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Oslavy osvobození 2020
Zástupci města uctili památku osvoboditelů
ČERVEN 2020
Pracovní příležitost
Městský úřad v Kašperských Horách vypsal
dvě výběrová řízení.

Kulturní události
Pozvánky na zajímavé kulturní akce na
hradě i v podhradí.

Květnové oslavy osvobození (Foto: Martina Hamáková)

Před 75 lety, 6. května 1945 vjela do
Kašperských Hor 94. divize pod vedením
plukovníka Johna Raye. Každoročně se
k připomínce tohoto dne schází představitelé města, významní hosté i široká veřejnost před kašperskohorskou radnicí.
Letos byly kulturní akce z důvodu pandemie značně omezeny. Tato vyjímečná
událost proto byla připomenuta netradičním způsobem.
Po jedenácté hodině před radnici postupně
přijížděla historická vojenská vozidla vedená Silvestrem Žitníkem. Poté za přítomnosti starostky města Bohuslavy Bernardové
a tajemnice Andrey Staňkové z městského rozhlasu promluvil pamětník událostí
osvobození Emil Kinztl, který byl osobně
přítomen. K pamětní desce pak byly polo-

ženy květiny a z místního rozhlasu zazněla
americká a česká státní hymna.
Letos byla odložena návštěva zástupce
americké ambasády Stephena O’Regana. Ten pro občany města připravil video
vzkaz, který můžete najít na facebookové
stránce Městského kulturního a informačního střediska.
Doufejme, že v příštím roce se budeme
moci znovu sejít na kašperskohorském
náměstí, uctít památku těch, kteří k nám
přivezli svobodu a demokracii a společně si
přečíst nápis na pamětní desce na radnici:

„6. 5. 1945 vděčné Kašperské
Hory americké armádě“.

Radek Nakládal
kulturní referent

Ze školy
Informace od školské rady, o zápisu do ZUŠ
a příměstských táborech.
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Informace o systému svozu odpadu
V letošním roce vypršela 3letá lhůta
smlouvy mezi městem Kašperské Hory
a firmou Pošumavská odpadová s.r.o., která pro město zabezpečovala službu sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
odpadů. Začátkem letošního roku bylo vypsáno výběrové řízení na svozovou firmu,
která má tuto službu zabezpečovat pro
město od 1. června.
Do výběrového řízení se přihlásily 4 firmy:
»»Městské služby Vimperk, s. r. o.,
Steinbrenerova 6/2, 385 01 Vimperk
»»Rumpold – P s.r.o.,
Čs. Armády 29, 261 01 Příbram
»»ECO – F a.s., Na Švihance 1476/1,
120 00 Praha 2 - Vinohrady
»»Pošumavská odpadová, s.r.o.,
Dr. Sedláka 782, 339 01 Klatovy
Na základě kalkulační tabulky, která představovala předpokládané množství odpadů
za 1 rok předložily firmy doplněné tabulky
o nabídkovou cenu za provedenou službu
za 1 rok bez DPH. Nabídnuté ceny se pohybovaly v rozmezí od 1 218 000,- Kč do
2 442 000,- Kč. Hodnocení nabídek proběhlo podle ekonomické výhodnosti podle
nejnižší nabídkové ceny.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídky byly
posouzeny a současně bylo zkontrolováno,
zda firmy splnily podmínky prokázání kvalifikace předložením ověřených kopií dokladů
o kvalifikaci a také dokladů, které prokazu-

jí splnění kritérií způsobilosti nejpozději 3
měsíce před dnem podání nabídky.
Při posuzování splnění podmínek účasti byly
zjištěny nedostatky u podání firmy ECO – F
a.s., kde hlavním nedostatkem bylo, že veškeré doklady (krycí list, formulář obchodních podmínek, kalkulační tabulka, profesní
způsobilost a technické kvalifikační předpoklady) nebyly podepsány oprávněnou
osobou, nebyla uvedena živnost „Podnikání v oblasti nakládání s odpady vyjma nebezpečných“, dále z referenčních zakázek
firmy nebylo zřejmé, že se jedná o služby
spjaté se zajištěním sběru, svozu a využití
nebo odstranění komunálních odpadů. Firma ECO – F a.s. byla požádána o doplnění
a objasnění nabídky do 5 pracovních dnů.
Protože nebyla v daném termínu nabídka
doplněna a objasněna, byla firma ECO - F
a.s. se sídlem Na Švihance 1476/1, Praha
2 – Vinohrady, vyloučena z účasti v zadávacím řízení.
Další firma s nejvýhodnější nabídkou je Pošumavská odpadová s.r.o., která byla vyzvána o doplnění skutečností, z jakého důvodu
byla v kalkulační tabulce naceněna položka
likvidace kovového odpadu zápornou položkou (-3800 Kč/t) a položka likvidace
pneumatik hodnotou nula. Firma Pošumavská odpadová, podala do 5 dnů dostatečné
a srozumitelné vysvětlení (u kovového od-

padu je záporná položka proto, že se jedná
o cenu výkupní – jako druhotná surovina
a firma nemá s jeho odstraňováním žádné
další náklady. U pneumatik je nulová hodnota proto, že firma má zajištěnu likvidaci
pneumatik formou zpětného odběru a proto nemá s jejich odstraňováním jiné další
náklady).
Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána firma Pošumavská odpadová s.r.o.,
Dr. Sedláka 782, 339 01 Klatovy.
V kalkulační tabulce, kterou nám dodala firma Pošumavská odpadová s.r.o. jsou
uvedeny ceny za odvoz a likvidaci jednotlivých druhů odpadů, vždy za množství 1
tuny. Oproti minulému období se náklady
na některé komodity zvýšily, na některé se
snížily. Zvýšila se cena hlavně za směsný
komunální odpad, objemný odpad a za tříděné komodity – plast, papír, sklo i textil.
Naopak se snížil náklad za nebezpečný odpad, pneumatiky a roční částka za provoz
sběrného dvora. Také sběr kovového odpadu bude pro město výnosnější než v minulém období.
Celkové náklady by se tedy při zachování množství odpadu jako v roce 2019
měly zvýšit o pouhých 259 890,- Kč (bez
DPH).
Helena Marková
Odbor životního prostředí

SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU BUDE PROBÍHAT
1.
1 x týdně pouze Kašperské Hory bez ostatních satelitních částí města patřících do správního území města.
2.
1 x za 14 dní liché týdny během celého kalendářního roku vyjma období od 15. června do 15. září celé správní území města
Kašperské Hory (Kašperské Hory, Červená u Kašperských Hor, Lídlovy Dvory, Tuškov, Opolenec, Dolní Dvorce u Kašperských
Hor, Kavrlík, Žlíbek). Na této trase bude současně sebrán odpad v pytlích označených logem svozové firmy (které jsou vyrobeny ze
silnějšího igelitu z důvodu možného roztržení igelitu zvěří) na stanovištích, kam budou odpad odkládat vlastníci špatně dostupných
objektů, (místa, kam nezajede svozový vůz). Každé místo s mapkou bude zveřejněno v jednotlivých částech obce na obvyklém místě
a na webových stránkách města.
V období od 15. června do 15. září (z důvodu dovolených, pobytu chalupářů a přílivu turistů) se bude trasa uvedená pod bodem
2. svážet každý týden.
Dnem svozu směsného komunálního odpadu zůstává PONDĚLÍ.
Nádoby na tříděné plasty budou vyváženy jako doposud 1x za 14 dní.
Nádoby na tříděné sklo a na papír dle naplnění na telefonickou výzvu města.
Na náměstí bude umístěna nádoba na kovový materiál (plechovky).
Sběrný dvůr mohou nadále využívat občané města a přilehlých satelitních částí, kteří zde jsou hlášeni k trvalému pobytu a vlastníci
objektů k individuální rekreaci, nikoliv právnické osoby. Při zjištění přijetí odpadu od právnické osoby bude tento odpad zlikvidován
na náklady provozovatele.
Město Kašperské Hory si vyhradilo právo provedení kontrolního vážení při příjezdu a při odjezdu na váze města.
Hlavními opatřeními, jak zabránit stále rostoucím nákladům na likvidaci odpadů je omezení svozu směsného odpadu ze satelitních
částí města na 14denní cyklus, nastavení možnosti kontrolního vážení a kontrola ve sběrném dvoře.
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Poznáváte?
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Společenská
kronika

Poznali jste kde stávala socha, kterou vidíte na obrázku?
Správnou odpověď se dozvíte, když si
přečtete převrácený text níže.
značka Horki

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

Snímek z doby kolem 1960

Pomník Rudoarmějce – Osvoboditele stával na Žižkově náměstí v Kašperských Horách v letech 1953 - 1990. Byl situován
v prostoru před dnešním Domem s pečovatelskou službou. Jednalo se kamennou
nadživotní sochu - dílo pražské sochařky
Taťány Konstantinové. Památník postavený jako politické gesto, měl v našem kraji
u veřejnosti především potlačit vzpomínku
na americkou armádu, která v roce 1945
osvobozovala západní Čechy. V roce 1990
skupina místních občanů sochu spontánně
odstranila.

