Měsíčník pro obyvatele Kašperských Hor a okolí

Ročník 15, číslo 7, rok 2019

Varhanářský poklad
Unikátní barokní nástroj se vrátil domů
SRPEN 2019
Kašperskohorská pouť
duchovní program, jarmark, vernisáž výstavy, pouťová zábava, setkání harmonikářů

Hrad Kašperk hledá nového kastelána
podmínky a termíny vypsaného výběrového
řízení

Varhany v kostele sv. Mikuláše (foto: Jitka Skořepová)

Od začátku července 2019 se hřbitovní
kostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách
opět pyšní původními barokními varhanami. Vzácný nástroj pochází z roku 1733
a je unikátní svou zachovalostí. Vzhledem
k tomu, že se ale mnoho let nevyužíval,
byl před opravou ve velmi špatném stavu.
Červotoč, opotřebení, koroze i vandalismus
se podepsaly na tom, že se jednalo o nehrající torzo. Díky pětileté práci výtečného
varhanáře Marka Vorlíčka z Domažlic se
varhany vrátily domů a mohou opět sloužit
svému účelu.
Před opravou se červotočem napadené
dřevěné části nechaly ozářit gama zářením
a teprve pak se varhany rozebrané na tisíce kousků přesunuly do varhanářské dílny.

Některé píšťaly byly zprohýbané, chybějící
části bylo nutné nahradit restaurátorskými
kopiemi. S ohledem na zdevastovaný stav
byla rozebrána i celá skříň a následně znovu slepena a sestavena.
Z organologického i muzikologického hlediska se jedná o velmi zajímavý nástroj.
Jeho podmanivé tóny poprvé zazní na
slavnostním svěcení, jehož termín je zatím
v jednání.
V článku čerpány informace z https://plzen.rozhlas.cz/do-hrbitovniho-kostela-vkasperskych-horach-se-po-nekolika-letechvratily-vzacne-7981471.
Jitka Skořepová
redakce

Ve zdravém těle zdravý duch
okresní přebor, termíny zápasů ve fotbale,
turnaj v petanque, střelecký závod
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Novinky u městských lesů
Tento rok je zřejmě všude ve znamení
změn. Stejně je tomu tak i u Kašperskohorských městských lesů.
K 30. červnu 2019 ukončil své působení ve
funkci jednatele Ing. Miroslav Mäntl. Na
tuto pozici bylo vypsáno výběrové řízení.
Výběrová komise, složená z lesnických odborníků, vybrala ze tří zájemců Ing. Hanu
Naušovou, která se jmenováním ujala funkce od 1. července 2019. Na místo pěstebního technika nastoupil Ing. Jiří Strnad.
Další personální změnou bude odchod dobré duše – paní Ivany Zahradníkové z funkce
mzdové účetní k 31. srpnu 2019. Její místo
zaujme Ing. Jana Kanalošová, která se již
zapracovává.
Mírovi a Ivaně srdečně děkujeme za
jejich dlouholetou a obětavou práci
u organizace.
Asi jste si všimli našeho inzerátu v minulém zpravodaji. Takže poslední změnou je
odchod pana Josefa Vinického z postu traktoristy k 31. srpnu 2019.
Také se podařilo vyřešit všechny věci
ohledně pily. Nový nájemce již pilu převzal
a chystá se ji sezonně provozovat.

A jak to vypadá v našich lesích? Pokud bychom srovnávali se situací v podhůří a v republice, tak asi celkem dobře. Nicméně
suché roky se projevují i v našich lesích.
Situaci s kůrovcem se snažíme uhlídat. Naši
lesníci intenzivně a v podstatě každodenně
vyhledávají v lesích napadené stromy. Věříme, že naši spolupracovníci v těžbě i přibližování dříví vydrží vysoké nasazení a náš
společný boj bude úspěšný.
Hana Naušová
jednatelka Kašperskohorských městských lesů

úvodník
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
s blížícím se srpnem nás čeká jedna
z největších kulturních akcí roku – pouť.
Přinášíme vám její program a spolu
s tím i různé další pozvánky do Kašperských Hor i okolí. V minulém čísle
jsme vás seznámili se zajímavými lidmi
starší i mladší generace, ale tentokrát
vás chceme informovat o úspěšném
restaurování a návratu vzácných barokních varhan do kostela sv. Mikuláše.
Dozvíte se novinky z Kašperskohorských městských lesů, co se děje v oblasti obávané těžby zlata nebo co čeká
naše místní fotbalisty. Přiblížíme vám
téma a program letošních zářijových
slavností a budeme rádi, pokud zareagujete na naše výzvy.
Prožijte hezky druhou polovinu léta.
Jitka Skořepová
redakce

Využijte druhé kolo
dotačního programu
Město Kašperské Hory vypisuje druhé kolo
pro podání žádostí do dotačního programu
Podpora vzdělávání, kultury, sportu, klubové, spolkové a další zájmové činnosti.
Po vyplacení žádostí z prvního kola zbývají
na žádosti ve druhém kole částky 69.279 Kč
na kulturu a 10.500 Kč na sport.
Žádosti do druhého kola podávejte od 1.
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do 31. srpna 2019 na předepsaných formulářích na podatelnu Městského úřadu. Podmínky grantu včetně formulářů
naleznete na webových stránkách https://
www.kasphory.cz/mesto/mestsky-urad/
formulare.
Jitka Skořepová
vedoucí MěKIS

Jednání Rady města
a Zastupitelstva
RADA města:
Jednání rady města v měsících srpen a září proběhnou:
7. srpna, 21. srpna a 4. září 2019
Jednání rady města se konají v kanceláři starostky města, jsou neveřejná.
Pozvánka na ZASTUPITELSTVO města
Příští jednání zastupitelstva města Kašperské Hory se uskuteční:
19. září 2019 od 17:00 v Horském klubu.
Na programu jednání budou majetkové a finanční záležitosti města, pozemková
agenda, investiční akce a další.
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Kastelán hradu Kašperk Společenská
Informace k probíhajícímu výběrovému řízení
V aktuálním vydání
K ašper skohor ské ho zpravodaje najdou čtenáři znění
výběrového řízení
na obsazení pracovního místa:
kastelán
hradu
Kašperk / vedoucí organizační složky
města.
Současný kastelán hradu Mgr. Zdeněk Svoboda ukončí k 30. září 2019 své působení
na pracovní pozici kastelána i ve funkci vedoucího organizační složky města.

Po dlouhých letech jej vystřídá
nový kastelán (možná kastelánka?) a já
věřím, že rada města bude mít při výběru vhodného uchazeče šťastnou ruku.
K dohadům, které slýchám ohledně neshod
mezi ‚městem a hradem, jen krátce podotknu, že ukončení působení v pozici kastelána a vedoucího je rozhodnutím Mgr. Svobody, kterému za roky odvedené práce pro
hrad jistě patří poděkování. Přeji mu v dalším profesním životě úspěch a v osobním
životě spokojenost.
Bohuslava Bernardová
starostka

Hrad Kašperk bez Zdeňka
Svobody?
Po mnoha letech úspěšné práce, opouští
hrad údajně pro neshody v názoru o koncepci a řízení hradu s vedením města. Je
to velká škoda pro město, hrad i návštěvníky. Hrad se za jeho vedení stále měnil
k lepšímu, co akcí po celý rok a stále více

Poděkování
Příměstský tábor
v Kašperských Horách
Vidět rozzářené dětské oči je to nejhezčí, co si rodiče mohou přát. Naše
tři děti se letos poprvé zúčastnily příměstského tábora v Kašperských Horách a první otázka po návratu byla:
„Můžeme jet příští rok znovu?"
Děkuji Základní škole v Kašperských
Horách, že se zapojila do tohoto projektu a také všem, kdo se na táboře
o děti starali. Je to pro rodiče velká
pomoc.
Lenka Turková
Spokojená matka

návštěvníků. Je proto třeba Zdeňkovi velmi
poděkovat a popřát další úspěchy v jeho
nové profesi, ale nejlepší by bylo, kdyby
zůstal. Smutné že odchází a tak se nabízí podobnost odchodu pana Jiřího Bártíka
z technických služeb a otázka hamletovská,
kdo je na řadě další? Ale to snad už ne.
Emil Kintzl
Kašperské Hory

a

přání

Chtěl bych využít Kašperskohorského
zpravodaje a poděkovat bývalému jednateli Technických služeb panu Bártíkovi za spolupráci a osobní přístup při
udržování sjízdnosti příjezdové cesty,
a to jak v zimním období, tak i během
celého roku. Zasloužil se o zajištění materiálu na údržbu kapličky na Nových
Dvorech.
Pane Bártíku, za vše moc děkuji a přeji
Vám, ať jste v novém zaměstnání spokojen, dobré zdraví a rodinnou pohodu.
Pavel Holeček
Žlíbek-Nové Dvory

Kašperskohorský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku, periodicita: měsíčník,
místo vydávání: Kašperské Hory, registrační číslo: MKČR E 14893, vydavatel: Město Kašperské Hory,
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, IČ: 00255645. Odpovědná osoba: Mgr. Jitka Skořepová, e-mail:
zpravodaj@kasphory.cz. Grafická úprava: Martina Hamáková. Složení redakční rady je uveřejněno na
internetových stránkách města. Tisk: Dragon Press s. r. o., Klatovy. Pravidla pro vydávání Kašperskohorského zpravodaje, ceník inzerce, elektronická verze aktuálního vydání a archiv předchozích ročníků
jsou k dispozici na webu města: http://www.kasphory.cz/mesto/zpravodaj.

kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví
významné životní jubileum:
Josef Nový
Terezie Jirovcová
Helena Piklová
Milan Berka
Miluše Matějková
Helena Holá
Jiřina Lišková
Čestmír Slovák
Josef Černý
narodili se:
Kristián Potůček
Emma Urajová
Tobiáš Brosch
Nela Kehartová
Vítek Dražek
Pokud si nepřejete být ve Společenské kronice zveřejněni, sdělte nám to
na MěKIS, nebo e-mailem na adresu:
zpravodaj@kasphory.cz

