
Měsíčník pro obyvatele Kašperských Hor a okolí Ročník 18, číslo 1, rok 2020

 

Změny v autobusové dopravě  
přehledné jízdní řády a vyjádření ke zruše-
nému spoji po deváté hodině 

 
Betlém 
kašperskohorský skříňový betlém umístěný 
na radnici se rozrostl o další figurky 

 
Vánoční besídka  
ohlédnutí za velmi vydařenou besídkou 
kašperskohorských školáků a fotogalerie 
 

LEDEN 2020

Kronikář Karel Větrovec (foto: Jitka Skořepová)

Gratulace a poděkování

Pokračování na straně 2

Plzeňský kraj v letošním roce vyhlásil 
soutěž „O nejlepší kroniku Plzeňského 
kraje 2019“, kam jsme se, po poradě 
s naším dlouholetým kronikářem panem 
Karlem Větrovcem, přihlásili. 
Celkem se přihlásilo 30 obcí. Kroniky 
hodnotila odborná porota pod vedením 
Ing. arch. Miloslava Michalce, vedoucího 
Odboru regionálního rozvoje Krajského 
úřadu Plzeňského kraje. 
Dne 28. listopadu 2019 jsme byli pozváni 
na slavnostní vyhlášení výsledků do Měš-
ťanské besedy v Plzni. Pozvánka byla urče-
na pro kronikáře a starostu obce, případně 
jiného zástupce obce. Za naše město jsem 
se slavnosti zúčastnila já a Jitka Skořepová, 
vedoucí Městského kulturního a informač-
ního střediska. Pan Větrovec si na cestu ze 

Plzeňský kraj ocenil práci kronikáře, Karla Větrovce.

zdravotních důvodů netroufl. Mezi hosty 
nechyběl pan hejtman Josef Bernard a další 
radní Plzeňského kraje.
A jak to všechno dopadlo? Kroniky byly 
rozděleny na ručně psané a na elektronic-
ké. Ručně psané se ještě dělily na kroniky 
obcí do a nad 500 obyvatel. Naše kronika 
byla mezi těmi elektronickými. Vítězové 
se vyhlašovali od třetího po první místo. 
V naší kategorii se na třetím místě umísti-
la obec Kyšice. Jaké pro mne bylo překva-
pení, když ohlásili, že na druhém místě se 
umístilo město Kašperské Hory. První cenu 
si odvezlo město Starý Plzenec. Ve chvíli, 
kdy jsem pro město přebírala cenu, oceně-
ní práce pana Větrovce, jsem moc litovala 
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Dokončení ze strany 1 úVODNíK

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

začátek nového roku vždy svádí k hod-
nocení roku předešlého. Nejspíš mi 
mnozí z vás dají za pravdu, že město 
Kašperské Hory zažilo v roce 2019 
mnoho nemalých změn. A jinak tomu 
nebylo ani v redakci Kašperskohorského 
zpravodaje.
Ze začátku roku jsme dvě vydání oblékli 
do nového hávu a na prosbu čtenářů 
jsme se vrátili k původnímu vzhledu. 
Změnili se členové redakční rady, re-
daktor a grafik. 

Nyní otevíráme novou kapitolu našich 
životů a všichni jistě doufáme, že rok 
2020 bude pro nás všechny úspěšný, 
plný skvělých okamžiků a dobrých lidí. 

V tomto čísle Vám přinášíme řadu pozvá-
nek na zajímavé události, které se ode-
hrají v Kašperských Horách a věřím, že si 
z této pestré nabídky vyberete. 
Těším se na milá setkání.

Martina Hamáková
redakce
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AKtuALIty

9. ledna 2014 v pražské nemocnici IKEM. 
V současné době na území ČR je na 40 
funkčních budek. Malá venkovní knihovna 
umožňuje všem kolemjdoucím, aby si tady 
jakoukoliv knihu půjčili a po přečtení ji 
vrátili buď do té stejné knihobudky, nebo 
do kterékoliv jiné po celé České republice. 
Zároveň tady lidé mohou nechávat vlast-

ní vyřazené knihy, 
které budou dělat 
radost někomu dal-
šímu. Na doplňování 
knih se bude aktivně 
podílet také Městská 
knihovna Kašperské 
Hory, která pravi-
delně obnovuje svůj 
knižní fond. Vyřaze-
né knihy poputují tak 
i do této knihobudky. 
Vejde se do ní více 
než sto knih. Plá-
nuje se také u malé 
knihovny vybudovat 
lavičku, aby si lidé 
mohli knihy přečíst 
přímo tady na vy-
hlídce Vogelsang.