INFORMACE
k odloženému koncertu kapely Babouci
Vážení čtenáři, po zhodnocení současné situace a konzultaci se zástupcem kapely
Babouci jsme se rozhodli k dalšímu odložení jejich plánovaného koncertu. Chápeme,
že tento koncert byl určený především pro starší generaci posluchačů a mnozí z nich
se v současné době obávají návštěvy hromadné akce. Nemusíte se ale bát, že byste
o svou oblíbenou kapelu přišli úplně. Podle vývoje situace se koncert uskuteční buď
na podzim tohoto roku nebo na jaře roku 2021. Peníze za již zakoupené vstupenky
vám budou vráceny na infocentru v budově radnice. Děkujeme za pochopení.

Kintzlová Naděžda
Klement František
Fialová Jana
Grossman Jiří
Matas Jan
Hudík Josef
Krúpa Tomáš
Dolák Jaroslav
Markovičová Margita
Bukáčková Emilie
Poppová Anna
Větrovec Karel
Grasl Ladislav
Pokud si nepřejete být ve Společenské kronice zveřejněni, sdělte nám to
na MěKIS, nebo e-mailem na adresu:
zpravodaj@kasphory.cz

Martina Hamáková
vedoucí Městského kulturního a informačního střediska

poDĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala paní Vendule Šubové za velkou pomoc a obětavost neboť díky
nálezu mojí peněženky mě ušetřila velkým starostem. Šebelíková

Termíny jednání Rady města Kašperské Hory

pozvánka na jednání

10. a 24. června 2020 a 8. července 2020

zastupitelstva města

Jednání rady města se konají v kanceláři starostky města, jsou neveřejná.

Příští jednání se uskuteční:
25. června

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

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.

Zastupitelstvo města se koná
od 17:00, místo konání bude
upřesněno.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

20. června 2020
Příspěvky zasílejte elektronicky
na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.
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Tajemné prkno z Nicova
Nicov, malá vesnička mezi Kašperskými Horami a Stachy, stojí rozhodně za návštěvu.
Kostel sv. Martina ze 13. století je nejvýše položeným románským kostelem v Čechách s původním zvonem ze 14. století.
A varhany, více jak 200 let staré, jsou stále
funkční. Stará fara a hřbitov a hlavně blízký
Kohoutí kříž stojí za vidění. A ti zdatnější
mohou vykročit na nedaleký Královský kámen zdobený křížkem a pod ním spatříte
velký skalní oltář, který zde vytesal nicovský kameník za odčinění nějakého hříchu
svých předků.
Tak jako jinde i o Nicově koluje řada pověstí. Ta nejzajímavější praví, že se zde
v roce 1691 jistý Andreas Siml ze statku
Morxnhof řízl kosou tak nešťastně, že krev
nešla dlouho zastavit. Žena mu doma ránu
očistila a zavázala, aby se hospodář mohl
vrátit ke své práci, protože na nějaké to
říznutí se tehdá moc nehledělo. Siml měl
tuhý kořínek, jenže rána stále otékala a bo-

lela jako čert. Přivedli tedy k němu starého
mastičkáře ze Žlíbku, který mu ránu pomazal nějakou páchnoucí mastí, ale ruka se
stejně nehojila a místo Simla si teď brousila
kosu ta zubatá.
Zesláblý Siml se vypravil na louku, poklekl
a modlil se ke svému patronovi, když se
mu náhle zjevil vysoký muž v bílém rouchu.
Přistoupil k němu, zvedl ruce nad klečícího
sedláka a pravil:
„Ve jménu Ježíše Krista buď zdráv.“ Ze Simlovy ruky v té chvíli spadl obvaz a po ráně
ani památky. Dlouhé roky pak hospodařil
na statku, jako by žádného zranění nebylo. Z vděku pak nechal vedle své usedlosti
postavit kapličku a namaloval obraz, na
kterém je vyobrazen se třemi manželkami
(byl dvojnásobný vdovec), s osmnácti dětmi a textem, který popisuje onen zázrak.
Obraz visel léta v kapli a když Siml umíral,
na smrtelném loži poprosil, aby obraz malovaný na prkně, dali k němu do hrobu.

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
A to se také stalo.
Když pak o mnoho let později pochovávali do stejného hrobu jednoho ze Simlových pravnuků, objevili vedle rozpadlé
rakve zcela natknutý a nepoškozený obraz
na dřevě. Vrátili tedy ten zázračný obraz
zpátky do kaple a po dalších desítkách let
se řízením osudu dostal do muzea v Kašperských Horách.
Ať už je tenhle tajemný příběh od skutečnosti vzdálený, v kašperskohorské
matrice je uvedeno, že 5. listopadu roku
1725 ve věku sedmdesáti let zemřel a na
hřbitově v Nicově byl následně pohřben
Andreas Siml, syn Jakoba Simla, jenž žil
v létech 1621 až 1701. Jméno Siml dnes
na hřbitově již nenajdete, avšak jen pár
metrů pod ním, na pomníku obětem války, jsou mezi padlými hned tři zástupci
této rodiny. Marně byste hledali i statek
Morxnhof s kapličkou, je jen na starých
mapách.
Takže něco pravdy na tom nicovském příběhu bude... A obraz na prkně je stále
s péčí uložen v depozitáři muzea.
Emil Kintzl
Kašperské Hory

Radešov − vesnička v horním Pootaví
Do široce rozloženého údolí na levém břehu horní Otavy, necelé čtyři kilometry západně od Kašperských Hor, se rozložila nenápadná vesnička Radešov. Od nejstarších
dob život sídla určovala voda. Rýžovalo se
tady zlato, pracovaly mlýny na obilí i zlatou rudu, vázaly vory, ve vodní pile řezala
prkna, dále se tu vyráběl papír i lepenka
a do dnešních dob se tu udržel provoz malé
vodní elektrárny. Dnes je místo známé především jako středisko letní rekreace díky
rozsáhlému autokempu na pravém otavském břehu poblíž křižovatky silnic od Sušice, Kašperských Hor a Rejštejna. Vedle českého „Radešov“ se pro vesnici v minulosti
hojně užíval německý název Schröbersdorf
(Schreffersdorf) , což podle slovníku Antonína Profouse vycházelo ze slova Schreffer,
které znamenalo lazebník – ranhojič, který
pouštěl žilou, nasekával kůži... Nejstarší
zmínka o Radešovu je z roku 1511. V roce
1581 si ves Radešov koupilo město Kašperské Hory za sumu 1450 kop českých grošů
od Albrechta ze Žeberka. Vesnice pak obcí
příslušela k nedalekému Tuškovu. Jako součást panství Kašperských Hor se Radešov
uvádí do konce 18. století. Dnes je vesnice
místní částí města Rejštejna o sotva dvou
desítkách stálých obyvatel.
Rozptýlené sídliště je soustředěno do tří
částí. Nejstarší byla takzvaná „horní vesnice“ zahrnující pět nejstarších selských
dvorů, z nichž „Bartlhof“ byl vybaven
zvoničkou se zvonem. Dolní ves se rozvíjela kolem hospody a bývalé továrny. Po
první světové válce rostly domky zejména

na polní trati zvané „Rosschwemm“, která
běží k severovýchodu. Radešovem procházela velmi stará cesta kdysi spojující Kašperské Hory s Hartmanicemi. Sloní potok
tu ve směru na Vatětice překračovala po
kamenném mostku, jehož původ je možno
hledat už ve středověku. V prostoru mezi
tímto mostem a vyústěním Sloního potoka
do Otavy prováděl kolem roku 1886 Emil
Greifenhagen rýžování zlata. Zřídil k tomu
podnik „Goldwäscherei Schröbersdorf
– Unterreichenstein“ (Rýžovnictví zlata
Radešov – Rejštejn). Rýžování bylo však
málo výnosné a tak brzy skončilo. Unikátní
památkou na tuto epizodu historie těžby
zlata na Šumavě je dobový snímek neznámého autora, zachycující právě rýžování
zlata na speciálních splavech v Radešově.
Jde zřejmě o nejstarší fotografii rýžovníků
zlata v Čechách! Je ovšem dobře známo, že
těžba zlata rýžováním v říčních náplavech,
doložená zde v Radešově i sousedním Anníně množstvím dochovaných rýžovnických
sejpů, vrcholila zejména ve středověku. Do
této doby se hlásí i nedávný nález zlomků
mlecích kamenů ze středověkých zlatomlýnů na radešovském břehu Otavy poblíž
místní elektrárny, dokládající v těchto
místech zpracování zlaté rudy z okolních
hlubinných zlatodolů. Zvláštní význam pro
okolní kraj mělo i významné místní vaziště
vorů na „plavebním plácku“ na pravém břehu Otavy, které svému účelu sloužilo až do
roku 1938. U č.p. 13 byla roku 1920 zřízena pila se dvěma katry. Podniku se dařilo
a tak tu bývalo zaměstnáno až 50 lidí. Po-