Snad mi dá mnoho rodičů za pravdu, že
odtrhnout děti od mobilů a tabletů je
občas docela „fuška“. Jsou ale mezi námi
tací, kteří to umí velmi dobře a patří jim
za to velký dík. Místo aby seděli doma
nebo si užívali volna, věnují svůj čas,
energii a kus svého života dětem. Učí
je nové věci, poznávat zajímavá místa a utvářet mezilidské vztahy. Ráda
bych za své děti poděkovala sdružení
Duha Králováci pod vedením Miroslava
Vrhela a skautskému oddílu Medvědi
pod vedením Zdeňka Kůse. Děkuji vám
i všem, kteří vám pomáhají, za skvělou
celoroční práci s dětmi a skautům také
za perfektní letní tábor. Poděkování
patří také samozřejmě i všem ostatním
spolkům a skupinám v Kašperských Horách, kteří se věnují dětem.
Tibora Honová
Strašín

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ JE

20. srpna 2019,
příspěvky zasílejte elektronicky
na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.
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Město Kašperské Hory vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro obsazení pozice

KASTELÁN HRADU KAŠPERK / VEDOUCÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA
Požadavky na uchazeče:
 vysokoškolské vzdělání v oboru či příbuzném oboru
 aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka
 praxe v oboru, v cestovním ruchu, oblasti kultury, informací apod.
 řidičský průkaz skupiny B
 komunikační schopnosti, schopnost vést kolektiv a řešit konfliktní situace
 tvůrčí a koncepční myšlení
 zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost
 dobrou znalost práce na PC (nejméně MS Office - Word, Excel, PowerPoint)
 trestní bezúhonnost
Výhodou:
 znalost práce v oboru – správa a údržba památkového objektu
 zkušenosti s návštěvnickým provozem
 znalost problematiky památkové péče a péče o mobiliární fondy
 praxe v příspěvkových organizacích státu, kraje nebo obce
 prokazatelná praxe v oboru (příp. na vedoucí pozici)
Místo výkonu práce:
Hrad Kašperk (nemovitá kulturní památka v majetku města Kašperské Hory)

Předpokládaný termín nástupu 1. 9. 2019
Pracovní poměr je založen jmenováním. Předpokládaný termín jmenování do funkce je 1. 9. 2019.
Nabízíme:
 platové podmínky dle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění (12. platová třída)
 zaměstnanecké benefity, mobilní telefon
 práci v atraktivním prostředí kulturní památky
 nadstandardní bydlení přímo v objektu hradu.

Zájemci o uvedenou pozici doručí písemnou nabídku do 21. 8. 2019 do 12:00 hodin v zalepené obálce
na adresu kontaktní osoby:
Městský úřad Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, k rukám tajemnice úřadu Ing. A.
Staňkové. Na obálce vyznačte: „Neotvírat – VŘ kastelán hradu Kašperk“.
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Součástí písemné nabídky musí být:







přihláška do výběrového řízení, která bude obsahovat:
 jméno, příjmení a titul zájemce
 datum a místo narození zájemce
 státní příslušnost zájemce
 místo trvalého pobytu zájemce
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana
 datum a podpis zájemce
motivační dopis
strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů – telefon, e-mail
výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Informace k výběrovému řízení:
Výběrové řízení bude vedeno formou pohovoru s uchazeči před výběrovou komisí, v jednom dnu.
Předpokládaný termín konání pohovorů: 28. 8. 2019. Potvrzení termínu bude zasláno uchazečům
prostřednictvím e-mailu.
Zasláním přihlášky dávají uchazeči souhlas se zpracováním a uložením osobních údajů dle platné
legislativy.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, případně nevybrat
žádného uchazeče.
Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Datum vyhlášení: 29. 7. 2019

Bohuslava Bernardová, v. r.
starostka města

AKTUÁLNÍ TÉMA
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Šumava

nad

Dne 21. června 2019 se uskutečnila výroční členská schůze Šumavy nad zlato, z.s. Na
programu bylo shrnutí uplynulého období,
tzn. období mezi dvěma členskými schůzemi, které se konají většinou v červnu příslušného roku. Samozřejmě včetně zprávy
o hospodaření spolku.
Přítomné jsem informovala o Usneseních
Vlády České republiky, které jsem obdržela
na jednání Čech nad zlato. Jenom připomenu, že Šumava nad zlato je spolek fyzických osob, Čechy nad zlato právnických
osob. Členem je jak naše město, tak také
Šumava nad zlato.
Usnesením Vlády České republiky ze dne
14. června 2017 č. 441 o Surovinové politice České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, vláda schvaluje Surovinovou politiku České republiky v oblasti
nerostných surovin. Dále tímto usnesením
ukládá ministru průmyslu a obchodu zpracovat ve spolupráci s 1. místopředsedou
vlády a ministrem životního prostředí, vedoucím Úřadu vlády a předsedou Českého
báňského úřadu a vládě do 30. června 2018
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zlato

předložit analýzu možnosti posílení role
státu při vyhledávání, průzkumu a těžbě
domácích nerostných surovin včetně možnosti úpravy legislativy a případně i následné úpravy Surovinové politiky. Dále ukládá
ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci
s 1. místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí zvážit a do 30. června
2018 vládě navrhnout způsob, jak zajistit
optimální využití a zhodnocení relevantních superstrategických (kritických) surovin
Evropské unie v zájmu českého průmyslu
a českého státu. Jsou to pouze výňatky
z výše uvedeného usnesení, které podepsal
Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády.
Další Usnesení Vlády České republiky č.
713 je ze dne 11. října 2017, a to ke Zprávě o nutnosti zajištění ekonomických zájmů
státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin Evropské unie a některých dalších surovin.
Vláda souhlasí se zvýšením kontroly státu nad využíváním kritických superstrategických surovin Evropské unie rozšířených
o ložiska tantalu, zirkonia, titanu, zlata,

Jak

je

to

Sdružení Šumava nad zlato se celá léta snažilo o to, aby zásoby zlata ve štole Naděje
byly odepsány, což se nestalo. Na poslední
členské schůzi vešlo ve známost, že se na
zdejší majitele nemovitostí obracejí ,,zájemci“, kteří chtějí odkoupit jejich pozemky. Jedná se i o parcely o ploše několika
desítek arů. Některé se nacházejí v oblasti
zájmů případné těžby. V současné době
zlatokopecká firma v katastrálním území
Kašperských Hor vlastní 50 ha pozemků na
různých místech, hlavně v okolí Lišáku.

informuje
lithia a uranu. Dále souhlasí se zapojením
státního podniku DIAMO a České geologické služby, případně dalších státních subjektů, do plnění záměrů a cílů státu v oblasti využití kritických superstrategických
surovin Evropské unie a některých dalších
surovin uvedených mezi vyjmenovanými
prvky.
Obě usnesení jsou k nahlédnutí u B. Bernardové, zde jsou uvedeny jenom výňatky
z nich. Vidíte, že se kolem zlata a dalších
nerostných surovin neustále něco děje, byť
my to zde nevnímáme.
Dne 14. 9. 2019 bude probíhat v Kašperských Horách další akce proti průzkumu
a těžbě zlata na Šumavě. V dubnu už
stejná akce proběhla ve Vacíkově – Obec
Hvožďany. Prosím vás o podporu naší akce.
Jednou bych se chtěla dočkat toho, že místní občané budou početně silnější skupinou,
než skupina našich přátel ze Středočeského
kraje. Snad se to někdy povede.

Bohuslava Bernardová
starostka a místopředsedkyně sdružení Šumava
nad zlato, z.s.

se

zlatem

Z tohoto důvodu sdružení Šumava nad
zlato tímto informuje naše členy, příznivce
a veřejnost, že záležitost těžby zlata není
u ledu. Možná by měli zpozornět také majitelé mnoha rekreačních nemovitostí.
Proto Vás žádáme, podpořte svou účastí
setkání našich členů, příznivců a sympatizantů na setkání dne 14.9.2019 v Kašperských Horách. Program bude zveřejněn ve
zpravodaji.
Jaroslava Voráčková
Šumava nad zlato

Krátce o vývoji klimatu
Opravdu je doba klimatických změn něco nového?
Ze všech stran slyšíme, že probíhá klimatická změna a hlavně bude hůř, člověče,
boj se!
Když se ohlédneme na počátek našeho
letopočtu, což je vlastně doba nedávná,
tak v našich končinách bylo tepleji a také
podstatně chladněji. V prvním tisíciletí
bylo velice chladno a oteplení přichází v 9.
a 10. století, které přineslo Evropě stabilitu
a umožnilo, že v klimatickém optimu ustaly
migrační vlny a víceméně vznikaly základy
dnešních států.