Radek Nakládal
kulturní referent

toho, že tam s námi není, že si ten svůj 
úspěch nemůže užívat s námi. 
Pane Větrovče, dovolte mi, abych Vám za 
sebe, i za vedení města, poděkovala za 27 
let Vaší kronikářské práce, za Vaši pečli-
vost, s jakou zaznamenáváte vše, co se ve 
městě děje. Lidská paměť je velice krátká, 

ale díky Vám si všechny události můžeme 
znovu a znovu připomínat. Klobouk dolů, 
že ve Vašem věku pracujete na počítači, 
a ještě tak dobře, že jste pro město získal 
cenu Plzeňského kraje. Myslím, že mnohem 
mladší Vám mohou závidět. Děkuji Vám 
a přeji hodně zdraví a osobní pohody. 

Bohuslava Bernardová
starostka města Kašperské Hory

Oceněná kronika s pamětními listy (foto: Jitka Skořepová)

V pátek 13. prosince  v místech vedle rezi-
dence Vogelsang byla slavnostně v dopo-
ledních hodinách odhalena další KnihoBud-
ka v České republice, tentokrát první na 
Šumavě. KnihoBudka je neziskový projekt, 
který vznikl v létě 2013 za podpory progra-
mu společnosti Telefónica O2 „Think Big“. 
První KnihoBudka byla slavnostně otevřena 

Spojení krásné vyhlídky a čtení
KnihoBudka na Vogelsangu

Slavnostní odhalení KnihoBudky (foto: Romana Nakládalová)
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uZÁVĚRKA PŘíŠtíHO VyDÁNí JE

20. ledna 2020,
příspěvky zasílejte elektronicky

na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.

Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 

významné životní jubileum:

Vojtová Jarmila                             
Eckmeierová Marie                    
Růžičková Marie                              
Polášková Anna                     

Pěnek Jiří                    
Marková Hana                              
Voruda Václav                         

Sporková Amálie                       
Weishäuplová Miloslava                           

narodili se:

Muradyan timotej
Markovič Jaroslav

zemřeli:

Říha Josef
Černý Josef

Jonák František
Štrunc Zdeněk 

Pozůstalým tímto vyslovujeme upřím-
nou soustrast.

Pokud si nepřejete být ve Společen-
ské kronice zveřejněni, sdělte nám to 
na MěKIS, nebo e-mailem na adresu: 

zpravodaj@kasphory.cz

K 30. listopadu 2019 re-
zignovala na funkci člena 
Zastupitelstva města Kaš-
perské Hory z vlastního 
rozhodnutí paní Ing. Alena 
Balounová, která byla záro-

veň členkou rady města. Na uvolněné mís-
to nastupuje dle zákona číslo 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, v případě, že mandát neodmítne, 
kandidát téže volební strany, který se ve 
volbách umístil jako další v pořadí. V tom-
to případě za sdružení Nové Kašperské 
Hory dalším zvoleným je pan Radek Vrhel. 
Osvědčení o vzniku mandátu mu bylo po-
tvrzeno dne 1. prosince 2019, slib do mých 
rukou, starostky města, složil na nejbližším 
zasedání Zastupitelstva města Kašperské 
Hory, a to 12. prosince 2019. Zároveň byl 
Radek Vrhel zvolen členem rady města. 
Od 13. prosince 2019 tedy rada města 
pracuje ve složení: Bohuslava Bernardová, 

Ing. Miroslav Mäntl, Mgr. Jaroslav Havel, 
Ing. Hana Naušová a Radek Vrhel.
Paní Ing. Aleně Balounové si tímto dovolu-
ji poděkovat za dosavadní sedmnáctiletou 
práci pro nás všechny, pro naše město. 
Přeji jí hlavně hodně zdraví a pohody do 
dalších let. Já osobně jí děkuji za vše, co 
jsem se od ní naučila, vždy pro mne byla 
dobrou rádkyní. 
V jednom z posledních Zpravodajů jsem 
Vás informovala o tom, že z funkce jedna-
tele Statku Kašperské Hory s.r.o. odchází 
pan Ing. Jaroslav Kratochvíl. Na uvolněnou 
pozici od 1. ledna 2020 nastupuje paní 
Ing. Petra Heberleinová. Ke změně došlo 
i po odchodu paní Mgr. Jitky Skořepové 
z MěKIS, od nového roku ji nahrazuje paní 
Bc. Martina Hamáková, která je na měst-
ském kulturním a informačním středisku již 
delší dobu. Oběma přeji hodně úspěchů 
v jejich nových funkcích.

Bohuslava Bernardová
starostka města Kašperské Hory

Další personální změny

OZNÁMENí 

Oblastní charita Sušice má od 23. listopadu 2019 nového ředitele. Je jím pan Jiří Ko-
hout, který je zároveň ředitelem Diecézní charity České Budějovice.
Rádi bychom ujistili občany Sušice, Kašperských Hor, Kolince, Železné Rudy a jejich 
okolí, že všechny služby budou poskytovány v plném rozsahu a beze změn, tak jako 
doposud. 
Personální obsazení služeb a správy organizace zůstává beze změny. 
Více informací o službách a kontakty najdete na www.charitasusice.cz. 

tERMíNy JEDNÁNí 
RADy MĚStA  

KAŠPERSKé HORy

22. ledna, 5. února a 19. února 

Jednání rady města se konají 
v kanceláři starostky města, jsou 

neveřejná. 

Prosba a díky tří králů
Vážení a milí kašperskohorští občané,
otevřete, prosím, kolem 6. ledna své 
dveře i svá srdce nám i našim kolegům  
a přispějte prosím společně s námi (do 
kasičky) pro dobrou věc.
P.S. Nejsme nejlepšími zpěváky (trochu 
se i stydíme), ale snažíme se...
Děkujeme a přejeme Vám krásný nový 
rok 2020!
P.P.S. Pokud k Vám Zpravodaj dorazil až 
po nás, kolednících, děkujeme za všech-
ny potřebné a věříme ve Vaši štědrost 
i příští rok.

Vaši Tři králové 
Tři králové jdou městem (foto: Martina Vrbová)
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Fenoménem naší historické krajiny je 
rovněž síť opevněných kostelů, které na-
jdeme i v našem kraji. O pevnostním vý-
znamu českých nejstarších kostelů svědčí 
i původ českého slova „kostel“, které je 
odvozeno od latinského „castellum“, což 
bylo označení pro menší římskou pev-
nůstku na obranné linii římské říše Limes 
Romanus. Opevněné kostely u nás jsou 
stavbami s poměrně jednoduchými forti-
fikacemi, které ovšem nelze dost dobře 
srovnávat například s daleko vyspělejšími 
dochovanými „kostelními hrady“ rumun-
ského Sedmihradska.
Důvodem vzniku opevněných kostelů byla 
skutečnost, že kostel jako zpravidla pev-
ná zděná stavba a posvěcené místo mohl 
v době nebezpečí poskytnout bezpečné 
útočiště obyvatelstvu z okolních vesnic 
a městeček. Kostel ve středověku jako 
místo posvěcené byl vnímán jako místo 
nedotknutelné. Tomu, kdo se do něj uchý-
lil, poskytoval na základě respektu k Bo-
žímu majestátu ochranu, útočiště, církev-
ní azyl. Je známo, že rovněž křesťanské 
hřbitovy byly zakládány od začátku jako 
místo chráněné církevním právem azylu. 
V historii je však dost příkladů o tom, 
že útočníci se za extrémních situací ne-
rozpakovali toto právo porušovat. Areál 
opevněného kostela netvořil zpravidla 
jen hřbitov, ale komplex míval všestran-
nější využití. Ohrazené prostranství slou-
žilo také jako shromaždiště, vyhlašovala 
se zde nařízení vrchnosti, mohla se zde 
konat obchodní jednání... V areálu se 
také nacházely různé provizorní příbytky, 
úložné prostory, sýpka, zdroj pitné vody 
a podobně. Opevněné kostely měly své 
umístění ve strategicky obranné poloze 
na mírných nebo výraznějších výšinách 
a ostrožnách. Obraně sloužily také navr-
šené valy a na ně navazující příkopy. Již 
Slované své kostely ohrazovali palisádou, 
ta v pozdějších obdobích bývala někdy 
zdvojená. Obranná zeď, kterou většinou 
tušíme v dochovaných hřbitovních zdech, 
mohla být někdy opatřena cimbuřím. Nej-
významnější částí kostelních areálů býva-
ly věže, obvykle čtyřhranné vícepatrové 
stavby, nezřídka opatřené úzkými štěrbi-
novými střílnami, kromě jiného sloužící  
strážním a signálním účelům. V případě 
akutního nebezpečí mohly domácím lidem 
poskytnout poslední útočiště. Vnitřní 
chráněné prostory měly případné využití 
jako místo pro bezpečné uložení chrámo-
vého pokladu nebo jiných cenností (depo-
zitář, trezor). Prakticky každý středověký 
zděný kostel byl do jisté míry pevností, 
místem především pasivní obrany. V pří-
padě největšího nebezpečí se do něj 
uchylovali obyvatelé z okolí i s ozbroje-
nou družinou. O takových situacích se do-

vídáme z písemných pramenů některých 
jiných míst v Čechách, například z Příseč-
nice roku 1467: „Obyvatelstvo zavřelo se 
a bránilo se v kostele dobře pevném...“.

Typickým opevněným kostelem v naší 
oblasti byl gotický chrám sv. Mikuláše 
v Kašperských Horách. Na jeho obranné 
využití upomínají střílnová okna kostelní 
věže i ohradní zeď někdejší okružní hrad-
by původně dochované zejména v severní 
části hřbitovního areálu. Přímo v kostele 
nacházíme stopy obranného zabezpeče-
ní. Například patro věže (která se svý-
mi střílnami sama o sobě měla obranný 

Opevněné kostely charakter) bylo přístupné jen vysoko 
položeným portálkem v severní stěně 
presbyteria v interiéru kostela nad pro-
storem sakristie. Místnost bylo možné 
po vytažení žebříku i hájit. Na špaletě je 
kapsa pro závoru. Kapsy pro závoru mají 
i oba vstupy do kostela a vstup do sak-
ristie v podvěží. Jak známo, závoru bylo 
možné ovládat jen zevnitř. Své funkce 
obrany a úkrytu – refugia osvědčil ten-
to kostel nejednou za husitských válek, 
kdy katolické Kašperské Hory byly údajně 
jedenáctkrát vypáleny. Přímo do tohoto 
kostela situuje jedna lidová pověst násil-
ný pokus husitů utábořit zde své vojsko 
i s jeho bojovými vozy.
Opevněné kostely jsou u nás tématem 
dosud jen málo zpracovaným. V poslední 
době se jím zabývají například badatelé 
Jan Sommer, Martin Čechura a Zdeněk 
Fišera. Do kategorie opevněných kos-
telů současná věda kromě Kašperských 
Hor zahrnuje v našem kraji tyto lokality: 
Albrechtice, Annín – Mouřenec, Buděti-
ce, Hradešice, Chanovice, Kolinec, Luby 
u Klatov, Malý a Velký Bor, Nezamysli-
ce, Petrovice u Sušice, Strašín, Zbynice 
a Zdouň. K nejpozoruhodnějším místům 
patří Petrovice u Sušice, kde opevněný 
kostel stojí na území staršího zaniklého 
hradu. Zvlášť zajímavý je kostel ve Stra-
šíně na Šumavě, který ze své výšinné po-
lohy plnil fortifikační funkce již v době 
svého založení ve 13. století. O strate-
gickém významu této svatyně byl pře-
svědčen jeho pozdější patronátní pán 
- mocný Půta Švihovský z Rýzmberka, 
držitel hradu Rabí. Koncem 15. století 
dal kostelní opevnění zdokonalit, nárožní 
hradby přikázal zpevnit čtyřmi osmiboký-
mi baštami, z nichž se dodnes dochovaly 
dvě na severní straně areálu.

Vladimír Horpeniak,
historik Muzea Šumavy Kašperské Hory

Kostel sv. Mikuláše se střílnami (foto: Jan Kavale)

Kostel Narození Panny Marie ve Strašíně (foto: Jan Kavale)
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a přibyla postava kašperskohorského fará-
ře Jana Kulhánka, rozhlasového redaktora 
Lukáše Miloty, zvoníka, ponocného, přibyla 
káď s kapry, Emil Kintzl již jede s dětmi po 
zasněžené sjezdovce a příbramští horníci 
sedí před legendární štolou Naděje. Cel-
kem je v betlému 214 figurek. 
Za přítomnosti starostky města Bohuslavy 
Bernardové, faráře Jana Kulhánka byl bet-
lém opět požehnán a děti ze ZUŠ Kašperské 
Hory zpestřily setkání hudebním vystoupe-
ním. Kašperskohorský skříňový betlém má 
tedy opět návštěvníkům našeho města co 
nabídnout. 

Radek Nakládal
kulturní referent

845 let
se sešlo u stolu v Horském klubu při vá-
nočním posezení v neděli 15. prosince. 
Byli potěšeni milou a úsměvnou obslu-
hou místních hasičů a hlavně hasiček. 
Nejmilejší z kůrovců vyskytujících se 
na Šumavě, jsou ti kašperskohorští a ti 
dodali 10 % mužů a 90 % žen svou ráz-
nou hudbou pytel dobré nálady. K tanci 
vyzvali od toho stolu 336 let a vydrželi 
to až do konce. 
174 let a dvě francouzské hole odvez-
li domů ochotní hasiči a zbytek došel 
pěšky. Zábava výborná a tak je otáz-
kou, zda příští rok u toho rekordního 
stolu přibude desítka.
Ale jsme připraveni na to, až nás Pán 
Bůh zavolá, dopijem a půjdem... ale 
upozorňujeme Vás, že zatím nikam 
nespěcháme!

Emil Kintzl
85, 5

V sobotu 14. prosince bylo opět před 
skříňovým kašperskohorským betlémem 
a v galerii na radnici živo. Několik desítek 
návštěvníků se přišlo v 18:00 podívat na 
nové figurky v rámci tradiční kulturní akce 
„Pokračování kašperskohorského betlému“. 
Už delší dobu zde najdeme kostel, špýchar, 
cukrárnu, ale také starosty, učitele nebo 
faráře. Jesličky kromě Svaté rodiny tvoří 
zmenšeniny nejvýznamnějších městských 
domů a místních obyvatel. A každý rok 
přibývají další postavičky. Částečně pohyb-
livý a osvětlený betlém tvoří už několik 
let kašperskohorský řezbář Vladivoj Hrach 
a truhlář Jiří Brož. Každý rok jesličky doplní 
a vylepší. Letos je betlém ozvučen zvonem 

Betlém se opět rozrostl
Autoři představili nové figurky a další zlepšení.

Existují však alespoň metody, díky kterým 
se mohou demence a jejich příznaky snáze 
zvládat. Patří mezi ně například různé dru-
hy pohybu a zejména tanec.
V rámci série benefičních hudebně-taneč-
ních festivalů na podporu nadace vystoupilo 
na Klatovsku celkem osm souborů a skupin 
různých žánrů od klasiky, přes folk, lidovou 
hudbu, taneční žánry až po popové duo.
Folkový Jasmín u příležitosti šedesátin Spi-
rituál Kvintetu zařadil jejich nejznámější 
písně v úpravě pro violoncello, flétnu a ky-
taru, posluchače potěšilo svým pestrým re-
pertoárem duo RGB manželů Bradových. 
Soubor folklorních tanců Dětského domova 
Kašperské Hory pod vedením Jitky Muží-
kové uvedl závěrečný večer v Kašperských 
Horách a hudební blok pak zakončilo vy-
stoupení žáků ZUŠ Kašperské Hory s klasic-
kým žánrem, klavírem a flétnami pod vede-
ním pedagogů Martina Kanaloše a Dagmar 
Mastné v kašperskohorském kině. Večerem 
diváky provedl moderátor Radek Nakládal.

Nadační fond Pokora je projektem správ-
ní rady zmíněné nadace, jehož cílem je 
podpora domovů pro seniory, Alzheimer 
center, nemocnic, lékařských ordinací, škol 
a školek. 
Od roku 1990 se počet lidí s Alzheimero-
vou chorobou a jinými demencemi v České 
republice zdvojnásobil. Podle odborníků 
se na tom výrazně podílejí trendy stárnutí 
populace, přičemž rozsah sociálních služeb 
pro tyto nemocné zatím výrazně nepřibý-
vá. Podle zahraničních studií trpí určitým 
druhem demence v ČR na 170 000 lidí. 
Z tohoto počtu je pak výrazně více žen, 
zhruba 9 000 žen mladších 64 let. Během 
příštích 20 let se počítá s dalším zdvojná-
sobením množství pacientů. Podle poslední 
analýzy Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb existuje pouze 36 míst v domovech 
se zvláštním režimem na každých 1 000 
obyvatel starších 80 let.
I přes velké investice do výzkumu se zatím 
nepodařilo na tyto choroby najít účinný lék. 

Adventní benefiční koncert se vydařil 
Benefice Pokora přispěla na pořízení čističky vzduchu seniorům 

Během čtyř charitativních koncertů v Kla-
tovech, Horažďovicích, Sušici, závěrečné-
ho v Kašperských Horách a navazujících 
vystoupení byla vybrána částka téměř je-
denáct tisíc korun, která přispěje k náku-
pu čističky vzduchu instalované v novém 
domově pro seniory Clementas v Janovicích 
nad Úhlavou. Tento domov se nyní otevírá 
právě nemocným s Alzheimerovou choro-
bou a sníženou pohyblivostí, má kapacitu 
230 lůžek a bude velkou pomocí pro spá-
dové území Plzeňského kraje.
Zájemci mohou i nadále přispívat také pro-
střednictvím transparentních účtů uvede-
ných na stránkách Nadačního fondu Pokora  
www.nfpokora.cz
Velké poděkování všem partnerům, účinku-
jícím a všem návštěvníkům a divákům za 
jejich velkorysou podporu a finanční příspě-
vek. Záznam z benefice můžete vidět na 
stránkách televize Filmpro.

Pavel Suchý
PS Produkce

Nové figurky (foto: Martina Hamáková) Vystoupení dětí ze ZUŠ (foto: Martina Hamáková) Nová sjezdovka (foto: Martina Hamáková)
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Linka 320006 dopravce ČSAD AUTOBUSY 
České Budějovice je linkou vedenou na ko-
merční riziko dopravce. Ve věci této linky 
není dopravce s Plzeňským krajem v žád-
ném právním vztahu. K 1. prosinci 2019 
se dopravce rozhodl ukončit provoz v úse-
ku Sušice – Kašperské Hory. Na náklady 
Plzeňského kraje se nám podařilo nahradit 
alespoň odpolední pár spojů (nově spoje 
433550/29+36). O nahrazení ranního spoje 
vedeme v současné době diskuze s vedením 
kraje, nicméně narážíme na problém, že 
vedení tohoto spoje (páru spojů) by stálo 
Plzeňský kraj přes 320.000 Kč ročně. Takto 
vysokou částku se nám bohužel podaří zís-
kat patrně pouze tak, že jiné spoje v rámci 
kraje omezíme, nicméně možné navýšení 

rozpočtu je stále v jednání. 
Spoj přes Žihobce (433541/6) má dlouhou 
jízdní dobu, což je bohužel vyvoláno poža-
davky prakticky všech obcí po trase, které 
požadovaly zajištění obsluhy jejich místních 
částí. Tento spoj projíždí pouze třemi zóna-
mi IDP. V případě, že by si cestující pořídil 
předplatné („měsíční kupón“) nahrané na 
Plzeňské kartě (zóny 053, 054, 055), vyšla 
by jej úhrada na cca 840 Kč měsíčně.  Infor-
mace o systému Plzeňské karty je možné 
získat například na odkazech https://www.
poved.cz/cz/predplatne-idp/ či https://
www.plzenskakarta.cz 
Plzeňský kraj plánuje od 1. července 2020 
spuštění nového integrovaného tarifu. Od 
tohoto data již nebudou mít dopravci své 

Vyhlídková trasa
Dnešní vyhlídková trasa z Kašperek v 9:02 je opravdu příběh psaný sám o sobě, nad kterým jsem se i díky Bohu zasmála... i když 
je to k pláči. Celou cestu jsem se štípala, abych věděla, že nespím ani nesním. Tuto vyhlídkovou trasu asi vymýšlel nějaký „inženýr“, 
který myslel až přemyslel.
Cestu do Nezdic ještě chápu a dál jsem nevěřícně zírala z okna. Z Nezdic na Pohorsko, kde se autobus jen otočil a tu samou trasu 
jel nazpátek a jal se jet do nějaké vesničky, kde se točil na příjezdové cestě k chalupám a mohl být rád, že tam nesebral s sebou i ty 
ploty u cesty. Dál to pokračovalo na Strašín, Čimice, Mačice, Žihobce, atd. ani ty vesničky neznám. Ale vím, že všude silnice úzké, 
že je to někde až na zrcátka a plechy. Na jedné jsme zůstali stát my, náklaďák a pouštěli jsme traktor s cisternou, pak jsme teprve 
jeli my a po nás náklaďák. Úspěšná dohoda řidičů. No nevím až napadne sníh a bude námraza, jak se po těchto silničkách, leckde 
tankodromech pojede a pro jistotu bych doporučovala cestujícím s sebou lyže-běžky.
No a až zase budou 25. června 2020 změny a rušení autobusů, tak doufám, že tento „inženýr“ vymyslí paroplavební trasu po vl-
tavských pramenech, potocích a říčkách až dolů do Sušice, řídit jí budou „Piráti z Karibiku“ s písničkou „Už vyplouvá loď Džambí, už 
vyplouvá loď Džambí, chvilinku malou jen než poplujem dál“. Tento příběh je pravda a pokud ho sami zažijete, tak uvidíte. Fakt se 
teď tomu směju, jak jsem to pěkně napsala.
P. S. Viděli jsme i pštrosy a lamy, tak možná, že ještě chyběla cesta na Bavorskou Šumavu a Národní park, kde bychom s jistotou 
viděli i vlky, rysy, jeleny atd. To nevymyslíš.

Mirka z Kavrlíku.
Vaše cestující

kilometrické tarify, cena za jízdenku se bude 
odvíjet od počtu „projetých zón“ uvedených 
v jízdních řádech. Například při jízdě ze Su-
šice do Kašperských Hor přes Dlouhou Ves 
cestující zaplatí cca 22 Kč, při cestě přes 
Žihobce patrně o cca 10 Kč více, nicméně 
tato varianta je stále v řešení. Jízdné od 
1. července 2020 tak bude výrazně levněj-
ší, než současné kilometrické tarify doprav-
ců. Cestující nově nebudou hradit žádné 
peníze navíc, pokud pojede spoj zajížďkou.  
POVED s. r. o.
Plzeňský organizátor veřejné dopravy
telefon: 378 035 468
e-mail: smolikja@poved.cz

Jan Šmolík
dopravní technolog

Vyjádření dopravce k chybějícímu spoji
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VOLNOČASOVÝ KLUB 

JJOONNÁÁŠŠ
  

 

PROGRAM  LEDEN 2020: 
 

  9. 1.    Novoroční vycházka Kašperskými Horami  
            – s návštěvou Betléma 
 

  16. 1.  Plavání (sraz již ve 14:00 na autobusové zastávce) 
        – Aquapark Sušice 
 

  23. 1.  Poznáváme stopy zvířat – spojeno  
             s vycházkou do okolí Kašperských Hor 
 

  30. 1.  Výroba masopustních masek 
 
 
 
     

     Každý čtvrtek (kromě svátků) od 15:30 hod. 

        Horský klub, Kašperské Hory 

        Kontakt: tel. 602 183 283 Ing. Halbhuberová 

 

  PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET POŘÁDÁ OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE 

Pozvání do nové filmové sezony
V minulém roce navštívilo kino více jak 1450 diváků, velkých i ma-
lých. Největší návštěvnost zaznamenal český film Ženy v běhu, 
který byl promítnut v letním kině. Dalšími oblíbenými snímky v mi-
nulém roce byly Pat a Mat, česká pohádka Čertí brko a hudební 
fenomenální film o skupině Queen, Bohemian Rhapsody.
Zveme Vás i v letošním roce do kašperskohorského kina a věří-
me, že návštěvnost bude stejně úspěšná, jako v loňském roce. 
Snad k tomu přispěje i zajímavá nabídka filmů.
V letošním roce budete mít možnost opět přijít hlavně na rodin-
né animované filmy a filmy české produkce. 

Radek Nakládal
kulturní referent
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4 TVÁŘE ŽENY:
ž ž ě

Ř Ě
Ě Č Š Ů
Ž

Kdy:  19. ledna  2020 9:30 - 16:30 
Kde: Zázračná zahrádka, Kašperské Hory 

Více na: https://katerinamaresova.com/cyklicky-kurz/
 
 

Ž Ž Č

Roztanči svůj den
v Kašperských Horách!

ě č

č š č č
š

Č Ř

CVIČENÍ 
PRO ZDRAVÍ

KDY:  ÚTERÝ a ČTVRTEK 
17:00 

KDE: malý sál 
SPORTOVIŠTĚ KAŠPERSKÉ HORY

Vhodné pro mládež, dospěláky i seniory.
Pomůže při bolestech zad, kloubů, 

vadném držení těla i špatné náladě. 
 
 
 
 

Těší se na Vás Mili Vinická, 
vaše fyzioterapeutka 

Milada Vinická Strnadová, DiS 
777979307,rezervace@zazracnazahradka.cz

ZAČÍNÁME 7. 1. 2020 
DORORUČUJI REZERVACI
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Vánoční besídka ZŠ Kašperské Hory 
diváky nadchla
Předvánoční besídka ZŠ Kašperské Hory 19. prosince v kině při-
lákala v podvečer do sálu rekordní počet diváků, kteří se přišli 
podívat a podpořit potleskem svoje děti. Program připravily 
děti pod vedením svých učitelek od těch nejmenších z mateř-
ské školky až po žáky 9. třídy ZŠ. Nechybělo ani netradiční 
divadlo O červené Karkulce, které na poslední chvíli zachránil 
„nový“ vlk, kterého bravurně ztvárnila paní učitelka Milena 
Veselá. Všem, kteří se podíleli na přípravě programu vánoční 
besídky patří velký dík a jsme rádi, že kašperskohorské kino 
vydrželo ten velký nápor diváků. 

Radek Nakládal
kulturní referent

w.w.w. klasterskymlyn.cz

TIP!

251_Klastersky_Mlyn_inzerce_rizek_183x128mm.indd   1 02.12.2019   13:23

Vánoční besídka (foto: Jaroslav Havel)

INZERCE
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Vánoční besídka (foto: Jaroslav Havel) Vánoční besídka (foto: Jaroslav Havel)

Vánoční besídka (foto: Jaroslav Havel)Vánoční besídka (foto: Jaroslav Havel)

Vánoční besídka (foto: Jaroslav Havel)
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změna p�og�amu ��h�azena

DLOUHODOBÉ AKCE

pondě�k� | 8:30
Ranní jóga s Lucií
Dík� spojení dechu a poh�bu se pří-
jemně p�otáhnete, �ozp�oudíte ene�-
gii a přip�a�íte s�é tě�o na ce�odenní 
��tmus. Spo�u se zá�ě�ečnou �e�axací 
to bude hezk� začátek dne.
spo�to�ní ha�a |

čt��tk� | 19:00
P��nu�á jóga s Lucií
P��nu�é, na sebe na�azující poh�b� 
� ha�monii s dechem podpoří při�o-
zenou flexibi�itu �ašeho tě�a. Na�adíte 
se tak na �nímání s�ého ��astního tě�a 
a zk�idníte s�ou m�s�.
spo�to�ní ha�a |

pondě�k� | 14:30
C�ičení p�o ud�žení dob�é kondice 
a p�oti bo�estem zad
Hodino�é c�ičení zaměřené na z�epšení 
zd�a�otního sta�u a ud�žení dob�é ��-
zické kondice.  U�čené p�o �šechn� seni-
o�� a osob� se zd�a�otním postižením.
spo�to�ní ha�a |

úte�k� a střed� | 15:45
C�ičení bato�átek
C�ičení je �hodné p�o mamink� s dět-
mi od 1 do 3 �et. C�ičení s poh�bem 
za dop�o�odu ��tmick�ch říkade�, 
kte�é podpo�ují �oz�oj řeči a �nímání 
��tmu. Děti si jich mnoho zapamatují 
a c�ičení je ba�í. Nutná �eze��ace.
spo�to�ní ha�a |

úte�k� a čt��tk� | 17:00
C�ičení p�o zd�a�í
C�ičení �hodné p�o m�ádež, dospě�ák� 
i seni�o��. Pomůže při bo�estech zad, 
k�oubů, �adném d�žení tě�a i špatné 
ná�adě. S sebou p�osím pod�ožku, 
tenkou deku a pití.
spo�to�ní ha�a |

úte�k� | 13:00 a 14:00
Spo�to�ní judo
Vhodné p�o ch�apce i dí�k�. E�ekti�ní 
c�ičení p�o z�epšení koncent�ace, dis-
cip�ín�, ��zické zdatnoti, ši�ok� �ozsah 
poh�bo��ch do�edností. Nutná �eze�-
�ace.
spo�oto�ní ha�a |

Leden
V�sta�a Ja�k� Ko�ando�é, kte�á na�a-
zuje na sta�ou šuma�skou t�adici pod-
ma�eb na sk�e.
ga�e�ie � budo�ě �adnice |

KRÁTKODOBÉ AKCE

12. 1. | 9:30 
No�o�oční konce�t
Konce�t smíšeného pě�eckého sbo�u 
Metanoia jako součást nedě�ní boho-
s�užb� 
koste� s�. Ma�két� |

15. 1. | 13:30
Křes�o p�o hosta 
S Vác�a�em Kůsem o Fi�ipínách. Zda�-
ma p�o senio�� a zd�a�otně postižené 
občan�.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

16. 1. | 13:00 
Po�é�k� na zahřátí
Spo�ečné �aření domácích po�é�ek. 
Zda�ma p�o senio�� a zd�a�otně po-
stižené občan�.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

17. 1. | 17:00
Wi��� a kouze�ná p�aneta
Malý Willy se po nehodě vesmír-
né lodi sám dostává na neznámou, 
divokou planetu. Naštěstí má s se-
bou důležitého parťáka – robota 
Bucka.
kašpe�skoho�ské kino |

18. 1. | 15:00–17:00
Roztanči s�ůj den
Taneční seminář, při kte�ém si p�otáh-
nete ce�é tě�o, ��čistíte h�a�u a dobi-
jete bate�k�. S sebou pohod�né ob�e-
čení, šátek a s�íčku. Cena 300 Kč
spo�to�ní ha�a |

19. 1. | 8:30
Tu�naj �e sto�ním tenise
Již třetí �očník tu�naje �e sto�ním tenise 
� p�ostou spo�to�ní ha��. Přij�te si p�o-
táhnout tě�o při přáte�ském tu�naji.
spo�to�ní ha�a |

19. 1. | 9:30–16:30
C�k�ická žena
Dopřejte si ce�� den, kd� se budete 
�ěno�at jen sama sobě, h�čkání �šech 
sm�s�ů, a obje�o�ání ženské c�k�ické 
podstat�! Ku�z je u�čen p�o žen�, kte-
�é chtějí �épe poznat sam� sebe. Nut-
ná �eze��ace. Více in�o�mací na ���.
kate�inama�eso�a.com.
Záz�ačná zah�ádka, Z�atá stezka 97 |

31. 1. | 17:00
L�í k�á�
Snímek se odeh�á�á � a��ické sa�aně, 
kde se na�odi� budoucí pano�ník �še-
ho ži�ého, ma�� ��í p�inc Simba. Ten 
s�ede boj o L�í ská�u p�n� int�ik.
kašpe�skoho�ské kino |

ÚNOR

2. 2. | 15:00
Maška�ní ka�ne�a� 
Můžete se těšit na zába�n� p�og�am 
p�o děti, p�n� soutěží, ži�ého zpě�u, 
dětské diskoték�, ba�ónko�ého mode-
�ingu a nebude ch�bět ani �o�ba nej-
hezčí mask� (���obená maska nás po-
těší �íc). Vstupné dospě�í 50 Kč a děti 
30 Kč. Tématem bude �uční ka�ne�a�. 
Ho�sk� k�ub  |

KULTURA        LEDEN

Změna p�og�amu ��h�azena

TIP PRO VÁS!

TIP PRO VÁS!

TIP PRO VÁS!

TIP PRO VÁS!


