchali se do veselých a poučných pohádek,
které děti velmi bavily. Dokonce si chtěly
tu první zahrát jako divadlo. A tak se hrálo divadlo, pak se malovalo, bylo veselo,
a nakonec jako překvapení vytáhli pořadatelé bubínky. Děti se učily bubnovat různé
rytmy a pan hudebník je doprovodil na kytaru. Takové příjemné letní odpoledne to

bylo. Všichni jsme
si to užili. A protože už byly ohlasy, zda zase někdy
něco podobného
uspořádáme, tak
rovnou odpovídám:
ano! Až domluvíme
termín, dáme včas
vědět a budeme se
opět těšit!
Olga Svobodová
Klub v pyžamu, z.s.

Spokojení účastníci akce (Foto: Olga Svobodová)

Komentované výpravy geoparku
Královská Šumava
Od 1. srpna spouští geopark Královská Šumava komentované výpravy za poznáním
známých, i dosud turisticky opomíjených
míst Šumavy. Připraveny jsou čtyři trasy
okolo Rejštejna, výprava údolím Losenice
či po stopách zlatokopů. Zpravidla se jedná
o trasy dlouhé 5 – 7 km. Výjimkou je výprava po stopách Zlaté stezky kašperskohorské,
která je dlouhá 13 km. Vyjdeme spolu z Horské Kvildy, přes Zhůří, Kozí Hřbety a údolím
Losenice doputujeme do Kašperských Hor.
Rezervace komentovaných výprav a podrobnější informace jsou k dispozici na webových
stránkách: www.kralovskasumava.cz.
Zde jsou bližší informace k putování po Zlaté

stezce, která má již tři konkrétní termíny:
Komentovaná procházka – výprava - Po stopách Zlaté stezky a Zlaté cesty
Datum a čas začátku výpravy:
10., 17. a 24. 8, vždy od 9:00
Trasa: Horská Kvilda (od autobusové zastávky u hotelu Rankl) do Kašperských Hor
Délka: cca 13 km
Hlavní téma: Šumavské "zlaté" stezky, vedlejší témata: geomorfologický vývoj Šumavy, příroda, lidská činnost a vývoj Šumavy
Průvodce: Zdeněk Svoboda, bývalý kastelán hradu Kašperk, tel. č.: 775 355 175
Zdeněk Svoboda
geopark Královská Šumava

Zlatá stezka (Foto: Zdeněk Svoboda)
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Druhá polovina léta na hradě Kašperk
Letní sezona je v plném proudu, což sami
vidíte ve městě zaplněném auty a turisty.
Vypovídají o ní i aktuální čísla denní návštěvnosti a četné kladné odezvy na kvalitu služeb a probíhající akce. Pojďme se
společně podívat na přehled uplynulých,
a především pak očekávaných událostí ve
druhé polovině letních prázdnin.
Návštěvnost a provoz
Se začátkem letních prázdnin jsme oproti
červnu zaznamenali skokový nárůst návštěvnosti, za nímž stojí mimo jiné letošní
omezení cestování do zahraničí v důsledku
šíření koronaviru. Průměrně absolvuje ve
všední dny komentované prohlídky na 500
až 800 návštěvníků, v závislosti na počasí.
Dalších několik stovek lidí přichází alespoň
na nádvoří. Běžně tak hrad Kašperk denně
navštíví přes 1000 lidí, což snadno poznáte
při průjezdu kolem parkoviště na Račánku.
Posádka se v provozu sehrála znamenitě
a musím ji vzdát jenom chválu. Netvoří se
fronty, návštěvníci jsou pohotově odbavováni a zásobování je dostatečné. Hodinové
prohlídky do nitra hradu začínají každých
15 min. Ke komfortu a návštěvnickému
zázemí také přispěla dostavba nových WC
na hradním nádvoří, jež ještě voní novotou
a vynikají dostatečnou kapacitou a snadným přístupem.

mochodem během zmíněného víkendu akci
navštívilo na 2200 platících diváků.
Kašpaři zpět na Kašperku
V době vydání aktuálního čísla Zpravodaje
startuje na hradě shakespearovské divadlo,
představení Macbeth v podání Spolku Kašpar z Divadla v Celetné. Divadla se konají
ve dnech 3. – 6. srpna, tedy vzápětí po
kašperskohorské pouti. Představení začíná
vždy od 21:30. Pokud máte o tuto kulturní
událost léta zájem a ještě jste si nepořídili
lístky v předprodeji (330 Kč/ks), můžete je
zakoupit na MěKIS Kašperské Hory nebo
pohodlně online na kasperk.cz. Pokud tedy
ještě nějaké volné budou, je o ně mimořádný zájem.

společně akusticky zahrají dva mimořádní
hudebníci světového formátu – přední hráč
na australské didgeridoo Ondřej Smeykal
a Bear Love z Velké Británie, jenž rozezvučí obří gongy. Ten největší má průměr dokonce 2,2 metru. Koncert začíná od 18.00
hod. Lístky v ceně 290,- je možné zakoupit
opět v předprodeji, a to buď na MěKIS Kašperské Hory nebo pohodlně z domova ze
stránek www.kasperk.cz.
Lihýřové hodiny – funkční
replika středověkých hodin
Začátkem prázdnin se nám ozval pan Václav Ulč z Plzně, který se zabývá výrobou
historických hodin. Nabídl, že hradu Kašperk poskytne formou dlouhodobé výpůjčky funkční repliku středověkých hodin. Se
zájmem jsme takovou nabídku přijali. Nyní
jsou na Kašperku skutečně k vidění tzv.
lihýřové hodiny, replika původní hodinového stroje pocházející z roku 1350, jejichž
originál je dnes uložen v muzeu v německém Würzburgu. Regulace lihýřem byla
vynalezena kolem roku 1300 a byla používána až do poloviny 17. století, než byla
nahrazena přesnějším kyvadlovým regulátorem. Hodiny při pravidelném natahování
přesně odměřují čas a jsou k vidění v rámci
prohlídkového okruhu „Život na hradě“
v expoziční síni v budově purkrabství.