Pak nastává malá doba ledová 1195–1465,
která je opět vystřídána klimatickým optimem 1466–1618. V té době bylo o 2,5°C
tepleji než je dnes, úroda byla dvakrát do
roka a začalo se dařit i vinařství. Následně
přichází opět malá doba ledová 1619–1897,
která prakticky zlikvidovala vinařství, a od
těch dob se začalo pro zlepšení nálady pít
hlavně pivo.
Od začátku 20. století máme opět klimatické optimum, kdy teploty atakují rekordy z pražského Klementina, kde se měří

Zima v Kašperských Horách (foto: Tomáš Mašek)

od roku 1775, tedy z období malé doby
ledové. Kdy toto období skončí a začne
malá doba ledová, neví nikdo, i když velké
množství pavědců ví přesně kdy, jak a co
bude.
Pokračování na straně 7
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Dokončení ze strany 6

Jen pro upřesnění:

Malé klimatické optimum
Malá doba ledová
Malé klimatické optimum
Malá doba ledová
Malé klimatické optimum

doba trvání
319 let
270 let
52 let
278 let
122 let

Z
přehledu
je
patrné,
že
ke
střídání
klimatu
dochází a nejspíš
docházet bude.
Jaký podíl má na
klimatických změnách člověk, asi
nikdo přesně neřekne. Jedno je však
jisté.
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Současný mediální cirkus globálních „oteplovačů“ je dozajista skvělý byznys. Jsou nabízeny velké granty a po těch je samozřejmě velká poptávka.
Musíme vydržet a třeba se ještě dočkáme
globálního „ochlazování“ jako to bylo na
začátku 17. století.
Krásné léto přeje

Miroslav Mäntl
Kašperské Hory

První ročník soutěže Kašperskohorský
střelec 2019
Dne 24. dubna 2018 byl v Kašperských
Horách nově ustaven Sportovně střelecký klub v rámci Českého střeleckého svazu zapsaná společnost.
Tradice střeleckého spolku v Kašperských
Horách dokonale popsal PhDr. Vladimír
Horpeniak v článku „Ostrostřelci v Kašperských Horách“ otištěném v Kašperskohorském zpravodaji číslo 4 z roku 2017
na straně 16. V článku je velmi zajímavý
údaj o pravidlech platných v Kašperských
Horách.
Dle směrnice z roku 1795 se musel každý muž, který žádal ve městě o domovské
právo, či živnost, nejméně na tři roky stát
členem sboru ostrostřelců a řádně navštěvovat střelecká cvičení. Každoročně se konala slavnostní střelba do terče na střelnici
za Cikánkou a nejúspěšnější střelec byl jmenován králem střelců a požíval řady výsad.
Postupem času a zejména od roku 1627,
kdy vstoupila v platnost oktrojovaná ústava
Obnovené zřízení zemské, která zaváděla
násilnou katolizaci – jediné přípustné náboženství, společně s rozšířením používání
německého jazyka, došlo i v Kašperských
Horách postupně k převaze obyvatel hlásících se k německé národnosti.
Když nakonec v době vzniku Československa v roce 1918 bylo obyvatelstvo Kašperských Hor již skoro stoprocentně německé,
také ostrostřelci stáli jednoznačně na pozicích německých zájmů–vytvořit Šumavskou
župu – Böhmerwaldgau, odtrhnout se od
Československa a připojit se k Německu.
A i spolek ostrostřelců z Kašperských Hor
se odmítal podřídit vládním nařízením pro
tyto spolky, zejména českému velení. Proto okresnímu úřadu v Sušici nezbylo nic jiného, než tento spolek z moci úřední dne
21. února 1926 rozpustit.
V této souvislosti je zapotřebí dodat, že
němečtí obyvatelé a bývalí ostrostřelci
Kašperských Hor se později velmi aktivně
podíleli v oddílech Freikorpsu v roce 1938
na záškodnické činnosti proti Československu a v drtivé většině byli členy NSDAP.
Spokojeni byli teprve po mnichovské do-

Střelec 2019 (foto: fotoarchiv střeleckého klubu)

hodě, kdy Kašperské Hory byly začleněny
do Bavorska. Klatovský okresní archiv to
detailně dokládá.
Většina spolků ostrostřelců v nové ČSR se
po roce 1918 přizpůsobila novým podmínkám a nemusela být rozpuštěna. Ale v případě ostrostřelců v Kašperských Horách se
ukázalo jako nemožné navázat na tradice
vytvořené předchozím chováním kašperskohorských ostrostřelců po roce 1918,
kteří prezentovali extrémní národnostní
nesnášenlivost.
Proto došlo k jednoznačnému rozhodnutí
zakládající schůze nového střeleckého spolku, konstituovat se vstupem do Českého
střeleckého svazu a nikoliv obnovit spolek
ostrostřelců.
Základním úkolem nově ustaveného Sportovně střeleckého klubu Kašperské Hory je
zřízení vlastního zázemí se střelnicí. Zmínění ostrostřelci měli svou klubovnu a střelnici za Cikánkou, na úpatí cesty vedoucí
na Chlum. Dodnes je prostor, kde klubovna
stála, zcela patrný jako upravená plošina.
Samotná střelnice je za desítky roků, kdy
se nepoužívala, zcela zarostlá lesem. Tato
plocha je ve vlastnictví města, takže při realizaci záměru obnovy původní střelnice do
funkční podoby lze předpokládat ze strany
vlastníka vstřícné jednání.
Protože v Kašperských Horách dnes již žádná střelnice není, musí se střelecká cvičení
spolku konat mimo Kašperské Hory, což
způsobuje značné komplikace.
Proto se i letošní první ročník soutěže
Kašperskohorský střelec 2019 konal dne
17. června 2019 na střelnici ČSS z.s. – Sportovně střeleckého klubu Klatovy v Lubech.
Tato střelnice je již skoro na kraji Klatov

a přitom její umístění je v naprostém souladu s územním plánem města a není k jejímu provozu žádných připomínek. Pozemek
je ve vlastnictví města a základní úpravy
byly provedeny rovněž městem. Je veden
jako sportoviště a rekreační plocha a je
střeleckému klubu pronajat. Něco podobného by bylo zcela odpovídající potřebám
i našeho střeleckého klubu.
Prvního ročníku se zúčastnilo pět střelců,
když řada dalších členů se musela omluvit
s ohledem na pracovní zapojení v pracovní
den.
Doufáme, že již příští ročník se bude moci
konat na vlastní střelnici v Kašperských Horách ve vhodnějším termínu.
Výsledky:
Alenka Kocumová

Jan Eger
Alenka Kocumová

body
56
53
49

1.
2.
3.

body
92
89
88

1.
2.
3.

V případě zájmu o vstup do Českého
střeleckého svazu z.s. Střeleckého klubu Kašperské Hory je možnost přihlásit se u předsedy klubu pana Jiřího Jirmana, kdykoliv v jeho sklářské dílně na
Cikánce.
V ýbor Českého střeleckého svazu, z.s.
Sportovně střelecký klub Kašperské Hory

Střelec 2019 (foto: fotoarchiv střeleckého klubu)
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Okresní přebor začíná v srpnu
V sobotu 10. srpna 2019 v 17:00 se na
Cikánce rozběhne okresní přebor ve fotbale za účasti TJ Kašperské Hory. Zápasů
na domácím hřišti bude celkem 13 a už
teď se všichni fandové moc těšíme.
Určitě neuvidíme nejlepší fotbal na světě, ten si totiž skoro celý rok můžeme od
pondělí do neděle pustit v televizi na různých stanicích. Naopak 13 domácích zápasů
vždy přinese fotbal plný zábavy a věřte, to
v obýváku u televize nezažijete.
Už jen ty hlášky od hráčů a hlavně diváků
vás pobaví přímo královsky a některé vám
budou znít v uších ještě hodně dlouho.
Budete vtaženi do hry víc, než si myslíte,
a určitě po konečném hvizdu při získání nějakého bodu budete odcházet nadšeni.
A ještě máme na našem hřišti několik bonusů. Kdo už ochutnal skvělou klobásu
na grilu od Franty, tak ji chce příští zápas
opět. Čepovaný Kozel jako křen do skla
zachutná a ne jako v Edenu či na Letné
do kelímku z plastu. Hlavní bonus je i pro
naše nejmenší. Krásné dětské hřiště udělá
radost nejen dětem, ale i rodičům.
Přijďte podpořit naše hráče, budou to
v okresním přeboru potřebovat. A pamatujte, že zážitky se musí prožít a ne si je
koupit v TV. Našemu týmu „ZDAR“!
Miroslav Mäntl
Kašperské Hory

Oddíl kopané TJ Kašperské Hory, z.s. zve příznivce fotbalu na hřiště na Cikánce

DOMácí
10.08.2019
18.08.2019
24.08.2019
01.09.2019
07.09.2019
14.09.2019
21.09.2019
28.09.2019
05.10.2019
12.10.2019
19.10.2019
26.10.2019
02.11.2019

17:00
16:00
17:00
16:00
17:00
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00

(2)
(12)
(2)
Start Luby B (1)
(2)
(2)
(4)
(2)
(6)
(2)
Dukla Janovice (8)
(2)
Sokol Chudenice (10)

HOStÉ
SK Malý Bor 1929 (11)
(2)
(13)
(2)
Sokol Mochtín B (14)
TJ Nezamyslice (3)
(2)
Tatran D. Ves (5)
(2)
Okula Nýrsko B (7)
(2)
(9)
(2)

MíStO
K. Hory
K. Hory
Luby
K. Hory
K. Hory
Rabí
K. Hory
K. Hory
Janovice
K. Hory
Chudenice

DAtUM DEN HOD.
8.9.
21.9.
26.10.

NE 1000
NE 10:00
SO 10:00

Chanovice
Hrádek A Luby A

Turnaj v petanque na Červené
6. července 2019 se uskutečnil na Červené turnaj dvojic v pétanque.
V silné konkurenci 13 dvojic zvítězily Marušky - Batistová a Kehartová. Na druhém
místě se umístili manželé Pavla a Richard
Kolářovi z Rejštejna a za nimi pak Alena
Franzová a Josef Urban z Hutašína.
Úžasným zpestřením turnaje byl hudební
doprovod skupiny I. F. M. Dreams z Kašperských Hor.
Blahopřejeme vítězům a děkujeme členům,
kteří akci připravili, Kurtovi Weishäuplovi
za sponzorské zajištění občerstvení, Městskému kulturnímu a informačnímu středisku a Městu Kašperské Hory za propagační
a finanční podporu akce.
Milan Bechyně
předseda Spolku osadníků
Červené na Šumavě, z.s.