sledním majitelem byl Toni Lang z Mirkova, který tu od roku 1930 provozoval navíc
i soustružnictví dřeva pro výrobu hraček.
V Radešově existovala od roku 1869 také
úspěšná papírna. Založili ji bratři Greifenhagenové, pocházející ze Saska. Vyráběly se zde různé druhy lepenky, bílý a barevný dřevitý kartón pro sirkárny, hnědý balicí
a sáčkový papír. Papírna zanikla po požáru
v roce 1917. Asi po dvou letech zřídil na
tomto místě Richard Körndörfer přádelnu
a niťárnu a dal tak práci dvou desítkám žen
z místa a okolí. Už před rokem 1926 pracovala v Radešově malá vodní elektrárna
s třemi turbínami, založená Fritzem Korndörferem. Spolu s elektrárnou v Čeňkově
pile ji řadu let provozovalo město Kašperské Hory. Elektrárna dodává elektrickou
energii do sítě dodnes. Využívá k tomu
téměř 400 metrů dlouhý náhon, který pro
svou hloubku a klidně plynoucí vodu slouží také jako oblíbené koupaliště. Je možno
ještě připomenout, že místní obyvatelé si
často hledali práci v okolí, zejména v průmyslových podnicích v Kašperských Horách
a Rejštejně, ve stavebnictví nebo při sezónních pracích. Asi čtvrtina jich zůstávala
věrna zemědělství. Berní rula z roku 1654
uvedla jména pěti zde hospodařících rolníků: Kristl Leibl, Kristl Glaser, Kristl Panher,
Martin Šneider a Michal Praml.
Z radešovských rodáků je nejvíce známý
inženýr – zeměměřič Josef Prinz narozený
v roce 1909, který pocházel ze statku EnPokračování na straně 5
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Dokončení ze strany 4

gelhof č.p. 8. Ve svém zralém věku sepsal
a roku 1985 v Norimberku vydal zajímavou pamětnickou publikaci „Mein kleines
Heimatbuch vom Böhmerwald“ (Má malá
vlastivědná knížka o Šumavě). Kromě cenných údajů o minulosti Radešova tu zaznamenal také své obsáhlé vzpomínky na život
a práci lidí na staré Šumavě, jak ji osobně
zažil v době svého dětství a mládí.
V Radešově najdeme také několik zajímavých příkladů šumavské lidové architektury jako č.p. 2 a 4. U domu č.p. 9 stojí
obdivovaný památný strom – Radešovská
malolistá lípa. Radešov je ideálním východištěm k toulkám malebnou krajinou Kašperskohorska a Hartmanicka, sama Otava
nás odtud zavede až do Povydří.
Vladimír Horpeniak
historik Muzeua Šumavy Kašperské Hory

Odvěká
Jak dokládají některé středověké umělecké památky Kašperských Hor, svěřili naši
předchůdci naše město do ochrany Matky
Boží – Panny Marie. Naplnili tak starodávnou evropskou tradici mystické ochrany měst, jejichž kořeny sahají až do dob
antiky. V tomto smyslu jakýmsi viditelným
mariánským ochranným štítem – paladiem
města se stala v Kašperských Horách už
na konci 15. století gotická archa – oltář
s hlavní sochou Panny Marie Ochranitelky,
která měla chránit obyvatele města především proti morovým epidemiím. Podobně
čestné a ústřední místo zaujímala Madona
s Děťátkem na původním hlavním oltáři
farního kostela sv. Markéty, mistrovském
dílu pozdní gotiky z doby po roce 1510.
Dominantní postavení Madony manifestuje rovněž ikonografický program slavné
velké kašperskohorské stříbrné monstrance ze 17. století, kde tvůrce – mistr klenotník Pannu Marii s Ježíškem umístil na
čestné místo do středu věžičkovitého nástavce tohoto ostensoria. Teprve o patro
níž Madoně po stranách sekundují místně
uctívané sv. Anna a sv. Markéta.
Ochrana Panny Marie skrze její obraz –
sochu není specifikem jen Kašperských
Hor. Matka Boží takto chrání nejen některá města ale i celé regiony či země.
Například Čechy mají Staroboleslavské paladium, Bavorsko Pannu Marii z Alt-Öttingu, Polsko Matku Boží Czenstochowskou,
Rusko ctí zázračnou ikonu Matky Boží
Vladimírské a Kazaňské… Prastarou tradici ochranného mariánského obrazu má
i „věčné město“ Řím. Jedná se o slavnou
deskovou malbu – ikonu Marie s Děťátkem, známou jako Salus Populi Romani
„Spása římského lidu“. Už na konci 6. století tento obraz zachraňoval Řím za velké
morové epidemie, když byl nesen ulicemi

Rýžovníci zlata v Radešově, před rokem 1890 (Foto: fotoarchiv Muzea Šumavy)

ochrana
města v procesí, které vedl sám papež
Řehoř Veliký. Díky své zázračné moci se
obraz stal prostředkem v boji proti různým pohromám i v následujících staletích,
například proti epidemii, která sužovala
Řím roku 1837. Nakonec i v naší nelehké době koronaviru přednášel Svatý otec
František své modlitby za svět právě před
tímto římským obrazem, který je uchováván v římské bazilice Santa Maria Maggiore – Panny Marie Sněžné. Také další
významné město starého světa – Cařihrad
spolehlo na ochranu Matky Boží. Při obléhání města Peršany a Avary roku 626
za císaře Herakleia vynesli lidé v procesí
na hradby ikonu Panny Marie s Děťátkem.
Poprvé v historii byl při tom zpíván známý
mariánský hymnus východní církve Akafist (Akathistos) oslavující Matku Kristovu
mimo jiné těmito slovy:
„Jsme vděčni za vítězství tobě Bohorodičko, naše vládkyně v boji a Ochránkyně,
vzýváme tvou nepřemožitelnou moc: Buď
pozdravena, skrze tebe získáme vítězství, buď pozdravena, skrze tebe srazíme
nepřátele…“
Toto oslovení ze 7. století nám nikoliv náhodou připomíná antický kultovní a kulturní předobraz Panny Marie Ochranitelky a sice řeckou bohyni Pallas Athénu.
Patronka Athén, zosobňující moudrost
a sílu, byla oslavována s přívlastky: Parthenons – Panenská, Polias – ochránkyně
měst, Promachos – patronka v boji, Nikéforos – nesoucí vítězství… Staří Řekové byli přesvědčeni, že Athéna chrání ta
města, která ve svých chrámech mají její
sošky, takzvaná paládia. Nemusíme však
být vybaveni znalostmi symboliky starověku, ani není nutné, abychom se na věc
dívali bezpodmínečně prismatem křesťanské víry, abychom pochopili absolutní výji-

a

štít…

mečnost kultu Panny Marie – Matky Boží.
Její zobrazení jako matky s dítětem má
v sobě neobyčejnou sílu dávného archetypu, je srozumitelným symbolem života,
mateřství, lásky a naděje. V náboženském
smyslu obrazy Matky Boží se synáčkem
v náručí jsou cestou k mystickému rozjímání nad vtělením Boha v člověka, vedou
k přesvědčení, že „máme stejnou Matku
jako má Bůh“. Díky své úctě se některé
tyto mariánské obrazy stávaly prostředníky mezi člověkem a Bohem, v dobách krizí
představovaly pro křesťanský svět místo
mateřské ochrany, mystickou adresu, kam
se sbíhaly ze všech stran modlitby a prosby. Stávaly se tak „zástavou“ – praporem,
symbolem, místem kolektivně sdílené úcty,
symbolem, který jako svorník pojí společnost. (Z historie můžeme vzpomenout třeba příkladu, kdy slavná ikona Matky Boží
Kazaňské byla pozdvihnuta jako vítězná
zástava v obranném boji ruského národa
proti Napoleonovi nebo Hitlerovi.)
Zvláště v dobách krize, zmatku a strachu
lidé vzývali Matku Boží slovy starodávné a po celém světě rozšířené modlitby
„Pod ochranou tvou“ (latinsky: Sub tlum
presidium), která je doložena na řecky
psaném egyptském papyru již z poloviny
třetího století jako součást liturgie koptské církve:
„Pod ochranu tvou se utíkáme, Svatá Boží
Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich
potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás
vždycky,
Panno slavná a požehnaná!“
Vladimír Horpeniak
historik Muzeua Šumavy Kašperské Hory

Fotogalerie na straně 6
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Novodobá ikona - kopie římského obrazu Panny
Marie - Salus Populi Romani, kterou před pěti lety
požehnal na náměstí sv. Petra v Římě pro Kašperské Hory papež František
(Foto: Vladimír Horpeniak)