Vysílání Českého rozhlasu
z hradu Kašperk

Probíhající výstava na radnici,
„Kašperk v proměnách světla“

Když jsme provoz hradu 3. července ukončili
o něco dříve, mělo to svůj důvod. Z nádvoří
totiž ten večer proběhlo speciální venkovní
živé vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál v rámci oblíbeného cyklu „Koncert pro
jiné myšlenky“. Vystupujícím hudebníkem
byl zpěvák Marek Ztracený, moderátorkou Lucie Výborná, hosty pak Martin Karlík, Zdeněk Svoboda a Václav Kůs. Počasí
nám se začátkem prázdnin přálo, vysílání
se neslo v přátelském a uvolněném duchu,
o čemž se můžete zpětně přesvědčit třeba
díky záznamu celého koncertu na serveru
YouTube.

Po dobu celého léta je v přízemí radnice
ve výstavní síni k vidění výstava „Kašperk
v proměnách světla“. Výstava soustředila
vybranou tvorbu fotografů, kteří se zaměřili na hrad Kašperk. Šumavská dominanta je zachycena během všech ročních
období, v proměňujícím se světle, denních
dobách, i z netradičních perspektiv. Mezi
autory, jako jsou Václav Sklenář, Vladislav
Hosnedl, Josef Král, Pavel Ouředník nebo
František Zvoneček, nechybí ani zástupkyně kašperskohorských, a to paní Lenka
Dušková.

Oživené nádvoří – řinčení
mečů a středověká hudba
18. a 19. července jsme pro malé i velké
připravili víkendový program, který dal
ožít hradnímu nádvoří. Příchozí si mohli
poslechnout skupinu středověké hudby Elthin, shlédnout vystoupení kejklíře Huberta, šermířských skupin Glladius a Gabreta
a dále vyzkoušet řadu aktivit: ať už to bylo
rýžování zlata, ražba mincí, výroba pečetí
nebo střelba z luku. Formát se nám osvědčil, takže v něm hodláme pokračovat. Mi-

Noční prohlídky
Oblíbené noční prohlídky jsou zpět! V době
uzávěrky čísla vrcholily přípravy na červencové noční prohlídky, v níž jsme zpracovali
tematiku příběhu nechvalně známé osobnosti z 15. století, Petra mladšího Zmrzlíka
ze Svojšína. Tehdejší zástavní držitel vyrážel z Kašperku s zbrojenými rotami na loupeživé výpravy a vedl své soukromé války,
jež se nevyhnuly ani sousednímu Bavorsku.
Zástupy zájemců o netradiční putování
setmělým hradem se přesvědčí, že žádný
strom neroste do nebe. I v srpnu hodláme
pokračovat, a sice v termínech 20. – 22.
srpna.
Výprava 2020: putovní koncert
i na hradě Kašperk
Takřka kultovní Výprava se letos poprvé zastaví i u nás! 25. srpna na hradním nádvoří

Václav Kůs
kastelán

doprava
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Autobuso�é jízdní řád� 2020
P�atnost jízdních řádů od 20. 7. 2020 Zd�oj ���.idos.cz.
Tento ��pis z jízdních řádů spojů, kte�é p�ojíždějí Kašpe�sk�mi Ho�ami má in�o�mati�ní cha�akte�. V současné době
se mohou spoje měnit i něko�ik�át do měsíce, p�oto p�osím s�edujte jízdní řád� i na autobuso�é zastá�ce.
Odjezd
4.35
5.13

z KAŠPERSKÉ HORY do SUŠICE (NÁBŘEŽÍ)
Pozn. smě� jízd� spoje
jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, že�.st. (5.03)
jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, že�.st.

(5.48)

Příjezd

Odjezd

4.56

5.25

5.42

6.20

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

14.03

14.40

jede � ; z Sušice,,že�.st. (14.35) > Kašpe�ské
Ho��, jede do 30.VIII. � ,

15.03

15.10

jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (15.00) > Kašpe�ské Ho�� > Mod�a�a, Fi�ipo�a Huť (16.33), jede do
28.VIII.

15.33

15.40

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

16.03

15.45

jede � ; Sušice,,že�.st. (15.35) > Mod�a�a
(16.44), jede do 30.VIII. � ,

16.08

16.55

jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,,že�.st. (16.45) > Mod�a�a (17.54), jede do 28.VIII.

17.18

17.35

17.40

jede � ; Sušice,,že�.st. (17.35) > Kašp. Ho�� >
K�i�da (18.53), jede do 30.VIII. � ,

18.03

18.09

18.55

jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (18:45) > Mod�a�a Fi�ipo�a Huť (19.58), jede do 28.VIII.

19.18

18.09

19.40

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

20.03

20.35

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

20.58

20.09

20.35

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

21.02

20.36

22.10

jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (22.05) >
> Ha�tmanice (22.18) > Kašpe�ské Ho��

22.48

6.44

6.03

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

6.32

6.50

7.01

jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a, Fi�ip. Huť (6.23)
> Sušice, že�. st. (7.30) jede jede do 28.VIII

7.22

7.45

8.09

8.45



7.48

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

8.09

8.40

8.55

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

10.13

9.50

10.09

9.50

11.15

10.20

11.09

10.25



13.09

11.40

jede �  ; K�i�da (10.55) > Sušice,,že�. stanice
(12.18), jede do 30.VIII.,

13.09

11.55

14.35

12.40

9.48
10.54
10.48
12.48
12.48
14.12
14.42
13.48
15.43
15.50
16.42
16
16.48
16.48
16
16.48
17.13
17.13
17.48
17.48
19.48
19.48
20.03



jede �  ; Mod�a�a, (9.07) > Sušice, že�.st.
(10.18), jede do 30.VIII.
jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a (10.13) > Sušice,,že�.
stanice (11.24), jede do 28.VIII.



jede �  ; Kašp. Ho�� > Sušice, že�.st. (11.18),



jede od 4.VII. do 30.VIII.,
jede � p�aco�ní dn�; K�i�da (11.50) > Sušice, že�. st.
(13.18), jede do 28.VIII.,





jede � p�ac. dn�; K.Ho�� > Sušice,,ž.st. (14:40),
jede � p�aco�ní dn�; Stach�, aut.st. (14.25) > Kašp.
Ho��. > Sušice,,že�.st. (15.18),
jede �  ; Mod�a�a, Fi�ip. Huť (13.03) > Sušice,
že�.st. (14.18), jede od 4.VII. do 30.VIII.,