Výherci turnaje (foto: Milan Bechyně)
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Úspěšná renovace barokních varhan
Záchrana unikátního historického nástroje
Varhanářská dílna Marka Vorlíčka v červenci 2019 dokončila restaurování vzácných varhan z roku 1733 v kostele sv.
Mikuláše v Kašperských Horách
Barokní varhany v kostele sv. Mikuláše
v Kašperských Horách v areálu místního
hřbitova jsou vzácným dílem významného
západočeského varhanáře Jana Kannhäusera ze Žlutic z roku 1733.
Jedná se o jednomanuálový nástroj se šesti rejstříky a pedálem. Čerpání vzduchu se
provádělo pomocí dvou klínových měchů
bez zásobníku, umístěných za varhanami.
Pěkně členěná barokní skříň nástroje, zhotovená z přirozeného hnědého dřeva, se
působivě uplatňuje v prostoru, který uzavírá dřevěný strop lodi, pomalovaný pestrými květinovými ornamenty z roku 1700.
Ve vnitřku varhan se dochoval unikátní
podrobný nápis o postavení varhan z roku
1733, který navíc obsahuje podrobný jmenovitý soupis hudebníků a zpěváků, kteří
v té době působili na kůrech kašperskohorských kostelů.
Dovídáme se tak, že místní chrámovou

hudbu v královském horním městě tehdy pravidelně zajišťovalo 16
lidí včetně čtyř
zpěváků. Nástroj
byl v poválečných
letech silně poničen
neznámými
vandaly a dlouholetým působením
červotoče, chybělo
přes 50 píšťal.
Současné restaurování
unikátní
hudební památky Intonér Zdeněk Henych při ladění restaurovaných varhan (foto: V. Horpeniak)
umožnila významná
finanční podpora anonymní dárkyně, kra- zvuku nyní (v červenci 2019) nově a skvěle
rozezněly v jedinečné akustice starobylého
janky z okolí Kašperských Hor.
Restaurátorská oprava varhan byla svěře- chrámu.
na osvědčené specializované varhanářské Renomovaní odborníci nešetří slovy uznání
dílně Marka Vorlíčka z Domažlic, která a nadšení nad tímto zdařilým nejnovějším
před časem v Kašperských Horách zachrá- restaurátorským počinem varhanářské dílnila historické varhany hlavního kostela ny Marka Vorlíčka.
Vladimír Horpeniak
sv. Markéty. Varhany kostela sv. Mikuláše
historik Muzea Šumavy Kašperské Hory
v Kašperských Horách se při zkoušení jejich

Spolek Karel Klostermann – spisovatel Šumavy z.s.

Vás srdečně zve na tradiční akci
Svatohubertská mše na Hauswaldské kapli
– Srnská pouť –

SOBOTA
17.
SRPNA

za účasti
Mons. Mgr.
Adolfa
Pintíře
****

10:00
hodin
HAUSWALDSKÁ
KAPLE U SRNÍ

a hudebního
doprovodu
klatovských
hornistů

Pro osoby špatně pohyblivé, ZTP a důchodce bude zajištěn odvoz mikrobusem
obce Srní od požární zbrojnice v Srní, přibližně od 8:30.
Tip: Po skončení akce doporučujeme ve 12:00 navštívit poutní mši svatou
v kostele Nejsvětější Trojice v Srní. Pěší vzdálenost: 2,9km / 45 min.

Obec Srní

POUŤ
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Malíř Šumavy Miroslav Houšť
K výstavě umělcových obrazů v muzeu
v Kašperských Horách 3. 8. – 8. 9. 2019
Důležitou okolností rozvoje šumavské tvorby akademického malíře Miroslava Houště
byla jeho souborná výstava v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách v roce 1981. Podnět k ní dal dlouholetý umělcův kamarád,
vnímavý sběratel moderního výtvarného
umění JUDr. Miroslav Volák.
Houšťova výstava se uskutečnila právě
v době, kdy se naše muzeum ohlíželo po
kvalitní výtvarné osobnosti, s níž by mohlo
obnovit plodnou uměleckou spolupráci ve
stylu, jakým probíhala v 50. a 60. letech
s uznávaným malířem a grafikem Aloisem
Moravcem. Ten pro muzejní tematické expozice a výstavy o Šumavě tehdy vytvořil
desítky obrazů a kreseb dodnes nesporné
dokumentární hodnoty. Při mých úvahách
o budoucí výtvarné tvorbě pro naše muzeum a vůbec pro Šumavu mne Miroslav
Houšť zaujal hned od prvního osobního
setkání s ním i s jeho obrazy. Muzejním
záměrům a představám vycházela vstříc
především skutečnost, že Houšť je nesmírně schopným a talentovaným umělcem
s bohatou tvůrčí invencí, obdivuhodnou
pílí, ale i obrovským kulturním rozhledem,
že základ jeho tvorby spočívá v poctivém
řemesle a užití kvalitních materiálů. Vedle
portrétů, figurálních kompozic, kytic i zátiší zaujímá v jeho obrazech významné místo
krajinomalba. Právě takový malíř mohl jistě
ideálním způsobem vyhovět požadavkům
muzea, totiž vytvářet díla s velkou vypovídací hodnotou, tedy umělecky dokumentovat náš region.
Navíc malířův vztah k Šumavě posiluje
vědomí, že jeho rod z matčiny strany pochází z kraje kolem Prachatic, na střední
Šumavě kdysi působili jeho dědeček i tatínek. Silným dojmem na malíře zapůsobila
šumavská příroda a krajina už v době, když
ho sem hned po studiích na AVU v Praze
koncem sedmdesátých let zanesla náročná
vojenská služba.
Ještě v průběhu osmdesátých let vznikla
pro muzeum celá série Houšťových obrazů s motivy krajiny, přírody, architektury,
cenných historických lokalit i typické práce
zdejších obyvatel. V devadesátých letech
malíře ke Kašperským Horám významně připoutala zakázka umělecké výzdoby
nově zřízeného reprezentativního parkhotelu Tosch v historických prostorách kdysi
slavného městského pivovaru. Rozměrná
plátna tu znějí především ozvěnou dávných časů středověké slávy města i jeho
obyvatel, dobou dělného ruchu ve zlatých
dolech a na místní mezinárodní Zlaté stezce, kdy se nad městem vlídně skláněla přízeň lucemburských vladařů. Monumentální
plátno alegorizující prostou poezii Šumavy
ve vstupní hale hotelu, podobně jako cykly
kreseb ke strašidelným šumavským po-

jeho nejnovější obrazy čerpající motivy
z hlubin šumavské divočiny. Zvlášť blízko
má ke Kašperským Horám, kde už téměř
čtvrt století je čestným občanem a pravidelně se zde účastní významných společenských a kulturních událostí. Přivádí sem
řadu svých přátel z kruhů sběratelů výtvarného umění a ctitelů krás Šumavy. Mnohé
přesvědčil k účasti na projektech kulturní
obnovy tohoto regionu. V tomto směru
připravil například velkorysý výtvarný návrh obnovy za totalitních časů zničeného
sousoší svatého Vojtěcha, které stávalo
na náměstí v Kašperských Horách už od
18. století. S jeho přispěním se skutečností stává také originální projekt „Zvony pro
Šumavu“. Obdivný, láskyplný a především
tvůrčí vztah Miroslava Houště k Šumavě je
jevem trvalým.

věstem i další grafika zdaleka nezůstávají
vnějším popisem, ale pronikají pod povrch
věcí, snaží se postihnout jedinečný genus
loci, zvláštního ducha a především mystický náboj tohoto drsného, ale krásného
kraje. K tomu se autor samozřejmě dostává
nejen pečlivým studiem historických reálií,
výtvarných a literárních památek, rozhovory s domorodci, ale nepochybně i chvílemi
své soustředěné tvůrčí téměř duchovní
meditace jak v rozjásaných jarních a letních
náladách, tak také v chvílích, kdy oblohu
halí červánky, připlouvají syté dešťové mraky nebo se na naši „zemi zamyšlenou“ tiše
snáší soumrak náhlého večera.
Přesto, že námětový rejstřík Miroslava Houště je značně široký, střídavě žije
a tvoří v Tursku u Prahy a ve vzdáleném
romantickém sídle v italské Kalábrii, umělec
stále a vytrvale osvědčuje svou oddanou
věrnost Šumavě. Svědčí o tom například

Vladimír Horpeniak
historik Muzea Šumavy Kašperské Hory

Římskokatolická farnost, Město Kašperské Hory, Šumavský spolek a Muzeum Šumavy
Vás zvou na tradiční

ŠUMAVSKOU POUTNÍ SLAVNOST
PANNY MARIE SNĚŽNÉ
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH 2. – 4. SRPNA 2019

DUCHOVNÍ A KULTURNÍ PROGRAM:
PÁTEK 2. 8.
16:30
21:00

- MŠE SVATÁ - (kostel sv. Markéty)
- ADORACE – meditace při svíčkách a hudbě (kostel P. Marie Sněžné)
SOBOTA 3. 8.

15:15
17:00
17:20
18:00
19:45

- VERNISÁŽ VÝSTAVY ak. malíře Miroslava Houště
„Na Zlaté stezce“ (Muzeum Šumavy – Galerie)
- POBOŽNOST - (kostel sv. Markéty)
- PRŮVOD - PROCESÍ (od kostela sv. Markéty)
- POUTNÍ MŠE SVATÁ – česko-německá (kostel P. Marie Sněžné)
hlavní celebrant P. Markus Goller
- SLAVNOSTNÍ KONCERT k poutní slavnosti (kostel sv. Markéty)
Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy – V. Aschenbrenner
MUSICA MARIANA – barokní hudba k oslavě Matky Boží
Rathgerber, Crudelli, Legrenzi, Kalthner, Perfaller a další
soprán, 2 housle, violoncello, cembalo, varhany
NEDĚLE 4. 8.