Panna Maria Ochranitelka - ze středu gotické
archy v Kašperských Horách, konec 15. století
(Foto: Jan Kavale)

aktuálně

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

aktuálně

strana 7

Báseň
Snad ani mě to nemrzí,
že zapadá za kopce slunce rudé,
ticho je v krajině, lesy šly spát
s ukolébavkou ptačí
a sny se budou zdát ...
Za kopce do peřin zapadlo slunce,
utichlo kvákání v té naší tůňce,
večerní iluze s tmou si hraje,
když stmívání nade mnou pomalu
zraje,
mraky si plují s večerním vánkem,
kdy krajina dýchá už chrupavým
spánkem.
Jen kmotra sova je čilá a vzhůru
s tajemným houkáním v tom lesním
chóru,
jak klekání na věži jí donáší vánek,
ten všeho ponocný hlídá všech
spánek,
tma už se vkrádá, po špičkách se
plouží,
počítá hvězdy a noci slouží,
když odmyká zámek
a měsíc ten stříbrný otvírá krámek.
Na temným nebi chopil se vesla
když noc ta čarovná nad krajinu se
snesla
a čarovnou hůlkou ukončila dění
a z měsíčního křesla poslala snění.
Mirka Langerová
Kavrlík

a snad se i pochlubím, že se snažím
a bude sbírka Básní...... :)

OMLUVA k chybě ve článku:
Máte rádi filmy Tomáše Holého?
V minulém Kašperskohorském zpravodaji ve článku Máte rádi filmy Tomáše Holého? jsem mylně uvedl informaci: „Fotografické panely vznikly v roce 2018 pro potřeby filmového festivalu Filmové Kašperské Hory. Jejich smyslem bylo připomenout 50. výročí úmrtí
Tomáše Holého.“ Správně mělo být uvedeno, že se jednalo o 50. výročí narození Tomáše Holého. Za vzniklou chybu se omlouvám
a děkuji za upozornění.
Radek Nakládal
kulturní referent

doprava
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Autobuso�é jízdní řád� 2020
P�atnost jízdních řádů od 14. 6. 2020 Zd�oj ���.idos.cz.
Tento ��pis z jízdních řádů spojů, kte�é p�ojíždějí Kašpe�sk�mi Ho�ami má in�o�mati�ní cha�akte�. V současné době
se mohou spoje měnit i něko�ik�át do měsíce, p�oto p�osím s�edujte jízdní řád� i na autobuso�é zastá�ce.
z KAŠPERSKÉ HORY do SUŠICE (NÁBŘEŽÍ)
Odjezd
4.35
5.13
5.37

Pozn. smě� jízd� spoje
jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, že�.st. (5.03)

jede od 15.VI

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

(5.48), jede od 15.VI.

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

z SUŠICE (NÁBŘEŽÍ) do KAŠPERSKÉ HORY
Příjezd

Odjezd

Pozn. smě� jízd� spoje

Příjezd

4.56

5.25

jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,,že�.st. (5.20)
> Kašpe�ské Ho��, jede od 15.VI.

5.53

5.42

6.44

jede � p�aco�ní dn�; z Sušice nábřeží > Žihobce
(7.01) > Kašpe�ské Ho��, jede od 15.VI.

7.45

6.04

6.50

jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�. st. (6.45) > Stach�
aut.st. (7.29), jede od 15.VI.

7.13

6.03

jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice, Pod St�áží
(6.33), jede od 15.VI.

6.32

7.40

jede � ; z Sušice,,že�.st. (7.35) > Kašpe�ské Ho��
> Mod�a�a (8.49), jede do 13. VI.

8.03

7.19

jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a, Fi�ip. Huť (6.30)
> Sušice, že�. st. (7.50) jede od 15. do 30.VI.
a od 1.IX., nejede 29.,30.X.

7.43

9.40

jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,,že�.st. (9.35) > K�i�da
(10.53), jede od 15.VI. do 25.IX.

10.03

7.48

jede � p�aco�ní dn�; Stach� aut.nád�. (7.31) Kašp.
Ho�� > Sušice, že�. st. (8.18), jede od 15.VI

8.09

9.40

jede � ; z Sušice,,že�.st. (7.35) > Kašpe�ské Ho��
> K�i�da (10.53), jede od 14.VI. do 28.IX. � 

10.03

8.55

jede � p�aco�ní dn�; Žihobce (9.42) > Sušice,,že�.st.
(10.19), jede od 15.VI.

10.13

10.40

jede � ; z Sušice,,že�.st. (10.35)> Kašpe�ské Ho��
> Mod�a�a (11.49)
jede od 14. do 28.VI. � , od 5.IX. � 

11.03

11.40

jede � p�aco�ních dn�; z Sušice,,že�.st. (11.35)
> Kašp. Ho��, jede od 15.VI.

12.03

12.40

jede � p�aco�ních dn�; Sušice,,že�.st. (12.35) > Kašp.
Ho��, jede od 15.VI.

13.07

9.48

10.48

11.48

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

jede od 14.VI.

jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a (10.07) > Sušice,,že�.
stanice (11.18), jede od 15.VI.
jede � p�aco�ní dn�; K�i�da (10.55) > Sušice, že�. st.

(12.18), jede od 15.VI. do 25.IX.

10.09

11.09

12.09

11.48

jede �  ; K�i�da (10.55) > Sušice,,že�. stanice
(12.18), jede od 14.VI. do 28.IX.

14.12

jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice,,že�.st.
(14:40), jede od 15.VI.

14.35

14.42

jede � p�aco�ní dn�; Stach�, aut.st. (14.25) > Kašp.
Ho��. > Sušice,,že�.st. (15.18), jede od 15.VI.

15.09

15.35

jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > přes Nezdice na Š.
(15.45) > Žihobce (16.09) > Sušice,,že�.st. (16.39),
jede od 15. do 30.VI. a od 31. VIII.

15.48

jede �  ; K�i�da (14.55) > Sušice,, že�.st.(16.18),
jede od 14.VI. do 28.IX.

15.48

jede � p�aco�ní dn�; K�i�da (14.55) > Sušice,,že�.st.
(16.18), jede od 15.VI. do 25.IX.

16.42

jede � p�aco�ní dn�; Stach� aut. st. (16.25) > Sušice,,
že�.st. (17.12), jede od 15.VI.

17.48

jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a, Fi�ipo�a Huť (17.03) >
Sušice,,že�.st. (18.18), jede od 15.VI.

19.48

jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a (19.07) > Kašp. Ho��
> Sušice,,že�.st. (20.18), jede od 15.VI.

12.09

16.34

13.40

jede � p�aco�ních dn�; Sušice,,že�.st. (13.35) > K�i�da
Huť (14.53), jede od 15.VI. do 25.IX.

14.03

13.40

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

14.03

15.07

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

15.30

15.40

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

16.03

16.50

jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,,že�.st. (16.45) > Mod�a�a (17.49), jede od 15.VI.

17.13

17.40

jede � ; Sušice,,že�.st. (17.35) > Kašp. Ho�� >
K�i�da (18.53), jede od 14.VI. do 28.IX. � 

18.03

16.09
18.50

jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (18:45) > Mod�a�a Fi�ipo�a Huť (19.53), jede od 15.VI.

19.13

20.35

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

21.02

20.35

jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (20:30) > Kašpe�ské Ho��, jede od 15.VI.
jede od 15.VI.

16.09

17.03

20.58

18.09

20.09

22.10

jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (22:05) > Ha�tmanice (22.18) > Kašpe�ské Ho��, jede od 15.VI.
jede od 15.VI.

22.48

doprava
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z KAŠPERSKÉ HORY do STACHY (AUTOBUS. STANICE)
Odjezd
Pozn. smě� jízd� spoje
Příjezd
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z STACHY (AUTOBUS. STANICE) do KAŠPERSKÉ HORY
Odjezd
Pozn. smě� jízd� spoje
Příjezd
jede � p�aco�ní dn�; Stach� aut.st. > Sušice, že�. st.
7.48
7.31
(8.18), jede od 15.VI
jede � p�aco�ní dn�; Stach� aut.st. jede � p�aco�ní
8.15
7.55
dn�; , jede od 15.VI. do 25.IX.

jede � p�aco�ní dn�; Sušice že�.st. (6.45)
> Stach�,,aut.st., jede od 15.VI.

7.29

10.10

jede � p�aco�ní dn�; Kašpe�ské Ho�� > Stach�,,aut.
st., jede od 15.VI. do 25.IX.

10.30

13.10

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

13.31

8.35

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

8.55

13.10

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

13.31

8.35

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

8.55

14.06

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

14.22

12.50

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

13.10

16.03

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

16.19

14.25

jede � p�aco�ní dn�; Stach�, aut.st. > Sušice, že�.
st.(15.18), jede od 15.VI.

14.42

16.15

jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > České Budějo�ice
aut.nád�. (18.25), jede od 15.VI.

16.35

7.13

16.15

jede � , ; Kašp. Ho�� > České Budějo�ice aut.
nád�. (18.25), jede od 13.VI.