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

jede � , ; Mod�a�a (15.15) > P�aha,,Na Knížecí
(18.50), jede � ,, 28.IX
jede � p�aco�ní dn�; Stach� aut. st. (16.25) > Sušice,,
že�.st. (17.12), jede do 30.VIII.,



jede � p�aco�ní dn�; K�i�da (15.50) > Sušice,, že�.st.
(17.18), jede do 28.VIII.,



jede �  ; K�i�da (15.50) > Sušice,, že�.st.
(17.18),jede do 30. VIII.,



jede � ; Mod�a�a (16.35) > P�aha,, Na Knížecí
(20.00), jede do 26.IX. � , 5.VII., 27.IX.
jede � ; Mod�a�a (16.35) > P�aha,, Na Knížecí
(19.55), jede do 20.IX. � , 28.IX.
jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a, Fi�ipo�a Huť (17.03) >
Sušice,,že�.st. (18.18), jede do 30.VIII.,
jede � ; Mod�a�a (17.07) > Sušice,,že�. st.
(18.18), jede do 30. VIII.
jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a (19.07) > Kašp. Ho��
> Sušice,,že�.st. (20.18), jede do 28. VIII.,
jede �  ; K�i�da (18.55) > Kašp. Ho�� > Sušice,,že�.st. (20.18), jede do 30. VIII.,









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



7.01

13.50

6.04

Ho�� > Sušice, že�. st. (8.18)

5.53

10.03

jede �  ; Kašp. Ho�� > Sušice, že�.st. (6.13)

jede � p�aco�ní dn�; Stach� aut.nád�. (7.31) Kašp.

jede do 28.VIII.

Příjezd

jede � p�aco�ní dn�; z Sušice nábřeží > Žihobce
(7.01) > Kašpe�ské Ho��
jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�. st. (6.45) > Stach�
aut.st. (7.29),
jede � ; z Sušice,,že�.st. (7.30) > Kašpe�ské
Ho�� > Mod�a�a (8.59), jede do 30.VIII.
jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�. st. (8.30) > Mod�a�a
(10.04), jede do 28.VIII.,
jede � ; z Sušice,,že�.st. (8.35) > Kašpe�ské
Ho�� > Stach� (9.17) jede do 30.VIII.,
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,,že�.st. (9.35) > Mod�a�a (10.59) > K�i�da (11.23), jede do 28.VIII.,
jede � ; z Sušice,,že�.st. (9.35) > Kašpe�ské
Ho�� > K�i�da (11.23), jede do 30.VIII.,
jede � ; z P�aha,,Na Knížecí (8.00) > Kašpe�ské
Ho�� > Mod�a�a (11.20), jede 28.IX.
jede � ; z P�aha,,Na Knížecí (8.00) > Kašp.
Ho�� > Mod�a�a (11.25), jede do 26.IX. � , 27.IX.
jede � p�aco�ních dn�; z Sušice,,že�.st. (11.35)
> Kašp. Ho��,
jede � ; z Sušice,,že�.st. (11.45) > Mod�a�a
(12.58), jede do 30.VIII.,
jede � p�aco�ních dn�; Sušice,,že�.st. (12.35) > Kašp.
Ho��,
jede � p�aco�ních dn�; Sušice,,že�.st. (13.35) >
Mod�a�a (14.59) > K�i�da Huť (15.18), jede do 30.VIII.

5.37

7.48

z SUŠICE (NÁBŘEŽÍ) do KAŠPERSKÉ HORY
Pozn. smě� jízd� spoje
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,,že�.st. (5.20)
> Kašpe�ské Ho��
z Sušice nábřeží > Rejštejn (6.36) > Kašpe�ské Ho��,

15.09
13.50
14.09
16.34
16.15
17.03
17.09
17-09
17.35

20.09





































7.45
7.13
8.08
9.13
9.01
10.18

10.42
10.47
12.03
12.18
13.07
14.18

doprava

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

z KAŠPERSKÉ HORY do STACHY (AUTOBUS. STANICE)
Odjezd
Pozn. smě� jízd� spoje
Příjezd
jede � p�aco�ní dn�; Sušice že�.st. (6.45)
7.29
7.13
> Stach�,,aut.st.,



9.01
10.10

jede � ,, ; ušice že�.st. (8.35) > Stach�,,aut.st.,
jede do 30.VIII.,
jede � p�aco�ní dn�; Kašpe�ské Ho�� > Stach�,,aut.
st., jede do 25.IX.
jede �-; Kašp. Ho�� > St�akonice, aut.nád�. (14.35)

13.31

13.10

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

13.31

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



14.22

16.03

jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st.(15.35) > Stach�,
aut.st.,

16.19

16.06

jede � , ; Kašp. Ho�� > Stach�, aut.st. (16.16),
jede do 30.VIII.,

16.22





7.31

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

7.48

7.55

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

8.15

8.35

jede � p�aco�ní dn�; České Budějo�ice aut.nád�.
(6.40) > Kašp. Ho��

8.55

8.35

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

8.55

9.27

jede � ,,  ; Stach� aut.st. > Kašp. Ho��, jede
do 30.VIII.,

9.44

12.50

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

13.10

14.25

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

14.42

16.25

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

16.42

17.31

jede � , ; Stach�, aut.st. > Sušice, že�.
st.(18.18), jede do 30.VIII,

17.48

10.30

13.10

14.06

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

9.17



V�s�ět�i�k�:
 | pondě�í, úte��, středa, čt��tek, pátek, sobota, nedě�e
| jede � nedě�i a státem uznané s�átk�
| přep�a�a jízdních ko� � označen�ch spojích

spoj přep�a�uje jízdní ko�a od 4.7.2020 do 30.8.2020, nej��še 22 ko�(a)

aktua�izace 27. 7. 2020
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Te�e�onní čís�o p�o objednání spojů na za�o�ání: 378 035 477