10:00

- SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ (kostel sv. Markéty)
hudební doprovod Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy a hosté
F. J. Aumann, MISSA IN C (1790) – s trompetami a tympány

15:00

- ŽEHNÁNÍ POUTNÍKŮM (kostel P. Marie Sněžné)
hudební doprovod Eibnschläger Sänger (SRN – Grafenau)

*

POUŤ
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2.–4. SRPNA 2019

KAŠPERSKÉ HORY
Pátek 2. srpna

19:45 S�a�nostní konce�t k poutní s�a�nosti
Ko�egium p�o ducho�ní hudbu K�ato��
„Musica Ma�iana“– sk�adb� mist�ů ba�oka

16:30 Mše s�atá
(koste� s�. Ma�két�)

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

Sobota 3. srpna

10:30 Komento�aná p�oh�ídka města
13:00 Decho�á muzika Rošto�anka
(náměstí)

15:15 Ve�nisáž ��sta�� „Na Z�até stezce“
ak. ma�íře Mi�os�a�a Houště
(Muzeum Šuma��)

17:00 Pobožnost � koste�e s�. Ma�két�
17:20 P�ocesí ke koste�u Pann� Ma�ie Sněžné
18:00 Poutní mše s�atá (česko-německá)
ce�eb�antem P. Ma�kus Go��e�
(koste� Pann� Ma�ie Sněžné)

(koste� s�. Ma�két�)

21:30 Pouťo�á zába�a
h�aje kape�a B�and B�ues Connection
(náměstí)

Neděle 4. srpna

10:00 S�a�nostní poutní mše s�atá
hudební dop�o�od Ko�egium K�ato�� a hosté
(koste� s�. Ma�két�)

11:30 Komento�aná p�oh�ídka města
(p�odej �stupenek � in�ocent�u na �adnici)

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

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

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 TÁ N K Y A AT R A K C E NA ŽIŽKOVĚ NÁMĚSTÍ

změna p�og�amu ��h�azena
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Cyklus nabízí hudební skvosty
Koncertní cyklus „Hudební léto Kašperské Hory“ se tradičně zaměřuje na klasickou hudbu minulých staletí, zejména
duchovní.
Tím, že se koná v době vrcholící letní turistické sezony, má možnost oslovit širší
veřejnost, a tak přispět zároveň k větší kulturní atraktivitě našeho města. Pořadatel
– Šumavský kulturní spolek – sází především na špičkové české interprety – sólisty
i soubory.
Mimořádnými kulturními událostmi se tak
staly hned první dva koncerty cyklu, které
odezněly v červenci ve zcela zaplněných
místních kostelech. Vystoupení ženského
vokálního souboru Tiburtina Ensemble
pod vedením dirigentky a hudební badatelky Barbory Kabátkové zaujalo poučeným
a precizním přednesem středověkých chorálů a vícehlasů z repertoáru nejstaršího
ženského kláštera v Čechách – benediktinek na Pražském hradě. Dojem z nádherného zpěvu umocňovalo originální prostředí středověkého kostela sv. Mikuláše spolu
s jeho jedinečnou akustikou.
Druhý koncert, tentokráte v hlavním městském kostele sv. Markéty, patřil komornímu orchestru MLP, tvořenému předními
hráči České filharmonie a Symfonického
orchestru Českého rozhlasu v Praze a mladým pěveckým sólistům - operním pěvcům,
sopranistce Gabriele Kopperové a barytonistovi Danielu Klánskému. Zazněly slavné
árie z děl W. A. Mozarta, G. F. Händela, Ch. Gounoda a F. Schuberta. Koncert
posluchače doslova nadchl, což dosvědčil
bouřlivý dlouhotrvající potlesk početného
obecenstva ve stoje.
Hudební znamenitosti nabízí kašperskohorské „Hudební léto“ také v srpnu. Poutní
slavnost Panny Marie Sněžné ozdobí hned
dvakrát hudba barokních mistrů v podání
Kolegia pro duchovní hudbu Klatovy pod
vedením Víta Aschenbrennera, v dalších ter-

mínech uslyšíme koncerty varhaníka profesora Jaroslava Tůmy, dále souboru Inégal
varhaníka a dirigenta Adama Viktory, který
se svými pěveckými sólisty a instrumenta-

listy přednese cyklus Loutna Česká Adama
Václava Michny z Otradovic.

Vladimír Horpeniak
předseda Šumavského kulturního spolku

HUDEBNÍ LÉTO – Kašperské Hory 2019
cyklus koncertů staré hudby (akce v srpnu)

pořádá Šumavský kulturní spolek s podporou Města Kašperské Hory, farnosti a fy Belimo.cz

Poutní slavnost P.M. Sněžné v Kašperských Horách 2019
Sobota 3.8.
slavnostní koncert k poutní slavnosti :
19,45
Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy – V.Aschenbrenner
kostel sv. Markéty
MUSICA MARIANA – barokní hudba k oslavě Matky Boží
Rathgerber, Crudelli, Legrenzi, Kalthner, Perfaller a d.
soprán, 2 housle, violoncello, cembalo, varhany
Neděle 4.8.
10,00
kostel sv. Markéty

Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy a hosté

hudební doprovod hlavní poutní mše sv. v kostele sv. Markéty

F.J. Aumann, Missa in C s trompetami a tympány
Klatovy kolem 1790

Pátek 9.8.
20,00
kostel sv. Markéty

VARHANNÍ KONCERT JAROSLAVA TŮMY
skladby mistrů evropského baroka a klasicismu
v interpretaci předního českého varhaníka a profesora Akademie múzických
umění v Praze na nově zrestaurovaných historických varhanách

Pátek 23.8.
20,00
kostel sv. Mikuláše

ENSEMBLE INÉGAL – umělecký vedoucí Adam Viktora
Adam Václav Michna z Otradovic: LOUTNA ČESKÁ
jedno z nejznámějších děl českého baroka v jeho rekonstruované
a kompletní podobě v provedení renomovaného souboru staré hudby
Gabriela Eibenová – Canto I, Daniela Čermáková – Canto II

Jana Anýžová, Magdalena Malá – housle, Libor Mašek – violoncello, Jan Krejča –teorba,
Adam Viktora – varhany (koncert při svíčkách)

Příval deště nezastavil příval hudby
Ke konci června je tradičně v Kašperských Horách pod kostelem sv. Markéty
pořádán Den hudby.
V minulém roce počasí této kulturní akci
moc nepřálo a ani letos tomu nebylo jinak.
Ale diváky to neodradilo, a tak i mezi kapkami a posléze i v dešti si užívali přítomnost
skupin Kabát revival Plzeň, legendárního
strakonického Parkánu, plzeňských Tabasker anebo energické budějovické dechovky
Jižani.
Naštěstí ještě za dobrého počasí vystoupili
letos také tanečníci a tanečnice domácí taneční skupiny Power, která se představila

s jejich vítěznou
formací z mistrovské soutěže.
Děkujeme Pavlovi
Brožovi za skvěle zvládnutý zvuk
i v nepříznivém počasí a Technickým
službám města za
dobře postavený
stan, který diváky
bezpečně ochránil před deštěm.

Radek Nakládal
kulturní referent Den hudby v Kašperských Horách (foto: Jitka Skořepová)

KINO
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Srpnové letní kino také
nabídne české komedie
Ženy v běhu zaznamenaly v letním
kině rekordní návštěvnost
Na sváteční červencový pátek bylo velmi příjemné počasí a česká komedie
mladého režiséra Martina Horského
Ženy v běhu přilákala do letního kina
rekordní počet diváků (188).
Tento film je pozoruhodný svým specifickým humorem, kterému český divák
rozumí. V historii české kinematografie
od roku 1992 ho viděl miliontý divák
v nejkratší době od jeho premiéry, a to
již za 42 dnů. Podle údajů Unie filmových distributorů vidělo tento film přes
1 260 000 diváků.
Nezbývá než si přát, aby brzo česká
kinematografie nabídla divákům další
takto úspěšný film.
Radek Nakládal
kulturní referent

Týden po kašperskohorské pouti, tedy 9.
srpna, bude pokračovat promítání v letním
kině. Diváci měli doposud možnost shlédnout pět českých komedií, z nichž největší
návštěvnost zaznamenala komedie Ženy
v běhu (188 diváků). Druhým nejnavštěvovanějším filmem letního kina bylo Léto
s gentlemanem (65 diváků).
Srpnová promítání zahájí česká černá komedie Teroristka. Hlavní hrdinkou filmu je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi, která
si jednou řekne, že když jí proti arogantnímu
strůjci lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže ani starostka (Tatiana Vilhelmová),
sežene si zbraň a rozhodne se udělat to, co
většinu z nás občas napadne. Režie tohoto
filmu se ujal Radek Bajgar, který v jednom
rozhovoru prohlásil, že scénář psal přímo
pro Ivu Janžurovou. Ta se kvůli své roli ve
filmu musela naučit střílet.
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, to je název další české komedie režiséra Filipa Renče, která bude na programu letního kina
16. srpna. Hlavní hrdinka filmu Olga (Klára
Issová) hledá pravou lásku. Není to vůbec
jednoduché, možná proto, že ani Olga není

Změna p�og�amu ��h�azena.

Změna p�og�amu ��h�azena.

1. 3. 2018

D�ouh� náze�
��mu

D�ouh� náze�
��mu

Komedie / M�ste�iózní /
Dob�od�užn�

Komedie / M�ste�iózní /
Dob�od�užn�

Animo�an� / Dob�od�užn� /
Rodinn� / Fantas� / Komedie

Česko / Německo

Česko / Německo

USA 2019

Dé�ka: 100 min
M�ádeži přístupno

Dé�ka: 100 min
M�ádeži přístupno

Dé�ka: 104 min
M�ádeži přístupno

Vstupné: děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč

Vstupné: děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč

Vstupné: děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč

19. 7. 2019 Léto
s gent�emanem

od 21:30

9. 8. 2019

od 21:30

Radek Nakládal
kulturní referent

s�pno�é úte�k�
PRO DĚTI

LETNÍ KINO
od 20.00 hod.

jednoduchá. Má se svým milostným životem velké plány a má přebujelou fantazii.
Film vznikl podle stejnojmenné knihy od
Haliny Pawlowské. Kromě Prahy se film
natáčel v obci Pecka.
Závěrečným filmem letošního promítání pod širým nebem bude 23. srpna dokumentární road movie cestovatele Dana
Přibáně Trabantem tam a zase zpátky.
Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů napříč kontinenty ve velkém stylu.
V týmu tentokrát není žádná žena a putování smečky mužů nabírá často divoké
obrátky. Žlutý cirkus jede z Indie až domů.
Překonává Himaláje i diktatury, láme výškové rekordy i prchá před policií. Cesta byla
dlouhá 17 237 km a posádka ji zdolala za
pět měsíců. Cesty se zúčastnily dva trabanty, polský Fiat 126p řečený „maluch“
a česká motorka Jawa 250.
Začátky srpnových projekcí jsou posunuty
už na 21. hodinu. Věřme, že počasí bude
k divákům stále příznivě nakloněno jako
doposud.