13.35

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
aktua�izace 26. 5. 2020



Novinky a benefity ve veřejné
autobusové dopravě Plzeňského kraje
Cestující veřejnou dopravou po Plzeňském kraji se mohou od 14. června 2020
těšit na vítané novinky, a na více než 300
nových modrých autobusů. Ty s sebou
přinesou vysoký komfort a pohodlnější
cestování.
Všechny autobusy v barvách Plzeňského kraje budou částečně nízkopodlažní,
s plošinou pro vozíčkáře či pro kočárky.
Uvnitř bude pro tyto cestující vyhrazené
bezpečné místo. K rychlejší odbavení pomůže možnost bezkontaktní platby kartou přes terminál u řidiče.
V parných letních dnech se cestující mohou těšit ve všech vozech na klimatizaci,
která v kombinaci s dvojitými skly zaručí
příjemnou cestu. Tato skla naopak v zimě
zase pomohou udržet autobusy příjemně
vytopené.
Pro větší pohodlí budou mít autobusy
prodloužené sedačky a větší rozteč mezi
nimi. Všechny vozy nabídnou USB nabíječky na mobily a tablety, a na vybraných
linkách bude k dispozici i Wi-Fi připojení.
Pro snadnou orientaci a přehled při cestě
poslouží ve všech autobusech LCD obrazovky s hlášením zastávek.
Novinkou od 14. června bude fungující
dopravní dispečink, který díky aktuálním
informacím o zpoždění na trasách zajistí garanci návaznosti spojů. Informace
o zpoždění se budou mimo jiné zobrazovat cestujícím na zmiňovaných LCD
obrazovkách ve vozech.
Vítanou novinkou bude v budoucnu mobilní aplikace Virtuální Plzeňská karta, ve

Ilustrační fotografie

které si bude možné zakoupit jednotlivé
přestupní jízdné dopředu. Jízdné se bude
v rámci aplikace kontrolovat u řidiče přes
QR kód v jízdence. Časem do aplikace
přibude zobrazování informací o volných
místech v autobusech pro jízdní kola
a jejich případná rezervace.
Pro zjištění a porovnání cen předplatného pro zóny, přes které jezdíte, naleznete na webových stránkách www.idpk.cz
aktualizovaný online kalkulátor.
Webové stránky www.idpk.cz jsou hlavním komunikačním kanálem. Na stránkách
naleznete veškeré potřebné informace

a kontakty, aktuální info o dopravě, výlukách, i vysvětlení, co vše se v červnu
bude měnit.
Sledovat můžete také profil IDPK.cz na
sociálních sítích Facebook a Instagram.
Tam naleznete nejen aktuální informace
o veřejné dopravě, ale také užitečné tipy
na výlety či nejrůznější soutěže. Sociální
sítě jsou vhodným komunitním místem,
kde můžete přispět do diskuze, a kde
vám POVED - organizátor veřejné dopravy Plzeňského kraje - odpoví na případné
dotazy.
tisková zpráva POVED
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Co přinese červen na hradě Kašperk
V červnu s odloženým začátkem letošní
turistické sezony hrad Kašperk zplna ožívá, což se týká nejen znovu zpřístupněných prohlídkových okruhů, ale i připravovaných kulturních akcí.
První významnou nadcházející událostí
budou Dny šumavského Trojhradí o víkendu 13. a 14. června. Společná událost
ve spolupráci s hrady Rabí a Velharticemi
nese tentokrát podtitul „Proměny hradu
v čase“. Bude možné absolvovat speciální
prohlídky zaměřené na stavební obnovu,
jimiž vás provede Martin Karlík, redaktor
Českého rozhlasu.
Součástí Dnů bude sobotní vernisáž venkovní expozice „Kašperk v proměnách
v času“. Volně přístupná výstava v prostoru nádvoří vás seznámí zejména se stavební obnovou a rekonstrukcemi nejvýše
položeného královského hradu v časovém
horizontu posledních sta let. Proměny jednotlivých částí hradu v plynoucích desetiletích budou představeny na výběru z bohaté dobové fotodokumentace, a to včetně
netradičních záběrů na hrad Kašperk, dále
na ukázkách výkresů, plánů a pozoruhodných studií přestavby. Dokumentovány
jsou nejen dokončené realizace, ale i uvažované, avšak neuskutečněné stavební
akce. Výstava bude na hradě k vidění po
dobu celého léta.
Prostor hradního nádvoří během víkendu obsadí ve svém ležení spolek oživené
historie, Družina urozeného pána Hynka
Krušiny z Lichtenburka, jež představí reálie druhé poloviny 14. století či ukázky dobových řemesel. Při příležitosti Dnů Trojhradí bude k dispozici také místní výčepní

Světáci

desetistupňové
pivo z Kašperskohorského pivovaru
s názvem „Šplhavec“, jež bylo uvařeno speciálně pro
hrad Kašperk.
Nadcházející léto
bude na hradě patřit také divadlu.
Hned první větší
večerní
divadelní představení se
uskuteční v sobotu 20. června od
19:00 – hra na
motivy oblíbené
české komedie ze
šedesátých let od
Zdeňka Podskalského, Světáci. V režii
Zuzany Navrátilové
ji uvede spolek sušických divadelníků
Schody, a to na
pódiu na nádvoří.
Vstupné je dobrovolné, cesta k parkovišti z hradu
bude osvětlená.
Václav Kůs
kastelán

Hrad Kašperk bude v červnu otevřen od úterý do neděle v čase 10:00 – 17:00.
Je možné absolvovat prohlídkové okruhy „Stavba hradu“ a „Život na hradě“.
Jste srdečně zváni na jeho návštěvu!

na

hradě

20. června začnou večer opravovat hrad
Kašperk fasádníci ze Sušice. Tedy, abych byl
přesnější, budou ho „divadelně opravovat“.
V 19:00 zde vystoupí sušický divadelní spolek Schody se svojí poslední divadelní hrou
Světáci. Divadelní spolek Schody vznikl na
základě velkého zájmu široké veřejnosti
v roce 2009. Po šedesátileté odmlce se oživila tradice divadelního ochotnického spolku. Režisérskou taktovku si vzala do ruky
Zuzana Navrátilová. V současné době má
divadlo za sebou šest úspěšných premiér
a počet členů se pohybuje kolem patnácti.
Prouza (Vladimír Dobšovič), Skopec (Luboš
Sechter) a Petrtýl (Radek Nakládal) jsou tři
venkovští fasádníci, kteří pracují v Praze na
obnově domů. Láká je pražský noční život,
ale jejich první návštěva luxusního podniku
Diplomat Grill se příliš nevydaří a nakonec
musí utéci. Nevzdávají se však. Dají si ušít
kvalitní obleky a najmou si na výuku společenské výchovy bývalého učitele tance
Dvorského (Martin Petrus).
Radek Nakládal
kulturní referent

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

kino

strana 11

Netradiční výstava
Výstava Živá voda aneb Jak jsme
prožívali karanténu představí práce,
které vznikly v období nouzového
stavu v ČR. Jsou to práce dětí ze ZUŠ
Kašperské Hory, ale také dětí, rodičů
a sousedů z Kašperských Hor a okolí.
S tímto nápadem přišla v dobách
nouzového stavu skupina na sociální
síti s názvem Sousedé z Kašperských
Hor. Díky paní učitelce Haně Stonové
Prančlové ze ZUŠ v Kašperských Horách
a za vydatné pomoci Martiny Vrbové,
byly všechny výtvarné práce vybrány
a od června až do konce prázdnin budou
zdobit vestibul kina v Kašperských
Horách. Navštívit tuto výstavu můžete
každý den od 9:00 do 16:00.
Radek Nakládal
kulturní referent