Ohlédnutí
Výročí požehnaných ikon
Před pěti lety 27. května 2015 při generální audienci na náměstí sv. Petra v Římě
požehnal Svatý otec František ikony Krista
Spasitele a Matky Boží – Salus Populi Romani pro hlavní kostel v Kašperských Horách.
Novodobé ikony jsou dílem soudobého
profesionálního ikonopisce Michala Laičaka
z Michalovců, jejich zhotovení umožnil příspěvek domácích sponzorů z řad místních
farníků. Požehnání ikon papežem v Římě se
zúčastnila delegace místních věřících za doprovodu domácích duchovních – P. Tomase
Zavrela, P. Adolfa Pintíře a „šumavského“
jáhna Jana Pečeného. Událost tenkrát aktuálně zvláštní relací zaznamenal Vatikánský
rozhlas. Ikony jsou trvale vystaveny k veřejné úctě v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách.
P. František Novák – 100
let od narození
Dne 16. července 2020 byla v kostele sv.
Markéty v Kašperských Horách sloužena
mše svatá k připomínce 100. výročí narození P. Františka Nováka (1920–1985),
dlouholetého a zasloužilého duchovního
správce v Kašperských Horách . Bohoslužbu
celebroval Mons. Adolf Pintíř, rodák z nedalekých Žihobec. Zúčastnili se jí Novákovi
příbuzní, místní farníci, pamětníci a další
hosté. Páter František v Kašperských Ho-

rách obětavě působil 35 let. Stejná
doba nyní uplynula
od jeho náhlé smrti
v březnu 1985. Do
paměti současníků
se P. František Novák zapsal jako charismatická osobnost
a především jako
vynikající kazatel.
Výběr jeho duchovních promluv
vyšel v roce 2007
v
nakladatelství
Karmášek v Českých Budějovicích
pod názvem „Slova
přátelům“.
Oprava
Při odesílání drobného příspěvku došlo k záměně drobných,
podobných
příspěvků (z mého
archivu),
jejichž
vznik dělí deset
let. Správně je, že
uplynulo 35 let a ne
čtvrt století, jak vyplynulo z deset let
starého téměř stejného příspěvku.
Vladimír Horpeniak,
Kašperské Hory

LETNÍ KONCERTY

V KAŠPERSKÝCH HORÁCH
srpen 2020
Šumavský kulturní spolek z.s.

Sobota 1.8. – 20,00
Markéta Schley Reindlová a hosté
Slavnostní koncert k poutní slavnosti PMS
– Hudba evropského baroka
Markéta Schley Reindlová – varhany,
Andrea Brožáková Frídová – zpěv,
Marta Neumannová – flétny, hoboj
kostel sv. Mikuláše Kašperské Hory (hřbitov)
Sobota 15.8. – 20,00
Prof. Jaroslav Tůma

– koncert předního českého varhaníka a profesora HAMU v Praze

Kostel sv. Mikuláše Kašperské Hory (hřbitov)
Sobota 22.8. 20,00
Prof. Michal Novenko

- koncert předního českého varhaníka a profesora Konzervatoře v Praze

Kostel sv. Mikuláše Kašperské Hory (hřbitov)

Sobota 29.8. – 20,00
BOEMO VIRTUOSO
Collegium Marianum a Jana Semerádová
(flauto traverso, umělecká vedoucí)
Slavná kapela hraběte Morzina a hudební život v barokní Praze
8 účinkujících s historickými nástroji nebo jejich replikami
Kostel sv. Mikuláše Kašperské Hory (hřbitov)

Koncerty podporují: Město Kašperské Hory, Plzeňský kraj a sponzoři.

informujeme
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Zvony

pro

Šumavu

Veřejná sbírka na zvony kostela sv. Markéty
v Kašperských Horách 2020 – 2021
Kulturní projekt Zvony pro Šumavu řeší obnovu zvonového fondu na věži arciděkanského kostela sv. Markéty v centru města
Kašperských Hor. Tento záměr zahrnuje
jednak restaurování stávajících dvou historických zvonů ze slavné zvonařské dílny
Jana Pricqueye ze 17. století (z nichž jeden je puklý), a jednak pořízení 3 nových
zvonů. Jde tak o vyrovnání jedné z přetrvávajících kulturních a společenských ztrát
ještě z dob 2. světové války, kterou způsobila rekvizice posledních kašperskohorských
zvonů pro válečné účely v roce 1942.
Zvony byly od pradávna součástí života
jednotlivců i společenství. Nebyly pro lidi
jen kusem zvučícího kovu, ale staly se společníky provázejícími člověka na jeho pouti životem od narození až do smrti, dělily
denní dobu, zvýrazňovaly důležité svátky,
svolávaly lidi k modlitbě i slavnostem. Hlas
zvonů přibližoval lidem nebe a zároveň lidi
přiváděl k sobě navzájem, nabádal lidi ke
společenství. Zvuk zvonů se stával typickým hlasem konkrétního sídla, stával s hlasem domova, spoluvytvářel typický „genus
loci“.
Také život starého historického města královských Kašperských Hor, rozložených na
Zlaté stezce z Bavorska uprostřed šumavských hor pod památným hradem Karla
IV., Kašperkem, provázely po staletí zvony. Požáry a války i jiná nepřízeň místní
chrám i město obíraly o tyto bicí nástroje
z kovu. Pokaždé se ale zvony velkým úsilím
Šumavanů na věž vrátily, jen poslední jejich
ztrátu z minulé světové války se nepodařilo dosud ani po téměř osmi desítkách let
vyrovnat.
Absenci zvonů a jejich hlasu v Srdci Šumavy
si dnes s naléhavostí uvědomují jak domácí
obyvatelé, tak i četní návštěvníci a ctitelé
tohoto krásného horského kraje. Proto je
vyhlašována tato veřejná sbírka Zvony pro
Šumavu, organizovaná Šumavským kulturním spolkem z.s. Kašperské Hory ve spolu-

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
a v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách,
kam je možno příspěvky vkládat.
Pro bezhotovostní platby je k dispozici
zvláštní účet
ČSOB spořící účet TOP číslo:
293490145/0300
(IBAN CZ34 300 0000 0002 9349 0145)
v měně CZK
Zvony se tvoří pro přítomnost i pro budoucí generace. Plní také úlohu nadčasového
symbolu. Stávají se trvalými ochránci komunity a kraje.
Kéž hlas těchto našich nových a obnovených zvonů probudí Šumavu i celou naši
společnost k novému životu, ke kráse, lásce
i radosti!