Na střeše

Komedie / Romantick�

D�ama / Komedie

Česko 2019

Česko 2019

Dé�ka: 98 min
M�ádeži přístupno

Dé�ka: 97 min
Ne�hodné m�ádeži do 12 �et

Vstupné: děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč

Vstupné: děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč

Te�o�istka

Jak ��c�ičit
d�aka 3

1. 3. 2018

od 20.00 hod.

26. 7. 2019

od 21:30

Animo�an� / Komedie / Rodinn�
Fantas�
Něm. / Lucembu�sko / Dán. 2018
Dé�ka: 90 min
M�ádeži přístupno
Vstupné: děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč

16. 8. 2019
Zou�a�é žen�
od 21:00
dě�ají zou�a�é �ěci

Psí �e�ičenst�o

Komedie

Česko 2019

Česko 2018

Animo�an� / Rodinn�
Be�gie 2019

Dé�ka: 95 min
Ne�hodné m�ádeži do 12 �et

Dé�ka: 85 min
Ne�hodné m�ádeži do 12 �et

Dé�ka: 92 min
M�ádeži přístupno

Vstupné: děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč

Vstupné: děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč

Vstupné: děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč

23. 8. 2019 T�abantem tam
a zase zpátk�

od 17.00 hod.

13. 8. 2019 Příše�k�
od 17.00 hod.
z �esmí�u

Komedie / D�ama

od 21:00

6. 8. 2019

27. 8. 2019 Dumbo

od 17.00 hod.

Dokumentá�ní / Road mo�ie

Rodinn� / Fantas�

Česko 2019

USA 2019

Dé�ka: 114 min
Ne�hodné m�ádeži do 12 �et

Dé�ka: 112 min
M�ádeži přístupno

Vstupné: děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč

Vstupné: děti 60 Kč, dospě�í 80 Kč

20. 8. 2019
od 17.00 hod.

POZVÁNKY, INZERCE
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Místní amatérské divadlo DRAK
nazkoušelo novou pohádku
Přijďte v pátek 30. srpna od 18:00 do
kina na premiéru nové divadelní pohádky
Poklad mlynáře Jakuba. Jedná se o další
autorskou pohádku Jana Korce, kterou pro
vás nastudovali herci místního amatérského divadla DRAK.
Určitě si pamatujete loňský příběh O vousaté princezně, který jste mohli shlédnout
při červnové premiéře nebo během zářijových slavností. Tentokrát se můžete těšit na příběh o mlynáři, který našel svůj
poklad. Členové divadla DRAK ho pro vás
začali připravovat už vloni na podzim.
Název DRAK je vlastně zkratka tvořená prvními písmeny slov Divadelní Radovánky Amatérů Kašperskohorských. Tento ochotnický spolek vznikl v roce 2016.
V současnosti má 11 členů, ale stále přibírá
i nové nadšence a milovníky amatérského
divadla.
Věříme, že vše proběhne podle plánu,
neboť jedna z představitelek hlavní role
je právě v požehnaném stavu. Tak hodně
štěstí a zlomte vaz, Draci!

Radek Nakládal
kulturní referent

Herci amatérského divadla DRAK (foto: Aleš Motejl)

POZVÁNKY

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

strana 15

Tradiční zářijové oslavy města
letos proběhnou ve stylu 60. let
Na začátku měsíce září (6. – 7. září) se můžete těšit na tradiční oslavy města Kašperské Hory. V minulém roce jsme oslavili 100
let od vzniku první republiky, zatímco letos
se posuneme do období 60. let 20. století.
Vše začne již v pátek 6. září v 19:00 v kašperskohorském kině. Poprvé bude v kinosále uveden muzikál Šakalí léta v provedení
DS Tyl z Rakovníka. Spolu s herci se přenesete do dejvického hotelu Internacional
v roce 1959. Do tamního poklidného maloměstského života nečekaně zasáhne „muž
odnikud“, mladý chuligán Bejby, který svým
výstředním oblečením, kytarou a vášní pro
rokenrol rozbouří stojaté vody nejen klukovského světa, ale ovlivní i svět dospělých snažících se nemyslet na lehkou dobu,
v níž musejí žít. Povídku Petra Šabacha jistě
znáte z filmového zpracování režiséra Jana
Hřebejka z roku 1993. Muzikál v podání divadelníků z Rakovníka měl premiéru v roce
2013. Tyláci fungují už 140 let, na kontě
mají 680 premiér a jejich ansámbl čítá 56
řádných členů a mnoho dalších externistů.
Po skončení muzikálu se nechte pozvat
na retro taneční večer ve stylu 60. let
do vestibulu kina. Pro všechny, kteří přijdou stylově oblečení, bude připraveno
překvapení.
V sobotu 7. září se vestibul kina promění
v mléčný bar, který vám bude k dispozici od dopoledních hodin. Využít budete
moci opět služeb profesionálních fotografů, děti se budou moci projet na koních
v parčíku pod kinem a nádvoří radnice se
promění v ryze dětskou scénu, kde zakotví loutkové Divadlo Dokola z Tábora. Ve
12:30 projde městem průvod, který dojde
k hlavnímu podiu na náměstí pod kostel sv.
Markéty. Na něm se během dne představí
kapely Brouci band – The Beatles revival,
The Shower, Malá muzika Nauše Pepíka
a večer vyvrcholí ve velkém stylu v podání
Big bandu Klatovy. Během dne na divá-

ky čeká také taneční vystoupení ve stylu
Rebelů nebo oblíbených Annínských žen.
Novinkou bude historický autobus, který
přiveze zájemce ze Sušice, v mezičase sveze
lidi ke hradu Kašperk a zpět a v podvečer
pojede zpátky do Sušice. Po celý den bude
na náměstí probíhat tradiční jarmark.
Ptáte se, proč jsme si vybrali zrovna 60.
léta? Náš záměr je prostý. Společně s vámi
bychom se rádi vrátili do doby, kdy oblečení hýřilo barvami, hudba byla živelná a celkově se atmosféra ve společnosti uvolnila.
Kašperské Hory žily čilým kulturním životem, čemuž napomohlo otevření Kulturního domu Karla Klostermanna, dnešní kino.
Do tehdejšího Československa pronikal také
západní rozhlas, kde se hrála západní hudba
(třeba rádio Lucemburk nebo Svobodná Evropa). Vzkvétala divadla, jimž dominovalo
Divadlo Semafor. Točily se špičkové filmy,
z nichž si některé vysloužily světový věhlas
(například Oskarem ověnčené Menzelovy
Ostře sledované vlaky) a tzv. novou vlnu
reprezentovali režiséři jako Miloš Forman,
Věra Chytilová, Jiří Menzel a další. Skvělým
přínosem byla 60. léta i pro módní průmysl. Nabídla vypasované šaty s páskem,

objemné účesy, vysoké kozačky a široké
nohavice. Letěly černobílé kombinace, kohoutí stopa, proužky podélné i svislé, geometrické vzory. Barevné se nosily silonky
i šaty. Všechny ženy chtěly nosit to samé
co Jane Birkinová, Twiggy, Brigitte Bardotová, Audrey Hepburnová nebo Jacqueline
Kennedyová.
Svobodně proudící život ukončily události srpna 1968, s nimiž je bezprostředně
spjat i hrdinský čin majora Jiřího Valáška,
velitele vojenské posádky v Kašperských
Horách, který nepustil do města ruská
vojska. A právě i takové činy je potřeba
připomínat.
Slavnosti jsou tu pro vás, pojďte si je
s námi vychutnat plnými doušky. Sežeňte si stylové oblečení a zapojte se do
průvodu městem. Máte-li dobové fotografie a jste-li ochotni nám je zapůjčit,
pomůžete nám tím s výzdobou mléčného
baru. Spolupráce s kašperskohorskou veřejností a místními spolky se v loňském
roce víc než osvědčila, tak v tom pokračujme. Děkujeme a těšíme se na vás!
Jitka Skořepová a Radek Nakládal
MěKIS

Šumavské Kašperské Hory (foto: Aleš Motejl)

VÝZVA
30 let od sametové revoluce
V neděli 17. listopadu 2019 uplyne přesně 30 let od událostí, které vedly k pádu totalitního režimu v roce 1989. Jako připomínku
tzv. sametové revoluce připravujeme vzpomínkový komponovaný pořad na sobotu 9. listopadu v místním kině. Rádi bychom udělali ve vestibulu výstavu fotografií. Máte-li nějaké k dispozici a byly byste ochotni se o ně podělit, budeme rádi za jejich zapůjčení
a vystavení.
Chcete-li na onu dobu zavzpomínat raději v literární podobě, pište na e-mail zpravodaj@kasphory.cz. Z došlých příspěvků uděláme
v listopadovém vydání Kašperskohorského zpravodaje speciální tematickou přílohu.
Těšíme se na spolupráci.

Jitka Skořepová
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KNIHOVNA

Novinky z knihovny
Nechte se pozvat do kašperskohorské
knihovny a vyberte si knihu svému srdci nejbližší. Katalog najdete na webu
https://plk.tritius.cz/library/khory/.

v důchodu a dávný případ mu stále nedává spát. Náhle se však cosi stane a svitne
naděje, že k rozluštění záhady přece jen
dojde.