V síti
Kašperskohorské kino vám v červnu nabídne
zajímavý dokument
12. června v 19:00 zveme do kina hlavně
dospělé diváky na dokumentární film Barbory Chalupové a Víta Klusáka V síti. Tento celovečerní dokument vypráví strhující drama
tří hrdinek alias „dvanáctiletých dívek“, pro
které se účast na experimentu, od castingu až po osobní schůzky s predátory pod
dozorem ochranky, stává zásadní životní
zkušeností. Predátorské taktiky se postupně obracejí proti svým strůjcům: Z lovců se
stávají lovení.
Snímek V síti se stal nejnavštěvovanějším
českým dokumentem všech dob. Dosavadním držitelem rekordu byl Občan Havel
z roku 2007, na kterého přišlo do kin více
než 163 tisíc diváků. Tvůrci původně zamýšleli přístupnost klasické (necenzurované) verze až od 18 let. Nakonec, po dohodě s psychology a odborníky, se hranice
posunula na 15 let. Dokument má 2 verze.
První (necenzurovaná) verze má stopáž 100
minut a je přístupná od 15 let. Druhá verze (cenzurovaná, bez záběrů na genitálie)
nese název V síti: Za školou, její stopáž je
63 minut a je přístupná od 12 let. Natáčení
podléhalo jasnému kodexu. Ten například
mj. udával, že dívky musí hned na začátku
hovoru udat svůj věk, nesmí predátory nijak
svádět a případné fotografie odeslat až po
opakovaném naléhání. Po skončení natáčení
byla dívkám poskytnuta psychoterapeutická
pomoc. Dvě ze tří hlavních protagonistek,
které hrály dvanáctileté slečny, o tuto pomoc samy požádaly.
12. června v 19:00 diváci uvidí necenzurovanou verzi, která otevře tabuizované téma
zneužívání dětí na internetu.
Radek Nakládal
kulturní referent
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Kešky kolem Kašperek
Tento projekt je inspirovaný celosvětovou
sítí krabiček pod názvem Geocaching. Je to
hra na pomezí turistiky a sportu, která spočívá v nalezení krabičky schované v přírodě
za pomocí GPS a psaných návodů o přesné
poloze. Předpokladem je základní znalost
mapy a orientace v přírodě. Všeobecně
oceňovaným prvkem je umístění krabiček
na méně známých místech a lidé tak mohou skrze tuto hru poznávat nová místa.
Krabiček kolem Kašperských Hor je deset
a jsou situovány spíše na jih od města, kdy
začíná stoupat Šumava a známky lidského
osídlení jsou stále řidší. Snadno dostupné
cíle jsou například u lesní kaple za kostelem sv. Mikuláše, další vedle krásné novější
vyhlídky u sv. Huberta, téměř vrcholová
skalka Liščího vrchu, anebo v nakupených
valech kamení na kopci Pešťák. To jsou místa, kam lze dojít pěšky za chvilku. Mezi
náročnější cíle patří vrchol Ždánova, Obří
hrad a Lídlovský vrch. Vzdálená místa
jsou potom Královský kámen, Kozí Hřbety
a Flusárna.
Všechno to jsou krásná místa kolem malebné krajiny. Stoupání na některá místa jsou

mnohdy náročná, ale poznání okolí svého
bydliště je příjemné dobrodružství. Pokud
nemáte rádi turisticky exponovaná místa
jako je údolí Vydry, Březník nebo Prameny Vltavy, tak doporučuji zvážit návštěvy
těchto krabiček. Během obcházení všech
deseti krabiček jsem potkal lidí, že bych je
spočítal na jedné ruce. Méně známá místa
jsou celoročně téměř prázdná, a zatímco
se mnoho lidí jinde tísní s touhou načerpat
ducha Šumavy, vy můžete rozjímat sám na
velké hoře a pozorovat zákruty údolí, nekonečné lesy a dokonalé ticho.
Novinkou dnešního roku jsou tzv. unikátní
kódy v krabičkách. Za sebrání minimálně
sedmi takových kódů získáte v infocentru
na radnici odměnu za vaši snahu. Druhá
cena je za nasbírání čtyř kódů. Jsou umístěné v krabičce a jeho znění si vyfoťte nebo
přepište.
Pokud se rozhodnete objevit alespoň pár
takových krabiček a vydat se ve svém volnu
probádat přírodu, tak podklady s mapou
jsou k dostání na již zmíněném infocentru.
Součástí brožury je psaný text s přesnou
polohou, popis dané lokality a taky GPS

Šťastní nálezci kešky (Foto: Martina Hamáková)

souřadnice. Doporučuji si stáhnout do telefonu Mapy.cz a zadat souřadnice do aplikace. Zobrazí se vám na turistické mapě
v mobilu přesná poloha a vy si pak můžete
trasu naplánovat podle sebe.
Přeji krásnou procházku a prožitá
dobrodružství.

Zdeněk Kůs
Kašperské Hory

Za krásnými výhledy pěšky i na kole
Jarní měsíce lákají za pěkného počasí do přírody a okolí našeho města nabízí nejenom
turistům, ale i místním obyvatelům zajímavá místa k výletům.
V době omezení provozu informačního
centra z důvodu pandemie, se zaměstnanci
Městského kulturního a informačního střediska Kašperské Hory věnovali kontrole naučných turistických tras v okolí a zde vám
přinášíme několik zajímavých turistických
tipů.
Na turistické trase, pojmenované Stezkou
strážců hranice, máte možnost obdivovat
nejenom krásná zákoutí v údolí Zlatého potoka, nebo se pokochat zajímavými výhledy
z okolí Žďánova, ale také zavítat do některého z lehkých vojenských opevnění hlavně
v okolí Ždánova a Žlíbku, zvaných řopíky.
Celkem je tato trasa dlouhá skoro 20 km
a vede z Kašperských Hor údolím Zlatého
potoka, kolem Plánského mlýna, Řetenic,
přes Zadní Ždánov, Žlíbek, Pustý hrádek,
Kašperk a Tuškov, zpět zase do našeho
města. Je spíše určena pro zdatné turisty
a cykloturisty. Tuto trasu je však možné si
o několik kilometrů zkrátit, pokud např. se
cykloturista z Řetenic vrátí po silnici zpět
do Kašperských Hor. Vesnička Řetenice,
která leží v nadmořské výšce 850 m n. m.
cca 4 kilometry východně od Kašperských
Hor na jihozápadním svahu Královského
kamene, se v tomto roce proměnila ke krá-

se. Od Plánského mlýna do Řetenic vede
asfaltová cyklostezka až ke státní silnici.
V samotných Řetenicích může turista také
obdivovat krásnou návesní kapli s prostým
barokním štítem a zvoničkou.
Další zajímavou trasou může být cesta z obce Rejštejn za výhledy z Kozích
Hřbetů a Podlesí − Vogelsangu. Je dlouhá
cca 20 km a je třeba se Rejštejna, ležícího
v údolí Losenického potoka v nadmořské
výšce 568 m n. m., připravit na náročné
stoupání lesní i polní cestou do nadmořské
výšky 855 m n. m. do původně zemědělské a dřevařské obce zvané Cimruky, nyní
známé jako Velký Kozí Hřbet. Tato strmá,
avšak zpevnělá cesta, začíná u kostela
sv. Bartoloměje a vede mimo jiné kolem památníku 11 židovských obětí pochodu smrti
z Helmbrechts do Volar. Odměnou za tento
výstup nad údolím Losenického potoka vám
však bude nádherný výhled na hrad Kašperk
a okolí Kašperských Hor z Velkých Kozích
Hřbetů. Zde je možné také obdivovat pečlivě udržovanou kapli z roku 1882. Po požáru někdy v 50. – 60. letech 20. stol. zde
zbyly na několik let jen zchátralé obvodové
zdi návesní kaple. Péčí německých krajanů
a za podpory Obecního úřadu v Rejštejně
byla kaple na původním místě znovu vystavěna v letech 2000 – 2001 a slavnostně
požehnána diecézním biskupem Antonínem
Liškou. Z Velkého Kozího Hřbetu pokraču-

jete přes další osadu Malý Kozí Hřbet, kolem další kaple zasvěcené Panně Marii z 1.
poloviny 19. století. Cesta odtud již klesá
lesem a cca po 3,5 km přijdete do osady
Podlesí – Vogelsang ležící v nadmořské výšce 795 m n. m., kterou hlavně v 16. století
proslavila místní sklárna. Na jejím místě je
v současné době Rezidence Vogelsang, kde
se můžete ve stylové restauraci občerstvit
a je možné se zde také ubytovat a obdivovat např. další opravenou kapli zasvěcenou sv. Barboře. Odtud pak pokračujete po
asfaltové silnici zpět směrem do Rejštejna
nebo Amáliným údolím do Kašperských
Hor. Tato trasa je opět vhodná pro zdatné
turisty, kteří mají v nohách našlapáno hodně kilometrů. Zdatný cykloturista si tuto
trasu hlavně užívá po výjezdu a překonání
nadmořské výšky více jak 280 m n. m.
Pokud vás zajímají bližší informace k naučným turistickým trasám a také máte zájem se
dozvědět zajímavosti o historických památkách v okolí našeho města, navštivte stránku
www.pamatkykasphory.cz. Naleznete zde
popis jednotlivých vycházkových okruhů do
okolí, které pro turisty vytvořilo Městské
kulturní a informační středisko. Stránky vás
zavedou i do jednotlivých fotogalerií památek a snad vás i pozvou k samotné návštěvě
okolí našeho malebného městečka.
Radek Nakládal
kulturní referent
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Představujeme novinky z infocentra
Navzdory nouzovému stavu a delšímu uzavření infocentra jsme se připravovali na
jeho znovuotevření a přicházející letní období. Otevírací doba informačního centra
se včetně víkendů opět vrátila do obvyklého provozu.
Jako každý rok byly před hlavní turistickou
sezonou zkontrolovány všechny naučné
stezky a vycházkové okruhy kolem Kašperských Hor. Pozornost byla zaměřena především na pořádek, dobrou průchodnost
tras a správnou orientaci po jednotlivých
stezkách. Už v tomto roce a během let
následujících je plánovaná realizace potřebných oprav, zejména turistických informačních cedulí a vybavení na některých odpočinkových místech. Během měsíce června
bude navíc po třech letech provedena
obnova značení turistických tras. Nějaké
značky budou pro lepší viditelnost zvýrazněny, doplněny nebo případně může také
dojít na některých nepřehledných nebo
řídce označených místech k jejich úplnému
přeznačení.
Dohlížíme také na kešky umístěné na odlišných místech v okolí obce Kašperské Hory,
kdy pravidelně každé jaro dochází k jejich
kontrole a údržbě. Letos tomu nebylo jinak
a navíc jsme hledání krabiček obohatili něčím novým. Podrobnosti se dočtete v článku Kešky kolem Kašperek od Zdeňka Kůse.
Průběžně jsou doplňovány informace
a fotografie na webovém portálu www.
pamatkykasphory.cz. Dočtete se zde např.
o pozoruhodných kapličkách nacházejících
se v okolí Kašperských Hor, které určitě
stojí za návštěvu.
Na infocentru se letos opět rozšířila nabídka drobného dárkového zboží. Můžete
vybírat z pestré nabídky šperků, upomínkových předmětů, textilu a dětských předmětů. Vybírat můžete také ze široké škály
knih. Letos je možnost zakoupit následující
poutavé publikace. Mezi úplnou novinku
patří letos vydaná kniha s názvem Za pověstmi Šumavy od Ondřej Fibicha. Jedná
se o knihu plnou zajímavých šumavských
pověstí, ve kterých se odráží historie obcí
a osad Kašperských Hor a jiných nám známých míst z oblasti Šumavy. V minulém
roce vyšly také knihy týkající se poválečného období na Šumavě. Jednou z nich je velmi poptávaná kniha s názvem Poválečné
osudy šumavských rodáků od Marie Frankové. Objevují se zde výpovědi německých
obyvatel odsunutých ze Šumavy v letech
1945 – 1947. Další knihou s podobnou tematikou jsou Příběhy z válečné a poválečné Šumavy 2 Karla Fořta.
Opět na infocentru seženete i publikace
vydané již v předešlých letech jako například Šumava – Roklanská hájenka Eriky
Zemanové, Šumava − hranici přecházejte
po půlnoci Viléma Hracha, Šumava – co

zmizelo z Královského hvozdu Viléma
Kudrličky. Velmi zajímavá jsou také publikace Šumavská mudrosloví nebo Lidová
mluva, jejichž autorem je František Kadoch. V publikacích naleznete například
lidová rčení, šumavské nářečí, pořekadla,
přirovnání, zvyky dřívějších obyvatel ze
Šumavy a pod.
Na prodej je stále k dispozici jarní vydání
čtvrtletníku Vítaný host a v tomto měsíci
si budete moci zakoupit i různé druhy kalendářů na rok 2021 nejen s fotografiemi
jedinečné šumavské přírody.

Nabídka knih (Foto: Martina Prosserová)

Rozšířili jsme také sortiment pro dětské
hosty infocentra, které by mohly potěšit
například dřevěné káči, dřevěné přívěsky
na klíče, nové druhy pexes, tripexeso, omalovánky nebo karetní hra kvarteto s motivy přírody a lesních zvířátek. Dalším tipem
pro malé čtenáře nebo milovníky pohádek
by mohla být také letos vydaná kniha Šumavský pohádkář Ondřeje Fibicha, která
obsahuje padesát pozoruhodných převyprávěných, ale i nových pohádek z různých
oblastí Šumavy. V knize s názvem Doteky
Přírody Václava Chaloupka jenž je známý především jako český režisér a scénárista, najdete informace o fauně a flóře
z celé České republiky s krásnými obrázky
naší přírody a je inspirována autorovými
pořady.
Sběratele turistických vizitek by mohlo zaujmout, že koncem června je obohatíme
o další druhy a budou mít možnost zakoupit již existující vizitky z okolních míst Kašperských Hor: Kaple sv. Barbory v Podlesí,
Kohoutí kříž, Pustý hrádek nebo Rejštejn.
Veškeré námi plánované kulturní události,
novinky a důležité informace můžete průběžně sledovat na našich webových stránkách, facebookových stránkách, vývěsní
desce, pylonu na náměstí nebo přímo na
infocentru v přízemí budovy radnice. Budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina Prosserová
Městské kulturní a informační středisko

Zajímavá kniha
v nabídce informačního
centra
Mezi novými tituly v kašperskohorském
informačním centru se objevila kniha
Viléma Kudrličky Šumava – Co zmizelo
z Královského hvozdu.
Vilém Kudrlička se narodil v roce 1923
a zemřel 9. dubna 2007 v Praze. Byl
to český spisovatel, historik, kronikář
a autor mnoha cenných textů a knih
o Šumavě. Např.: Šumavské pověsti,
Umění šumavských sklářů, Javorná –
zapomenutý kout Šumavy atd. Kniha,
Co zmizelo z Královského hvozdu, byla
vydána v únoru 2018 v nakladatelství
Baset. Autor před 50 lety procházel
Šumavou, zvláště Královským hvozdem
společně se svými věrnými přáteli jako
byl František Sládek ze Železné Rudy
a Franz Wudy z Lindbergu. Spolu s nimi
objevoval nová kouzelná zákoutí a rozmanité pohledy na místa romanticky
zahalená v mlhavé závoje nebo ozářená
podzimním sluncem. Cesta k vytvoření
této knihy ho pak vedla za dokumenty
do archivů, knihoven a muzeí, což mu
umožňovalo hlouběji nahlédnout do
historie místa, obce i samoty.
Hřeben Královského hvozdu začíná Jezerní horou s kary obou jezer na úbočí a pokračuje přes Svaroh a Kokrháče
na Velký Ostrý. Turisticky dostupné
z české strany jsou obě jezera, po tzv.
horizontále od Černého jezera pak vodopád Bílá strž na Bílém potoce a rozcestí Stateček pod Ostrým, kde dříve
stávala sklárna. Odtud je možno navázat na cestu z Hamrů a vystoupit na
Velký Ostrý, který je dobře přístupný
i z Německa. Dále je přístupný hraniční chodník mezi Ostrým a Svarohem
(1330 m n. m.).
Zdroj: www.sumavanet.cz.
Kniha začíná ve Starém Brunstu, zavítáte v ní do Zhůří, Hůrky, Skelné, Frauenthalu a nebo Stodůlek. Vše je doplněno množstvím historických fotografií
a také dokumentů o lidech, kteří zde
žili. Jak ve svém vyznání v této knize
uvádí sám Vilém Kudrlička: „Šumavu
nestačí jen projít a podívat se. Je třeba
vrůst do kraje, poznat jeho obyvatele,
jejich život a zvyklosti. Poučiti se z dobrých i špatných stránek, které popsaly
osudy mnoha rodin.“

Radek Nakládal
kulturní referent
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Miniokénko
Po více než dvou měsících se někteří žáci 1.
stupně v pondělí 25. května vrátili do školy
a připojili se tak k deváťákům a žákům ZUŠ,
pro které byla škola otevřena ještě o týden
dříve. Otevřela se školní jídelna a družina,
což také dost (nejen) rodičů potěšilo.
Zároveň doma zůstává (v době uzávěrky
Zpravodaje) spousta dalších školáků, kteří
se do konce školního roku budou dále vzdělávat na dálku.
Myslím, že poděkování patří všem, kteří se
na výuce na dálku i na přechodu dětí zpět
do školy podíleli. Všem zaměstnancům školy (MŠ, ZŠ i ZUŠ) - učitelům, kteří se museli
ze dne na den poprat s výukou na dálku
(nyní navíc kombinovanou s výukou ve škole
i na dálku) a často museli bojovat s „technikou“ při organizaci on-line výuky. Rodičům,
kteří se přes noc stali tak trochu domácími
učiteli vlastních dětí často současně se svým

ze školy

do

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

školské

zaměstnáním (nebo prací z domova). Dětem, pro které byla tato nečekaná koronavirová „karanténa“ obzvlášť jiná, než na co
byly zvyklé. Pro spoustu z nás to byla hodně
zvláštní situace a často i stres.
Věřím, že se podaří do konce školního roku
sejít se společně se všemi členy školské rady
a společně s panem ředitelem zhodnotit,
nakolik se nám podařilo s nečekanou situací
a výukou na dálku vypořádat. Co se povedlo
hodně a co méně, na co stojí za to navázat
a v čem pokračovat.
V době domácí výuky jsme se s některými
rodiči snažili vzájemně povzbuzovat, dávat
si rady a tipy na pomůcky při učení. Rady
jsme sdíleli i na sociálních sítích, kam občas
přispívali i učitelé. Za všechny nápady i slova podpory bych chtěla učitelům i rodičům
poděkovat.
Možná vám něco při učení na dálku chybělo,

rady

něco byste třeba naopak rádi, aby ve škole
zůstalo, ať už se to týká výuky nebo třeba způsobu spolupráce mezi učiteli a rodiči
nebo učiteli a žáky nebo všemi dohromady. Napište to prosím někomu z členů naší
školské rady, nebo zavolejte. O nápadech,
nezdarech i dobrých zkušenostech můžeme
pak na školské radě mluvit. I díky vaší aktivitě tak může školská rada plnit svou roli. Co
se povedlo a co méně, kde se inspirovat, na
co navázat. Abychom byli připraveni, kdyby
se bohužel koronavirová karanténa v budoucnu vrátila. Abychom společně výuku na
dálku zvládli – děti, učitelé i rodiče.
Za všechny podněty, rady i doporučení předem díky.
Přeji všem hodně zdraví, optimismus a hezké jaro i letní prázdniny.
Martina Vrbová
předsedkyně školské rady

Příměstský tábor 2020
Blíží se léto a s létem opět tradiční příměstský tábor, který pořádá nezisková
organizace Attavena ve spolupráci se ZŠ,
ZUŠ a MŠ Kašperské Hory. Tábor proběhne ve dvou termínech 13.−17. července a 10.−14. srpna v prostorách školy.
Příměstský tábor je nepobytový a probíhá ve všední dny během letních prázdnin v čase od 7:00 do 17:00. Počty dětí
a veškerá další organizace bude záležet
na aktuální epidemiologické situaci.
Program tábora je nastavený pro pobyt venku i vevnitř a kombinuje různé
aktivity (výtvarné, sportovní, hrací, poznávací, soutěžní, apod.). Zúčastnit se
mohou děti 1. stupně základních škol,
jejichž rodiče pracují nebo si práci hledají. Pobyt dětí je zdarma, platí se pouze
400 Kč za týden na teplé obědy a pití.
Další podklady a potřebné dokumenty
najdete na webových stránkách:
www.attavena.cz/kurz/kasperske-hory.
V případě dotazů kontaktujte koordinátorku projektu:
Andrea Kočerová, tel: 774 223 887.
Richard Nový
ředitel školy
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Městské ku�tu�ní a in�o�mační středisko Kašpe�ské Ho�� Vás z�e na

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MĚSTA

KAŠPERSKÉ HORY
S PRŮVODCEM

ČERVEN a ZÁŘÍ | středa od 15:00
DOPORUČUJEME REZERVACI | omezená kapacita
VSTUPNÉ | zák�adní 75 Kč, snížené 50 Kč
REZERVACE A PŘEDPRODEJ | Městské ku�tu�ní a in�o�mační
středisko Kašpe�ské Ho�� te�.: 376 503 413

0/

Zápis do ZUŠ na školní rok
2020/2021
Výuka v základní umělecké škole se vrátila už od 11. května
v plném rozsahu zpět do školní budovy. Učebny ZUŠ i ateliér
už zase žijí hudbou, výtvarným uměním a divadlem. Pro žáky,
kteří z různých důvodů nemohli nastoupit, funguje nadále i distanční výuka.
Zápis je určen dětem, které by se k nám chtěly přidat od příštího školního roku. Hlavně těm, kteří se chtějí učit nějakému
druhu umění - hrát na hudební nástroj, zpívat, hrát divadlo,
přednášet, psát, kreslit, malovat, sochat…
Uskuteční se 11. června v budově školy.
Elektronické přihlášky posílejte do 8. června, abychom se
mohli domluvit, kdy přesně máte přijít. Potřebujeme ohlídat,
aby se v jednu chvíli na jednom místě nesetkalo příliš mnoho
lidí. Přihlášky najdete na webových stránkách školy, odkaz je
i na školním facebooku.

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

VÝSTAVU
��t�a�níka F�antiška Hájka a �otog�a�a Pa��a Lišk�

Na vorech od Annína do Dlouhé Vsi

Richard Nový
ředitel školy

6. BŘEZNA – 30. ČERVNA 2020
GALERIE NA RADNICI
KAŠPERSKÉ HORY
8()(!2!*")*'$3 $%'#7$3()6 (!%.1#8()3  4&'(!2%',
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kultura, zábava, akce
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KULTURA
DLOUHODOBÉ AKCE
pondě�k� | 8:30
Ranní jóga s Lucií
P�otáhnete se, �ozp�oudíte ene�gii
a přip�a�íte s�é tě�o na ce�odenní
��tmus.
| spo�to�ní ha�a
čt��tk� | 19:00
P��nu�á jóga s Lucií
P��nu�e na sebe na�azující poh�b�
� ha�monii s dechem podpoří při�ozenou flexibi�itu �ašeho tě�a.
| spo�to�ní ha�a
úte�k� | 15:45
C�ičení bato�átek
C�ičení za dop�o�odu ��tmick�ch říkade� p�o �oz�oj řeči a �nímání ��tmu.
Nutná �eze��ace.
| spo�to�ní ha�a
úte�k� a čt��tk� | 17:00
C�ičení p�o zd�a�í
Pomůže na bo�est zad, k�oubů, při
�adném d�žení tě�a i špatné ná�adě.
| spo�to�ní ha�a
úte�k� | 13:00 – 14:00
Spo�to�ní judo – m�adší děti
Vhodné p�o ch�apce i dí�k�, e�ekti�ní
c�ičení, nejen p�o z�epšení koncent�ace.
| spo�to�ní ha�a
úte�k� | 14:00 – 15:00
Spo�to�ní judo – sta�ší děti
C�ičení p�o z�epšení koncent�ace, discip�ín�,
��zické zdatnoti. Ši�ok� �ozsah poh�bo��ch
do�edností. Nutná �eze��ace.
| spo�oto�ní ha�a
úte�� – nedě�e | 10:00 – 17:00
Možnost na�ští�it h�adní nád�oří a zúčastnit se p�oh�ídk�. P�oh�ídko�é ok�uh�
„Sta�ba h�adu“ a „Ži�ot na h�adě“.
| h�ad Kašpe�k

ČERVEN / ČERVENEC
Če��en – ��sta�a
Na �o�ech od Annína do D�ouhé Vsi
V�sta�a ob�azů sušického ��t�a�níka
F�antiška Hájka a �otog�a�a Pa��a Lišk�.
| ga�e�ie � budo�ě �adnice
Če��en | středy od 15:00
Komento�ané p�oh�ídk� města
Prohlídky města s průvodcem, který
vás provede historií, zajímavými zákoutími a malebnými uličkami města. Rezervace a nákup vstupenek v Městkém
kulturním a informačním středisku.
| s�az před budo�ou �adnice
RO VÁS!

V�sta�a | 5. 6. – 1. 9. TIP P
Ži�á �oda aneb Jak jsme p�oží�a�i
ka�anténu
V�sta�a 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. Budou to p�áce dětí ze ZUŠ, a�e
také dětí �odičů a sousedů z Kašpe�sk�ch Ho� a oko�í.
| �estibu� kina

KRÁTKODOBÉ AKCE
5. 6. | 16:00
Ve�nisáž ��sta�� - Ži�á �oda aneb
Jak jsme p�oží�a�i ka�anténu
V�sta�a ��t�o�ů dětí ze ZUŠ, a�e také
dětí �odičů a sousedů z Kašpe�sk�ch
Ho� a oko�í.
| �estibu� kina
5. 6. | 17:00
P�inc K�asoň
Co mají spo�ečné Sněhu�ka, Šípko�á
Růženka či Pope�ka? Všechn� jsou
zami�o�ané do P�ince K�asoně. Kd�ž
b�� ma�� ch�apec, z�á k�á�o�na ho p�ok�e�a a od té dob� se do něj každé
dě�če zami�uje. V�dá se na dob�od�užnou cestu, ab� z�omi� k�etbu.
| kašpe�skoho�ské kino

12. 6. | 19:00
VÁS!
TIP PRO
V síti
Dokumentá�ní ��m ��p�á�í st�hující d�ama tří h�dinek „d�anácti�et�ch
dí�ek", p�o kte�é se účast na expe�imentu s inte�neto��mi p�edáto��,
stá�á zásadní ži�otní zkušeností.
| kašpe�skoho�ské kino
13. 6. – 14. 6. | 10:00 – 17:00
Dn� Šuma�ského T�ojh�adí
Ve�nisáž �enko�ní ��sta��, tematické
p�oh�ídk�, spo�ek oži�ené histo�ie na
nád�oří i ukázk� dobo��ch řemese�.
| h�ad Kašpe�k
20. 6. | 19:00
S�ětáci
Di�ade�ní předsta�ení � podání ochotnického di�ade�ního spo�ku Schod�.
| h�ad Kašpe�k
27. 6. | 9:00
H��� na �upinu
Ruční ��t�há�ání nepů�odní �upin� mnoho�isté podé� tu�istické t�as�
Ro�ina – Pustina. Dé�ka t�as�: 4 km.
Nutná �eze��ace.
| Chata Ro�ina

ČERVENEC

RO VÁS!

4. 7. | 10:30 – 15:00 TIP P
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��
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Změna p�og�amu ��h�azena

RO VÁS!

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