práci s farností a nadací BLÍŽKSOBĚ.
Restaurování stávajících dvou zvonů spolu
s tvorbou dalších nových originálních zvonů bylo zadáno u renomovaného českého
uměleckého Zvonařství Manoušek v Praze. Organizátoři prohlašují, že prostředky
shromážděné sbírkou budou použity výŠumavský kulturní spolek, z.s.
hradně jen k zhotovení nových zvonů pro
Farnost Kašperské Hory
věž chrámu sv. Markéty v Kašperských HoNadace BLÍŽKSOBĚ
rách. V rámci projektu byla pro veřejnost
připravena výstava
„Zvony pro Šumavu“
v Muzeu Šumavy
'#&
ǁǁǁ͘ǌǀŽŶǇƉƌŽƐƵŵĂǀƵ͘Đǌ
ƉƌŽaƵŵĂǀƵ
v Kašperských Horách, mapující historii
zvonů v Kašperských
Horách a prezentující cenné historické
ukázky zvonařského
umění ze sbírek muzeí západních Čech.
Předpokládá se, že
nové a obnovené
9(Ç(-16%5.$1$632/8),1$1&291=921È
zvony v Kašperských
352.267(/690$5.7<9.$3(56.&++25&+
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$=$1(&+$7759$/2'.$=%8'28&0*(1(5$&0
slavnosti Panny Marie Sněžné o prvním
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srpnovém víkendu
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roku 2021.
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Filmové, klasické a populární skladby tentokrát trochu v jiných aranžmá.
Dne 21.srpna od 17:00 pořádá město Kašperské Hory a obec Strašín za podpory sponzorů koncert cimbálové muziky Milana Broučka
v prostorách poutního kostela Narození Panny Marie ve Strašíně.
Cimbálová muzika Milana Broučka je české hudební těleso, které od roku 2014 funguje na české hudební scéně. Svým nástrojovým
složením a názvem by se dalo předpokládat, že patří jen do „lidové hudby“, není tomu tak, jejich multižánrovost je neobvyklá. V jejich repertoáru jsou od zajímavých aranžmá Brahmse, Paganiniho, přes skladby filmové a seriálové muziky Tenkrát na Západě, James
Bond, Cirkus Humberto, následují hudba skupin Queen, Metallica, atd .
Přijďte si poslechnout nádhernou muziku v příjemném a profesionálním podání cimbálové muziky Milana Broučka.
Vstupenky: předprodej vstupenek od 1. srpna na tel. číslech 777 026 845 nebo 604 239 316 omezený počet míst, cena 180 Kč

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

pozvánky
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CIMBÁLOVÁ
MUZIK A
MIL ANA
BROUČK A

21. 8. 2020 17.00h

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE, STRAŠÍN
Na koncert Vás srdečně zvou město Kašperské Hory a obec Strašín
spolu se sponzory. V programu zazní zajímavé úpravy klasických,
populárních a filmových skladeb (Brahms, Morricone, Queen...).
PŘEDPRODEJ od 01.07.2020:

Prodej vstupenek na místě konání koncer tu.
Rezer vace od 1. 8. 2020 na tel. číslech
777 026 845 nebo 604 239 316.
Vstupné: 180 Kč, kapacita omezena

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

pozvánky, inzerce
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KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE
STŘEDISKO KAŠPERSKÉ HORY

POŘÁDÁ

PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
VE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI DPS KAŠPERSKÉ HORY
V RÁMCI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB

SRPEN 2020:

středa 5. 8. 2020:

6. 8. CELODENNÍ VÝLET – “ZEMĚRÁJ”
- přírodní zážitkový park nedaleko Orlické
přehrady u obce Kovářov
Na výlet můžete děti přihlásit u pí Jany Zábranské
Halbhuberové na níže uvedeném tel. čísle.
13. 8. Hry v přírodě, Petanque na dětském hřišti
20. 8. Plavání – Aquapark Sušice
(sraz již ve 14:00 na autobusové zastávce v KH)
27. 8. Výroba vlněných panenek z bambulí a střapců
Každý čtvrtek (kromě svátků) od 15:30 hod.
Horský klub, Kašperské Hory
Kontakt: tel. 721 643 096 Gizela Švajková
tel. 731 669 950 Ing. Jana Zábranská Halbhuberová
PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET POŘÁDÁ OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE

13:00 Tvoření - Výroba měsíčkové masti a bylinných tinktur

středa 12. 8. 2020:

13:00 Tvoření - Výroba letních nápojů z ovoce a bylin
s posezením a ochutnávkou

středa 19. 8. 2020:

13:30 Křeslo pro hosta – s kašperskohorským pamětníkem

a kronikářem p. Karlem Větrovcem

středa 26. 8. 2020:

13:30 Kavárnička – „Rozloučení s létem“

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

TIP!
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Letní pozvánka do kina pro děti s rodiči
V srpnu bude každé úterý vždy od 17:00
otevřeno kašperskohorské kino hlavně pro
dětské diváky. Městské kulturní a informační středisko pro ně připravuje úterní
prázdninové kino.
4. srpna promítneme Pat a Mat: Kutilské
trampoty.
Pat a Mat přicházejí ve zcela nových kutilských trampotách! Série příběhů, která
vyvolá úsměv na tvářích dětí i dospělých.
Jakou lest vymyslí na zloděje, který jim
krade jablka ze stromu? Mýt auto hadicí? To není nic pro Pata a Mata! Raději
si postaví automyčku. Stejně jako výroba
domácího moštu a křupavého popcornu.
A co teprve, když si z dronů vyrobí nový
létající stroj. Pat a Mat přinášejí další sérii nápadů, katastrof a originálních řešení.
Doma to raději nezkoušejte!
11. srpna zveme mladé diváky na animovaný film Sněžný kluk, příběh o dívce s exotickým jménem Yi. Ta je typická
puberťačka, která má problém zapadnout,
protože jí okolí buď nerozumí, nebo příšerně štve. Útěchu nachází v bunkru na střeše svého domu, kde se na svět dá aspoň
koukat s nadhledem. Jednoho dne však ve
svém útočišti objeví obrovskou bílou chlu-

patou kouli, z níž se vyklube mladý yetti,
sněžný kluk, kterému Yi začne říkat Everest. Není to náhoda, nejvyšší hora světa
je totiž domovem těchto bájných himalájských monster.
18. srpna vletí do kašperskohorského kina
Ježek Sonic.

Schopnost utíkat nejrychleji ze všech na
světě (na jakémkoliv světě, v němž se právě vyskytuje) by ježek Sonic bez mrknutí
oka vyměnil za opravdového kamaráda.
Ze svého lesního útočiště sice chodí navštěvovat dobráckého maloměstského šerifa Toma, ale ten se tak úplně nepočítá,
protože si Sonica při jeho rychlosti ještě
nestačil všimnout.

27. srpna si přijdou na své milovníci ovečky Shaun.

Nové filmové dobrodružství Ovečka
Shaun ve filmu: Farmageddon vypraví
o tom, co se děje, když se objeví podivná
světla nad klidným městečkem Mossingham, která oznamují příchod záhadného
návštěvníka ze vzdálené galaxie. Ovečka
Shaun nic netuší, protože má plné ruce
práce s geniálními nápady, jak si vystřelit
z farmáře. Brzy však jedna rošťácká mimozemšťanka poblíž farmy havaruje.
Srpnové filmové úterky mohou dětem
osvěžit letní prázdniny, ale jsou také filmovým osvěžením pro vás, rodiče.

Radek Nakládal
kulturní referent

Letní kino v Kašperských Horách
v srpnu nabídne opět české filmy
Na začátku měsíce července bylo zahájeno
promítání pod širým nebem v parku pod
kinem. Místní diváci i turisté mají o filmy
zájem, ačkoli počasí je letos proměnlivé.
První film letošního letního kina Vlastníci,
přivítal pod širým nebem více jak 50 diváků a podle jejich ohlasu se velmi líbil.
V srpnu bude promítání pokračovat opět
českými filmy.
7. srpna ještě ve 21:30 můžete přijít na
komedii Jána Nováka, Pepa. Hlavní hrdina Pepa (Michal Suchánek) od útlého
věku čeká na to, až začne ten opravdový
a šťastný život. Ve školce nebyl oblíbeným dítětem paní učitelky, ve škole s ním
nikdo moc nekamarádil. Na gymnáziu patřil mezi vyložené outsidery. Dlouho mu
trvalo, než se osamostatnil, našel si práci,
ženu, založil rodinu. Přijde opravdu ten
správný zvrat v jeho životě, když k němu
do kanceláře nastoupí nová kolegyně mladá a krásná Pavlína?
14. srpna již ve 21:00 bude připravena
další česká komedie, tentokrát režisérky
Marty Ferencové, Příliš osobní známost.
„Film mi přirostl k srdci především díky
skvělému týmu. Herci i režisérka Marta
Ferencová mi opravdu sedli. Příběh je sil-

ný a emotivní, takže od tohoto projektu Tato kapela navázala na předchozí spolunešlo odejít bez výrazného zážitku,“ říká práci, kdy již k prvním dvěma snímkům
o filmu Petra Hřebíčková, představitelka Bobule (2008) a 2Bobule (2009), nahrála
hlavní role Natálie. Je to šťastná svobodná úspěšné písně „Atentát“ a „cyRáno“. Váctřicátnice se skvělou kariérou a dlouhole- lav Postránecký stihl ještě před svou smrtou nejlepší kamarádkou Simonou (Tatia- tí natočit několik hlasových záznamů pro
na Dyková), které se právě obrátil život tento film. Srdečně vás zveme do parku
vzhůru nohama. Simona se po rozvodu pod kinem a věřme v příznivé počasí.
Radek Nakládal
snaží vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý
kulturní referent
syn odchází žít k otci. Tuhle pachuť zažene
seznámením
s výstředním umělcem Viktorem, pro
kterého se stává
VYJÍŽĎKY NA KONÍCH
múzou. Posledním
filmem letního kina
v Kašperských Ho- VOGELSANG
rách bude 21. srpna
komedie 3Bobule.
Říká se, že nejkrásnější pohled na svět,
Ve 21:00 uvidíte třeje z koňského hřbetu. Tak se přijďte
přesvědčit na vlastní oči.
tí pokračování vinařVyjížďka s průvodcem do okolí
ské ságy. Snímek je
Kašperských Hor je určena jak pro
věnován zesnulému
začátečníky, tak i pro pokročilé jezdce.
Václavu Postráneckému. Speciálně pro
snímek 3Bobule naVyjížďky na koních – vogelsang
+420 608 117 807
hrála skupina Kryštof píseň „Hvězdář“.
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SRPEN

DLOUHODOBÉ AKCE

KRÁTKODOBÉ AKCE

S�pen | úte��, čt��tek od 15:00,
nedě�e od 10:30
Komento�ané p�oh�ídk� města
Cca 75minuto�á p�oh�ídka města
s p�ů�odcem.
P�odej �stupenek na MěKIS, te�.:
376 503 413.
| Kašpe�ské Ho��

1. – 2. 8.
Kašpe�skoho�ská pouť
Ducho�ní p�og�am, t�h� na náměstí,
setkání h�amonikářů a bohat� ku�tu�ní p�og�am.
Pod�obnosti u�nitř čís�a.
| náměstí

S�pen
Kašpe�k � p�oměnách s�ět�a
V�sta�a �otog�a�í h�adu Kašpe�k
a jeho oko�í od �ůzn�ch �otog�a�ů,
� �ůzném s�ět�e i období.
| ga�e�ie na �adnici
S�pen | každou středu od 16:00
Po stopách skřítků za pok�adem
Cca 3hodino�á inte�akti�ní p�ocházka p�o děti s p�ů�odcem. Jednotné
�stupné 100 Kč. Před�odej �stupenek
na MěKIS.
| s�az před budo�ou �adnice
S�pen | úte�� – nedě�e
9:30–18:00
P�oh�ídk� h�adu
Možnost na�ští�it h�adní nád�oří
a zúčastnit se p�oh�ídk�. Více in�o�mací na ���.kaspe�k.cz.
| h�ad Kašpe�k
S�pen | denně 9:00 – 16:00
Ži�á �oda
aneb Jak jsme p�oží�a�i ka�anténu
předsta�í p�áce, kte�é �znik�� � období nouzo�ého sta�u � ČR.
| �o�e� kina

VÁS!
TIP PRO

3. – 6. 8. | 21:00
Macbeth na h�adě Kašpe�k
K�asika Wi��iama Shakespea�a � �ežii
Jakuba Špa�ka. Láka�á �ěštba tří ča�odějnic, d�k� a temná noc, ��ažda
a k�á�o�ská ko�una. On�ine předp�odej �stupek na �ebo��ch st�ánkách
���.kaspe�k.cz
| h�ad Kašpe�k

1. 8. | 9:00, 10:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00
P�oh�ídk� seismické stanice
Muzeum je umístěno � pů�odní budo�ě seismické obse��atoře, kde jsou
k �idění histo�ické seismomet�� a �egist�ační apa�atu��. Součástí p�oh�ídk�
je i p�ocházka što�ou K�ist�na � dé�ce
asi 200 m.
| Seismická stanice Kašpe�ské Ho��
1. 8. | 10:30–15:00
Vázání �o�ů a p�a�ba po Vch�nickoTeto�ském kaná�u
Histo�ie dře�ařst�í, �ázání �o�ů a p�a�ení dře�a po Vch�nicko - Teto�ském
kaná�u.
| Rech�e u Mod�a��

3. 8. | 9:00 − 12:00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�cházka přes Šibeniční ��ch a ��ch
Vinice s pano�amatick�mi �ozh�ed� do
ob�asti střední Šuma�� a Pošuma�í.
Na akci se předem přih�aste.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

1. 8. | 20.00
S�a�nostní konce�t poutní s�a�nosti
Ma�kéta Sch�e� Reind�o�á a hosté
Ma�kéta Sch�e� Reind�o�á – �a�han�,
And�ea B�ožánko�á F�ído�á – zpě�,
Ma�ta Neumanno�á – flétn�, hoboj
| koste� s�. Miku�áše

3. 8. | 14:00
T�adice šuma�ského si�kařst�í
Předsta�ení šuma�ského si�kařst�í, �č.
p�odukce ze Sim�icko�� to�á�n� pod
Kašpe�sk�mi Ho�ami, ukázk� hob�o�ání dře�ěného d�átu, ���oba k�abiček
s o�iginá�ními po�epkami.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
S!

PRO VÁ

TIP
4. 8. | 17:00
Fi�mo�é úte�k� p�o děti
Pat a Mat: Kuti�ské t�ampot�
Pat a Mat se ��acejí! P�o ma�é i �e�ké
přinášejí zába�u na ostří š�oubo�áku
a �eg�aci, až se hřebík� p�oh�bají. Da�ší
sé�ie nápadů, katast�o� a o�iginá�ních
řešení. Doma to �aději nezkoušejte!
| kašpe�skoho�ské kino

RO VÁS!

TIP P
Ce�o�očně
Kešk� p�o op�a�do�é dob�od�uh�
Najdi 10 dobře uk��t�ch k�abiček na
k�ásn�ch místech � našem oko�í. Mapka s indiciemi je k dostání na MěKIS.
| Kašpe�ské Ho��
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5. 8. | 14:00
T�adice šuma�ského a pošuma�ského b��inkářst�í
Předsta�ení �éči��ch ��astností často
nenápadn�ch b��in, kte�é nás obk�opují, �č. ukázek p�aktického použití
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
7. 8. | 10:00 – 13:00
Jedo�até �ost�in� � pří�odě
Rost�in� p�ané a ku�tu�ní. Jsou �šechn� �ost�in� k jíd�u? Botanická ��cházka
za tajemst�ím jed��ch i jedo�at�ch šuma�sk�ch �ost�in.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
7. 8. | 21:30
Letní kino – Pepa
Pepa pořád čeká na to, až začne ten
op�a�do�� a šťastn� ži�ot. Jenomže
mu táhne na padesát, p�acuje jako
úředník, žije � ob�čejném ok�esním
městě a doma je t�ochu podpanto��ák.
T�agikomedie s Micha�em Suchánkem
� titu�ní �o�i.
| pa�čík pod kinem
8. − 9. 8.
Pouť na Če��ené
Spo�ek osadníků Če��ené na Šuma�ě
z�e na 15. �očník obno�ené pouti na
Če��ené.
| Če��ená u Kašpe�sk�ch Ho�
10. 8. | 9:00
Po stopách Z�até stezk� a Z�até
cest�
Komento�aná p�ocházka – ��p�a�a
z Ho�ské K�i�d� do Kašpe�sk�ch Ho�
o dé�ce cca 13 km. H�a�ní téma: Šuma�ské „z�até“ stezk�, �ed�ejší téma:
geomo��o�ogick� ���oj Šuma��, pří�oda, �idská činnost a ���oj Šuma��.
P�ů�odce: Zdeněk S�oboda, b��a��
kaste�án h�adu Kašpe�k
| Ho�ská K�i�da (autobuso�á zastá�ka)

ÁS!
IP PRO V

T
11. 8. | 17:00
S�pno�é ��mo�é úte�k� p�o děti
Sněžn� k�uk
Jest�i chcete zažít pa�ádní dob�od�užst�í, běžte se podí�at na střechu
�ašeho domu. Možná se tam sk���á
zt�acen� a ��děšen� Yetti, kte�� ne�í,
kud� se ��átit k �odičům. Od t�ů�ců
s�a�né sé�ie Jak ��c�ičit d�aka.
| kašpe�skoho�ské kino

12. 8. | 19:00
Poh�ed� do k�ajin�
Ek�ádo� – And� a Amazonie
Cestopisná přednáška s p�omítáním
�otog�a�í a �ideí z FotoExpedice.
P�ojedeme �šemi �ost�inn�mi pás� od
ho�ské tund��, přes m�žné ho�ské �es�
až do h�ubin deštného p�a�esa Amazonie.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
14. 8. | 13:00
Ruční ���oba sk�eněn�ch ko�á�ků
na sk�ářském kahanu
Co to b��� pateřík� a jak se ���ábějí
�inuté pe���? Přij�te si pos�echnout
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.
Přednášející: Jana Wud�
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
15. 8. | 20:00
P�o�. Ja�os�a� Tůma
Konce�t předního českého �a�haníka
a p�o�eso�a HAMU � P�aze.
| koste� s�. Miku�áše
S!

PRO VÁ

TIP
14. 8. | 21:00
LETNÍ KINO
Pří�iš osobní známost
České a s�o�enské komediá�ní d�ama
z �oku 2020 �ežisé�k� Ma�t� Fe�enco�é. V h�a�ních �o�ích Pet�a Hřebíč-

SRPEN
ko�á, Tatiana D�ko�á, E�iška Ba�ze�o�á a da�ší.
| pa�čík pod kinem
16. 8. | 15:30
Loutko�é di�ade�ní �éto � pi�o�a�u
Z�atá husa
Da�ší ze sé�ie �outko��ch předsta�ení. Tentok�át � podání di�ad�a Bucht�
a �outk�. Vstupné zce�a zda�ma.
| pi�o�a�ská zah�ada

17. 8. | 9:00
Po stopách Z�até stezk� a Z�até
cest�
Komento�aná p�ocházka – ��p�a�a
z Ho�ské K�i�d� do Kašpe�sk�ch Ho�
o dé�ce cca 13 km. H�a�ní téma: Šuma�ské „z�até“ stezk�, �ed�ejší téma:
geomo��o�ogick� ���oj Šuma��, pří�oda, �idská činnost a ���oj Šuma��.
P�ů�odce: Zdeněk S�oboda, b��a��
kaste�án h�adu Kašpe�k
| Ho�ská K�i�da (autobuso�á zastá�ka)
17. 8. | 10:00
Rost�in� našich babiček
Botanická ��cházka do oko�í Kašpe�sk�ch Ho�. Cestou budeme pozná�at
d�obná tajemst�í šuma�ské pří�od�.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
17. 8. | 19:00
Enigmatické �a�iace
Detekti�ní komedie „Enigmatické �a�iace“ odha�uje tajemst�í mezi d�ěma
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muži a nepřítomnou ženou �ětšinou
s humo�em.
| Rezidence Voge�sang
18. 8. | 17:00
S�pno�é ��mo�é úte�k� p�o děti
Ježek Sonic
Mod�� supe���ch�� ježek Sonic patří
k nej�ětším �ideohe�ním �egendám.
A p�otože o �egendách se ob��k�e
točí ��m�, �znik�a komedie, � níž bude
h�dina p�chat před s��m neúna�n�m
p�onás�edo�ate�em.
| kašpe�skoho�ské kino

19. 8. | 19:00
Poh�ed� do k�ajin�
K�ajina a �idé se�e�ního Vietnamu
Cestopisná přednáška s p�omítáním
�otog�a�í �ekto�a z FotoInstitut.cz.
Cesto�ate�ská �otog�a�e spojuje k�ajinářskou a po�t�étní �otog�a�i spo�u
s �epo�táží a dokumentem. He�ena
Macenaue�o�á je zkušená �otog�a�ka,
kte�á na�ští�i�a Vietnam opako�aně.
Zdejší k�ajina je ho�natá zaměřena na
zemědě�st�í, nej�íce pěsto�ání ��že.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
20. – 22. 8
Noční p�oh�ídk� na h�adě Kašpe�k
Podi�uhodn� příběh Pet�a m�adšího
Zm�z�íka ze S�ojšína, d�žite�e h�adu
z po�o�in� 15. sto�etí. P�oh�ídk� jsou
�hodné p�o ma�é i �e�ké nebojs�. Dopo�učujeme �eze��aci.
| h�ad Kašpe�k

SRPEN
22. 8. | 20:00
P�o�. Micha� No�enko
Konce�t předního českého �a�haníka.
| koste� s�. Miku�áše
RO VÁS!

TIP P
21. 8. | 21:00
Zá�ě�ečné LETNÍ KINO – 3Bobu�e
Česká ��mo�á komedie, na�azující na
předchozí dí� 2Bobu�e. . Zá�ě�ečné
�etní kino � pa�ku pod kinem bude
také �e znamení dob�ého �ína.
| pa�čík pod kinem

22. 8. | 10:30 – 15:00
Vázání �o�ů a p�a�ba po Vch�nickoTeto�ském kaná�u
Histo�ie dře�ařst�í, �ázání �o�ů a p�a�ení dře�a po Vch�nicko - Teto�ském
kaná�u.
| Rech�e u Mod�a��

23. 8. | 15:30
Loutko�é di�ade�ní �éto � pi�o�a�u
Ma�� pán
Da�ší ze sé�ie �outko��ch předsta�ení.
Tentok�át � podání di�ad�ního soubo�u „Di�ad�o b“.
Vstupné zce�a zda�ma.
| pi�o�a�ská zah�ada
24. 8. | 9:00
Po stopách Z�até stezk� a Z�até
cest�
Komento�aná p�ocházka – ��p�a�a
z Ho�ské K�i�d� do Kašpe�sk�ch Ho�
o dé�ce cca 13 km. H�a�ní téma: Šu-

ma�ské „z�até“ stezk�, �ed�ejší téma:
geomo��o�ogick� ���oj Šuma��, pří�oda, �idská činnost a ���oj Šuma��.
P�ů�odce: Zdeněk S�oboda, b��a��
kaste�án h�adu Kašpe�k
| Ho�ská K�i�da (autobuso�á zastá�ka)
O VÁS!

TIP PR
25. 8. | 17:00
Zá�ě�ečn� ��m s�pno��ch ��mo��ch úte�ků p�o děti – O�ečka
Shaun �e ��mu: Fa�mageddon
P�otože má o�ečka Shaun jako �žd�
p�ná kop�tka p�áce s d�ážděním �a�máře a Bitze�a, ani si ne�šimne podi�n�ch s�ěte� oznamujících tajemného
ná�ště�níka z jiné ga�axie.
| kašpe�skoho�ské kino

25. 8. | 18:00
V�p�a�a 2020
Setkání ang�ického h�áče na obří gong� a o��cké nást�oje Bea�a Lo�e a českého h�áče na aust�a�sk� domo�od�
nást�oj didge�idoo Ondřeje Sme�ka�a
� �oce 2010 � Lond�ně ��ústi�a �e
spo�ečn� meziná�odní p�ojekt naz�an� V�p�a�a.
On�ine předp�odej �stupek na �ebo��ch st�ánkách ���.kaspe�k.cz
| h�ad Kašpe�k

29. 8. | 20:00
Boemo Vi�tuoso
Co��egium Ma�ianum a Jana Seme�ádo�á
S�a�ná kape�a h�aběte Mo�zina a hudební ži�ot � ba�okní P�aze. V�stoupí
osm účinkujících s histo�ick�mi nást�oji nebo jejich �ep�ikami.
| koste� s�. Miku�áše
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