Sidney Sheldon: Dokonalé plány

Lars Kepler: Lazar

Vzrušující příběh krásné a ctižádostivé Leslie Stewartové, která si ověřila, že pro některé muže je moc největší afrodiziakum,
a Olivera Russella, pohledného guvernéra
malého jižanského státu, který zjistil, že
zuřivost odvrhnuté ženy je horší než peklo.
S nečekanými kličkami a obraty autor představuje dva stejně posedlé lidi, jejichž cíle
se nesmiřitelně střetnou. Oliver připravuje
strategii jak dobýt Bílý dům, a Leslie spřádá plán, který by ho donutil přát si, aby se
nikdy nebyl narodil.

Komisař Joona Linna si myslel, že už má to
nejhorší za sebou, přitom všechno teprve
začíná… Policisté objeví v bytě na předměstí Osla tělo mrtvého muže. Z toho, co
najdou v mrazáku, jsou v šoku. Zavražděný
byl vykradač hrobů, sběratel trofejí a kanibal. Jednou z trofejí je i lebka Summy
Linnové, Joonovy manželky. O několik dní
později požádá švédskou policii o pomoc
německá komisařka. V kempu nedaleko
Rostocku byl zavražděn sexuální násilník.
Joona záhy pochopí, že zdánlivě náhodnou
souvislost mezi oběťmi nemůže ignorovat
– stopy vedou k někomu, kdo má být již
dávno mrtvý.

Hana Parkánová-Whitton:
Poslední láska císaře Karla
Román pojednává o pozapomenutém osudu Guillauma, jediného historicky doloženého levobočka císaře Karla IV. Český král
a římský císař se s Guillaumovou matkou
seznámil patrně v roce 1365 při jedné ze
svých cest do Avignonu. Karel IV. tehdy
stál na vrcholu moci a před nedávnem
uzavřel výhodný politický sňatek s Alžbětou Pomořanskou. A přesto si nyní, téměř
v padesáti letech, uvědomil, že mu v životě
chybí hluboký citový vztah. Ve chvíli, kdy
se snu o osobním štěstí téměř vzdával, potkal půvabnou a urozenou Margaretu z Arles. Prožil s ní idylické dny a po návratu
do Prahy se dozvěděl, že mu Margareta
porodila syna Guillauma.

Komisař Van Veeteren má za sebou dlouhou a úspěšnou kariéru u maardamské kriminálky. Jen jediný případ se mu nepodařilo
vyřešit – případ G. Před patnácti lety byla
nalezena mrtvá žena na dně vypuštěného
bazénu. Van Veeteren ví, že její smrt má na
svědomí G., jeho nenáviděný bývalý spolužák, ale nemůže to dokázat. Nyní je již

Jana Poncarová: Podbrdské ženy
Příběh o nelehkých lidských osudech
v podhůří Brd na pozadí událostí minulého
století. Emílie zažije bolesti války i nástup
komunismu – ale možná ještě horší jsou
pro ni samota a odcizení, které pociťuje
v manželském životě. Také její dcera Jana
se cítí zavržená, rodičovské lásky zažila
málo a sama ji neumí předat dál. Dokáže
poslední z podbrdských žen Johanka zlomit
rodinnou kletbu a zbavit se tíže samoty?

Michal Viewegh:
Povídky o nelásce
V nových povídkách se autor opět vydává
do známého hájemství příběhů „o manželství a sexu“, ale jak je pro něj v posledních
dílech typické, pohled je to trpký, sebeironický a občas černočerně vtipný. Spisovatelovo alter-ego přichází o manželku, peníze,
rodinné zázemí a v jednom případě dokonce i o psa, ale své ztráty sčítá s posmutnělým klidem. Tvrdý střet s realitou zde má
řadu podob, ale obdobné poselství – totiž
že to, co člověku nakonec zůstane, je jen
on sám, a tomu, kdo se zpronevěří i sobě,
nakonec nezbyde nic.
Karel Osoha – Ondřej Kavalír
– Vojtěch Mašek: Návrat Krále
Šumavy, 1. díl Na čáře

Hakan Nesser: Případ G

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ

První díl komiksové trilogie na motivy románového bestselleru Davida Jana Žáka
„Návrat Krále Šumavy“. Je pár let po válce
a Šumava připomíná divoký západ, zemi nikoho, eldorádo dobrodruhů, tajných agentů, pašeráků a převaděčů. Neklidný rajon
esenbáků a pohraničníků, kteří se snaží nastolit pravidla nového režimu. Jako magnet
přitahuje dramatické osudy. Ale jeden se
z nich vymyká. Josef Hasil nejprve pomáhá
střežit hranice v uniformě Sboru národní
bezpečnosti, aby se po únoru 1948 stal
jeho nejobávanějším soupeřem, kterého
sami estébáci později nazvou Králem Šumavy. V hlubokých lesích, na slatinách, ale
i ve výslechových místnostech a trestaneckém táboře, tam všude se odehrává napínavý příběh rodinných pout, jednoho přátelství, odvahy, věrnosti a zrady. Inspirováno
skutečnými událostmi.

Petra Dvořáková: Dědina
Lehce humorný příběh jedné současné
vesnice.
Hranice rozorané mezi poli i lidmi. Hospoda, malá prodejna, zabíjačky… a sám život.
Nevěra a jeden nezdařený pohřeb. Nemoderní výchovné metody a rozšlápnuté kuře.
Babka s dědkem srostlí jak dva stromy. Život, tady ještě stále spjatý s půdou, zvířaty a hospodařením. To všechno je Dědina,
tragikomický příběh vyprávěný očima jejích
obyvatel.
Sedlák Josef se marně trápí, proč jeho syn
Zbyňa odmítá převzít hospodářství, když
je tolik co napravovat na polích zničených
v družstvu. Vavirci počítají, kde by mohla
ukápnout další koruna, dobrosrdečná prodavačka Maruna se snaží být s každým zadobře a řezník Láďa se dobývá pod cizí sukni a přitom řeší, jak uživit rodinu. A malá
Petruna? Ta chvilku neposedí.
Na pozadí lehce humorného vyprávění se
před čtenářem odkrývá venkovské hemžení
v nepřikrášlené nahotě. Přirozená fyzická
blízkost hrdinů, jejich společná práce, jejich
touha po lepším živobytí až vypočítavost
jsou zdrojem věčných svárů i svázanosti
a také marné snahy vyléčit minulé rány.
Svižné vyprávění formanovského střihu,
které však není cynické; nikoho nesoudí
a co je podstatné — nenudí.
Použity údaje z webu www.databazeknih.cz.
Jitka Skořepová
vedoucí MěKIS
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Šumavské kořeny Miloslava Stingla
Cestovatelskou legendou je Miloslav Stingl
(1930), mimo jiné též etnograf, spisovatel,
fotograf, vysokoškolský učitel a novinář,
který osobně poznal řadu domorodých kultů a zpracoval své zážitky v četných knihách. Je čestným náčelníkem indiánského
kmene Kikapů.
Narodil se v Bílině, řadu let bydlel v Karlových Varech, od roku 1980 žije v Praze. Pracoval v Akademii věd ČR v Praze,
působil také na zahraničních univerzitách
a vědeckých ústavech.
Miloslav Stingl se hrdě hlásí ke svým pošumavským kořenům, což nejnověji dokládá
i obsáhlá bohatě ilustrovaná reprezentativní monografie o 540 stranách z pera publicisty Adama Chrousta „Miloslav Stingl – biografie cestovatelské legendy“, která vyšla
v nakladatelství JOTA v roce 2016.
Mimo jiné se zde dovídáme, že dědeček

z otcovy strany Jan Stingl pocházel ze šumavské vesničky Záluží u Albrechtic a celý
život se živil těžkou prací v lese. Svoji nevěstu Antonii Reindlovou poznal na tancovačce v sousedním Ostružnu, vzali se v kostele
sv. Markéty v Kašperských Horách v roce
1899. Z toho manželství se narodil syn Jan
Isidor, později otec slavného cestovatele.
Rodiče mu umožnili vystudovat důlní inženýrství. Oženil se Hedvikou Kubínovou,
která pocházela z malé vesničky Lobkovice
nedaleko Mělníka a Brandýsa nad Labem.
Letní prázdniny trávili Stinglovi pravidelně
i se synkem Miloslavem u prarodičů na šumavské chalupě v Záluží.
O cestovateli Miloslavu Stinglovi jako svém
příbuzném hovoří Ing. Jiří Reindl pocházející z Kašperských Hor.
Vladimír Horpeniak,
historik Muzea Šumavy Kašperské Hory

Chudobinec v Kašperských
Horách
Ve své vlastivědné práci „Unser Bergreichenstein“ z roku 1992 připomíná autor
Franz Penz, že Kašperské Hory měly dříve
také svůj chudobinec - „Armenhaus- Spital“. V této souvislosti se uvádí zpráva z 15.
ledna 1594, podle níž jeden z dobrodinců
města Hans Krause koupil v Kašperských
Horách dům, v němž pak zřídil zaopatřovací ústav pro místní chudé občany. Díky přílivu dalších darů vznikla nadace, jejíž fond
vzrostl na 2494 zlatých. To umožnilo získaný dům přestavět na „chudinský občanský
špitál“ a přijmout sem do péče 22 osob.
Na vysvětlenou lze připomenout, že „špitál“ (z latinského „hospitale“) je označení

pro středověké, ale i pozdější útulky pro
nemocné, staré a chudé lidi. Místní chudí měli za povinnost se za své dobrodince
modlit a pravidelně čistit podlahy (respektive dlažbu) místního děkanského chrámu.
Podle dávného vyprávění místního pamětníka Jana Mrnky si některé ženy z kašperskohorského chudobince také přilepšovaly
jako plačky při pohřbech místních bohatých občanů. Chudobinec „Armenhaus“
v Kašperských Horách existoval a fungoval
až do konce 2.světové války. Byl umístěn
v domech č.p.160 a 187 a stavebně tvořil
nároží, kde se větví nová a stará cesta na
Sušici. V poválečné době objekty sloužily
armádě, po jejím odchodu tu byly zřízeny
sociální byty.
Vladimír Horpeniak,
historik Muzea Šumavy Kašperské Hory

Budova bývalého chudobince v Kašperských Horách čp. 160 (foto: Vladimír Horpeniak)

Obálka knihy Adama Chrousta „Miloslav Stingl

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

VÝSTAVU

NĚKDE SE ZAČÍT MUSÍ
ALŽBĚTY VLÁŠKOVÉ

5. 7. – 31. 8. 2019
VÝSTAVNÍ SÍŇ RADNICE KAŠPERSKÉ HORY
VERNISÁŽ 5. 7. V 17:00
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KULTURA
He�en� Macenaue�o�é.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
8. 8. | 14:00
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.
P�o z�ída�é děti i jejich �odiče a p�a�odiče.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
9. 8. | 10:00
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. Cestou budeme
pozná�at d�obná tajemst�í šuma�ské
pří�od�.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

SRPEN
Šuma�ě od dob Ke�tů až do pře�omu
19. a 20. sto�etí, �četně p�aktick�ch
ukázek a soutěží.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
12. 8. | 10:00
H�edání šuma�sk�ch skřítků
Dopo�edne p�né he� a akti�it o šuma�ské pří�odě p�o �odiče s dětmi
� a�eá�u Střediska en�i�onmentá�ní
��cho�� � Kašpe�sk�ch Ho�ách.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
13. 8. | 14:00
Z o�čína
T �oři�á dí�na
Přij�te a zjistíte, jak se zp�aco�á�á
o�čí ��na a co �še je možné z ní ���obit p�stěním za mok�a nebo pomocí
p�stící jeh�� za sucha.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
S!
PRO VÁ

9. 8. | 20:00
Va�hanní konce�t Ja�os�a�a Tům�
Sk�adb� mist�ů e��opského ba�oka
a k�asicismu � inte�p�etaci předního
českého �a�haníka a p�o�eso�a Akademie múzick�ch umění � P�aze na
no�ě z�estau�o�an�ch histo�ick�ch
�a�hanách h�a�ního koste�a � Kašpe�sk�ch Ho�ách.
| koste� s�. Ma�két�

TIP
13. 8 | 17:00
Příše�k� z �esmí�u
P�ázdnino�é ��mo�é úte�k� p�o děti.
P�anetu Zemi čeká in�aze animo�ané
kosmické �eg�ace. Na doh�ed mod�é
p�anet� k�ouží ob�o�sk� mezih�ězdn�
křižník p�n� mimozemšťanů �šemožn�ch t�a�ů, �e�ikostí a se zce�a nahodi��m počtem očí, uší nebo �ukou.
| kino Kašpe�ské Ho��

TIP
9. 8. | 21:30
Te�o�istka – LETNÍ KINO
H�a�ní h�dinkou je Ma�ie (I�a Janžu�o�á), učite�ka na penzi, kte�á si jednou
sežene zb�aň a �ozhodne se udě�at
to, co �ětšinu z nás občas napadne,
a�e hned tu m�š�enku �ozumně zapudíme.
| pa�čík pod kinem

14. 8. | 13:00
T�oření
V��oba o�ocn�ch džemů. Zda�ma p�o
senio�� a zd�a�otně postižené občan�.
| DPS Kašpe�ské Ho��

S!
PRO VÁ

10. 8. | 14:00
Za histo�ií ��žo�ání z�ata na Šuma�ě
Šuma�ské řek� � zájmu č�o�ěka. Histo�ie ��žo�ání a do�o�ání z�ata na

14. 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.
He�ena Macenaue�o�á.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

15. 8. | 9:00
Letní ��cházka za pří�odou a histo�ií
V�cházka, kte�á �ás za�ede do ho�ské
�esnice a osad� s �ozt�oušen�mi cha�upami, do kaňonu řek� V�d�� a p�ojdeme K�oste�manno�u stezku až ke
Kamennému domu.
| IC S�ní
16. 8. | 13:00
Ruční ���oba sk�eněn�ch ko�á�ků
(páteříků) na sk�ářském kahanu
Přij�te se podí�at na ce�� postup ���ob� sk�eněného ko�á�ku. Sami se pak
můžete pokusit o ���obu s�ého záři�ého pok�adu. Přednáší: Jana Wud�
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
RO VÁS!

TIP P
16. 8 | 21:00
Zou�a�é žen� dě�ají zou�a�é �ěci
LETNÍ KINO
Komedie Fi�ipa Renče pod�e scénáře
Ha�in� Pa��o�ské (kte�á ��da�a též
stejnojmennou knihu) nezapře inspi�aci ��m� o B�idget Joneso�é a obdobn�mi ho����oodsk�mi titu��.
| pa�čík pod kinem

19. 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��
20. 8. | 10:00
Ma�� a Ve�k� Bab��on
V�cházka za pří�odou a histo�ií přes
Ve�k� a Ma�� Bab��on. Cestou budeme pozná�at d�obná tajemst�í pří�od�. Na akci se p�osím přih�aste.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
20. 8 | 17:00
VÁS!
TIP PRO
Psí �e�ičenst�o
P�ázdnino�é ��mo�é úte�k� p�o děti.
Rex je nejob�íbenějším psem � b�it-

změna p�og�amu ��h�azena

8()(!2!*")*'$3 $%'#7$3()6 (!%.1#8()3  4&'(!2%',
 5 5 5 .!*")*'!(&%',-.+++!(&%',-
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KULTURA
ském k�á�o�ském pa�áci. Kd�ž zt�atí
stopu s�é ���o�ené psí dám�, ��dá�á
se na dob�od�užnou cestu.
| kino Kašpe�ské Ho��
21. 8. | 13:00
P�sto�é �outk�
T �oři�á dí�na
Přij�te si ��t�ořit k�ásné p�sto�é
�outk�, s kte��mi �ze h�át i di�adé�ko.
Cena 90 Kč za ���obek.
| �estibu� kina Kašpe�ské Ho��
22. 8. | 13:00
Čítá�na
Matka Te�eza „Poj�, bu� M�m s�ět�em“ – kniha o �nitřních p�oměnách
s�ětice. Zda�ma p�o senio�� a zd�a�otně postižené občan�.
| DPS Kašpe�ské Ho��
22. 8. | 14:00
Antist�eso�é ma�o�ání a pe�gamano
T �oři�á dí�na
Přij�te si ��zkoušet s�ou t�oři�ost,
k�eati�itu a z�učnost a odnést si ��astno�učně ��t�ořené ob�ázk�.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
23. 8. | 9:00
Po stopách z�atokopů
V�cházka do Amá�ina údo�í s po�ídáním o těžbě z�ata � oko�í Kašpe�sk�ch
Ho� � dá�né i nedá�né minu�osti.
Cestou budou přip�a�en� da�ší dop�o�odné akti�it�. Na p�og�am se p�osím
přih�aste.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
23. 8. | 19:00
Enigmatické �a�iace
Ma�tin St�ánsk� a Jan Ma�éř �e sk�ě�é
hře �e ��jimečném p�ostředí. Během
předsta�ení se střídá napětí s humo�em a dojde na odha�ení mnoha tajemst�í. Samozřejmě jde o ženu!
| h�ad Kašpe�k

SRPEN
23. 8. | 20:00
Ensemb�e Inéga�
Konce�t při s�íčkách
Jedno z nejznámějších dě� českého
ba�oka � jeho �ekonst�uo�ané a komp�etní podobě � p�o�edení �enomo�aného soubo�u sta�é hudb�.
| místo konání bude upřesněno
RO VÁS!

27. 8 | 17:00
VÁS!
TIP PRO
Dumbo
P�ázdnino�é ��mo�é úte�k� p�o děti.
Nadmě�né uši no�o�ozeného ci�kuso�ého s�ona, jsou pub�iku k smíchu.
Poté, co se zjistí, že Dumbo umí �état,
zaží�á ci�kus neu�ěřite�n� ná��at.
| kino Kašpe�ské Ho��

TIP P
23. 8 | 21:00
T�abantem tam a zase zpátk�
LETNÍ KINO
Ve�ká cesta ko�em s�ěta končí! Pos�ední ��p�a�a uza�í�á cest� ž�ut�ch
t�abantů napříč kontinent� �e �e�kém
st��u.
| pa�čík pod kinem

27. 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.
He�ena Macenaue�o�á.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

24. 8. | 10:30
Vázání �o�ů a p�a�ba po Vch�nicko
– Teto�ském kaná�u
Histo�ie dře�ařst�í na Šuma�ě. Ukázka �ázání �o�ů, ukázka sta��ch řemese� a p�a�ení dře�a po Vch�nicko – Teto�ském p�a�ebním kaná�u.
| Rech�e u Mod�a��
26. 8. | 9:00
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.
Cestou budeme pozná�at d�obná tajemst�í pří�od� dík� dop�ňko��m akti�itám p�o z�ída�é děti i jejich �odiče
a p�a�odiče.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

28.8. | 13:30
Roz�oučení s �étem
Spo�ečenská ka�á�nička. Zda�ma p�o
senio�� a zd�a�otně postižené občan�.
| DPS Kašpe�ské Ho��
29.8. | 14:00
Z o�čína – T �oři�á dí�na
Přij�te a zjistíte, jak se zp�aco�á�á
o�čí ��na a co �še je možné z ní ���obit p�stěním za mok�a nebo pomocí
p�stící jeh�� za sucha.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��
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RO VÁS!

TIP P
30. 8. | 18:00
Pok�ad m��náře Jakuba
No�á di�ade�ní pohádka � p�o�edení
kašpe�skoho�ského di�ade�ního spo�ku DRAK nejen p�o děti na konci
p�ázdnin.
| kino Kašpe�ské Ho��

