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V krajském kole zazářil 
truhlář Miroslav Kůs 
a společnost Medica 
Filter s. r. o.

Koncem září a v průběhu měsíce října 
proběhla krajská kola celostátních soutě-
ží Era Živnostník roku a Vodafone Firma 
roku 2012. Cílem obou podnikatelských 
soutěží je podpora malého a středního pod-
nikání v regionech. Do letošního ročníku 
se přihlásilo celkem 6 370 podnikatelských 
subjektů. Svým všeoborovým a regionálním 
zásahem patří k největším podnikatelským 
kláním v zemi. V hodnocení dosahuje sou-
těž maximální objektivity a vytváří zcela 
ojedinělé vzájemné porovnání účastníků 
v jednotlivých krajích i za celou Českou 
republiku.

Stejně tak tomu bylo i v Plzeňském 
kraji. Podnikatelé a firmy bojovali mezi 
sebou v konkurenci 205 živnostníků 
a 179 firem. Řada podmínek a kritérií, 
které museli účastníci předem splnit, 
neodradila ani soutěžící z Kašperských 
Hor. A tak se mezi jedničky plzeňského 
byznysu mohou zařadit i stříbrně oce-
něný Živnostník roku 2012 – truhlář 
a restaurátor Miroslav Kůs a bronzová 
Firma roku 2012 – Medica Filter s. r. o. – 
výrobce a dodavatel zdravotnických pro-
středků a zdravotnického oblečení.

Miroslav Kůs
 Milý a vstřícný pán, který mě pozval 

do své dílny, se o svém řemesle hezky roz-
povídal, některé otázky doplnil i jeho syn 
Zdeněk, který pokračuje v rodinné tradici 
a letos v červnu dokončil Průmyslovou ško-

lu ve Volyni – obor Interiérová tvorba a na-
vrhování nábytku.

Truhlář, tesař, restaurátor nábytku – jak 
to přesně je? Co vše se schovává pod vaší 
profesí?

Svou profesí jsem původně truhlář, v sou-
časnosti také restaurátor, a to se státní licen-
cí pro restaurátorství dřevěných konstrukcí.

Jak jste se k truhlářské práci a restauro-
vání nábytku dostal?

Tak rozhodně je to poslání od Boha. V ro-
dinné tradici jsem již třetí truhlář v pořadí, 
syn Zdeněk dokonce čtvrtý. K restaurátor-
ství jsem se dostal kvůli nemoci, protože to 
je pro mě aktivita fyzicky méně náročná.

Jste v tomto oboru vyučený? Je to vaše 
jediné povolání?

Vyučený i vystudovaný, s dlouhou praxí. 
A povolání jest to mé jediné. Ve své dílně 
pracuji od 1. dubna 1988, je to už 25 let.

Pracujete sám nebo v týmu?
Pracuji se svým synem Zdeňkem, jemu 

jsem předal truhlařinu a já se věnuji pře-
devším restaurátorství a méně náročným 
pracím. Také spolupracujeme s malířkou 
a restaurátorkou MgA. Kristýnou Marií 
Málkovou, se kterou jsme například opra-
vovali skříňový oltář P. M. Ochranitelky 
z Kašperských Hor.

Jak získáváte zakázky? Obrací se na 
vás místní obyvatelé nebo i správa hradů 
a zámků pro vaši odbornost?

Zakázky získávám na základě kladných 
referencí předchozích zákazníků – a to jak 
z řad jednotlivců, tak institucí. Pracujeme 
pro celou Evropu, vyrábíme to, co nás baví 
a pracujeme s těmi, se kterými se jazyko-
vě domluvíme. V současné době máme re-
zervace na 3 roky dopředu a naši zákazníci 
s tím tak počítají.

Jak se vám podniká v Plzeňském kraji?
Vcelku dobře, myslím si, že jako kdekoliv 

jinde. Možná je to i tím, že pracujeme pro 
širší okruh lidí i z jiných krajů i států.

Je nějaký výrobek, na který jste opravdu 
hodně pyšný?

Na všechny své výrobky, které jsou udě-
lány poctivě. Vše musí být dobré, jinak to 
neumím.

Co vás 
p ř i v e d l o 
k tomu se přihlá-
sit do této soutěže?

Na základě kladných 
referencí jsem byl osloven 
Hospodářskými novinami. Poprvé to bylo 
v roce 2011 a letos opět.

Držíte se při vaší práci nějakého motta? 
Stanovujete si cíle, kterých chcete v bu-
doucnu dosáhnout?

Motta ani ne, ale mám cíl vychovat si ze 
svého syna Zdeňka co nejlepšího truhláře – 
tak, aby překonal svého učitele...

Medica Filter s. r. o.
S letošní třetí nejúspěšnější Firmou roku 

Plzeňského kraje 2012 jsem v rozhovoru 
vyzpovídala dva jednatele společnosti - paní 
inženýrku Petru Voldřichovou a bakaláře 
Jiřího Vlčka, MBA.

Co vás přimělo se přihlásit do této sou-
těže? Přihlásili jste se letos poprvé?

K přihlášení do soutěže jsme byli vyzvá-
ni společností Czech Invest, se kterou naše 
firma spolupracuje. Přihlásili jsme se cel-
kem třikrát - poprvé před třemi lety, kdy 
jsme získali druhé místo v Plzeňském kraji. 
V roce 2011 jsme získali první místo a po-
stoupili jsme tak do celostátního kola.

Dle komentáře jedné z porotkyň soutě-
že jste výrazným zaměstnavatelem v kraji. 
Kolik máte v současné době zaměstnanců?

V současné době naše firma zaměstná-
vá cca 90 lidí z Kašperských Hor, Sušice 
a nejbližšího okolí. V nedávné minulos-
ti docházelo k menším výkyvům v za-
městnanosti firmy, které byly dány vý-
kyvy poptávky trhu se zdravotnickými 
prostředky a schopností firmy udržet 
nízké ceny pro největší zahraniční odběratele.  
 

7. ročník Cen Hospodářský novin

pokračování na straně 2
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a stabilizace takového týmu zaměstnanců 
považujeme za zásadní úspěch v podnikání.

V současné těžké době dokážeme i in-
vestovat, a to jak do strojního vybavení, tak 
i do vzhledu budov. Je evidentní, že bychom 
mohli investovat více, stav budov by si ob-
novu „do krásy“ zasloužil, ale zatím můžeme 
pořizovat jen vybavení čistě účelové a na vy-
lepšení vzhledu firmy přijde čas později.

Jsme přesvědčeni, že obě společnos-
ti, jak MEDICA FILTER, spol. s r. o., tak 
i MEDICA HANDICAP, spol. s r. o., děla-
jí dobře svoji práci a přispívají ke stabilizaci 
a snad i mírnému rozvoji regionu, ve kterém 
vyvíjejí svoji podnikatelskou činnost.

Z pohledu regionu si čtenář jistě svůj ná-
zor udělá a úspěšnost z pohledu podnikatel-
ské činnosti ohodnotila odborná společnost 
třetím místem v soutěži Firma roku 2012. 
Vzhledem ke konkurenci více než stovky firem 
z Plzeňského kraje, považujeme toto umístění 
za velký úspěch a na tomto místě si dovolíme 
poděkovat za podporu všem, kteří to myslí 
s Medicou v Kašperských Horách dobře.

-red-

Je něco, co vás jako ředitele firmy v sou-
časné době trápí?

Podnikání je v současné době v ČR zatíže-
no mnoha problémy a nedostatky ze strany 
různých orgánů regulujících činnost podni-
katelů. Na jednu stranu je samozřejmě nutná 
ochrana spotřebitele a zaměstnanců firmy, 
ale v ČR jsou některé legislativní úpravy, 
kterými se podnikání řídí uvedeny do takové 
„dokonalosti“, že popírají jeden druhý. Mám 
pocit, že právě takto je vytvářeno korupční 
prostředí, což je asi největší současná brzda 
v podnikání a nejen v něm.

Chybí nám jakákoli podpora v podnikání 
od státu, ale i od krajského úřadu a státní 
agentury, vytvořené pro podporu podnikání 
- kteří se starají více o sebe.

O problémech v podnikání by se dalo psát 
dlouho (v listopadu není jasná výše DPH na 
příští rok, stav českého školství, které nám 
není schopno dodat vzdělané zaměstnance, 
atd.), podnikatelé si jsou schopni se spoustou 
překážek poradit, ale je nutný jasný systém 
přehledných pravidel podnikání s rychlou vy-
mahatelností povinností všech zúčastněných. 
Absence tohoto sys-
tému je největší pro-
blém v podnikání.

Naopak, kdybyste 
se měli něčím poch-
lubit, zajímavá spo-
lupráce, tvorba no-
vého výrobku, něco, 
co má větší váhu než 
všechny ostatní?

Přes zmíněné pro-
blémy a řadu dalších 
nedostatků a překá-
žek v podnikání, se 
nám daří především 
udržet zaměstnanost 
v regionu.

Za velký úspěch  
považuji zřízení chrá-
něné dílny, která v Sušici 
a v Kašperských 
Horách zaměstnává 
11 zaměstnanců s tě-
lesným handicapem 
– proto MEDICA 
HANDICAP, spol. 
s r. o.

V obou našich spo-
lečnostech pracují za-
městnanci, kteří jsou 
velmi zkušení a šikov-
ní a svým přístupem 
v práci vytvářejí ko-
lektiv, který pomáhá 
společnostem v dal-
ším rozvoji. Vytvoření 

Snížení počtu zaměstnanců se vždy podařilo 
v co nejkratší možné době zvrátit mobilizací 
sil obchodního oddělení a hledáním dalších 
aktivit a zákazníků jak v Čechách, tak i v za-
hraničí. Dá se říci, že v současné době je za-
městnanost ve firmě stabilní a optimální ve 
vztahu k obchodním možnostem firmy.

V současné době máte okolo 5 000 zá-
kazníků, jedná se pouze o český trh nebo 
máte snahy exportovat i do zahraničí?

Široké portfolio zákazníků různé kup-
ní síly a velikosti je nezbytné pro udržení 
 stabilního obratu a pro minimalizaci dopa-
du ztráty zákazníka díky velké konkurenci 
a cenové válce na trhu zdravotnických pro-
středků. Naší snahou je udržet počet zákazní-
ků v Čechách s tím, že se snažíme nabídnout 
našim českým zákazníkům jak zdravotnické 
prostředky naší vlastní produkce, tak i pro-
dukty námi nakupované. Zároveň se snaží-
me navýšit počet zákazníků zahraničních, 
ať už z EU i ze států mimo EU.

Jste partnerem projektu Český výrobek. 
Na čem spočívá tato spolupráce? Znamená 
to, že vše co při výrobě využíváte vzniká 
pouze na českém trhu?

Partnerem projektu jsme z důvodu stále 
silné pozice dodavatelů nakupujících zdra-
votnické prostředky v Asii. Partnerem se 
může stát každá ryze česká výrobní firma, 
která zaměstnává občany dlouhodobě žijící 
v ČR, kteří prokazatelně pracují na realizaci 
výrobku. Materiály, ze kterých je výrobek 
vyroben, nemusí být přímo vyrobeny v ČR, 
ale na konečné ceně se materiál nakoupený 
v zahraničí nesmí výrazně podílet. Firma je 
pak povinna podstoupit audit výrobního 
procesu a výrobků ze strany poskytovatele 
certifikátu Český výrobek. Bohužel i zde 
platí pravidlo, že se dá každá dobrá myšlen-
ka zneužít. V Čechách se najde další symbol 
Český výrobek, který pouze zaručuje, že je 
výrobek na trh uveden českou firmou, ať už 
jej vyrobil kdokoliv.

Jste jediná česká firma ve vašem oboru, 
nebo je takových firem více?

V ČR je společnost Medica Filter jedinou 
ryze českou výrobní společností produkují-
cí zdravotnické prostředky. Na českém trhu 
však působí mnoho dodavatelských společ-
ností nakupujících zdravotnické prostředky 
z Asie a několik dceřiných společností vlast-
něných mezinárodními korporacemi.

Plánujete rozšiřovat aktivity? Plánujete 
se dále rozrůstat, nebo rozšiřovat firmu?

Společnost Medica Filter v letošním 
roce zřídila dceřinou společnost Medica 
Handicap, která funguje jako chráněná díl-
na. Zaměstnanci Medica Handicap jsou lidé 
s tělesným postižením, kteří se podílejí na 
výrobním procesu některých výrobků.

 

Autorizovaný prodejce automatických kotlů PONAST 
• nabízí prodej, montáž a servis automatických kotlů 
na biopaliva, které splňují podmínky pro získání dotací 
v zemích EU 

Přednosti  českých kotlů Ponast 
• automatický provoz, samočinné 
čištění, dokonalé spalování, 
bezpečnost provozu, dálkové 
ovládání, nízká cena, možnost 
získání dotace  
Kontakt: 605 265 798

Kurzy německého jazyka  
v Kašperských Horách 

Vyučující Mgr. Miroslav Buršík 
němčina pro úplné začátečníky• 
mírně pokročilí začátečníci • 
středně pokročilí • 

Výuka 1x týdně - 1,5 h 
Kontakt :  +420 721 126 983
E-mail: bur.mira@seznam.cz 
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Bytový dům Smetanova čp. 165

Jestli se nemýlím, 
poslední bytový dům 
ve vlastnictví Města 
Kašperské Hory, 
kde neproběhla vý-
měna oken, byla 
bytovka o 10 by-
tových jednotkách 
ve Smetanově uli-
ci čp. 165. A to se 
koncem prázdnin 
od 27. 8. do 31. 8. 
2012 změnilo. Po 
oslovení a zveřejně-
ní Výzvy k podání 

cenové nabídky přišlo celkem 12 nabídek 
v cenovém rozpětí od 245 tisíc do 370 ti-
síc Kč. Vybrána byla ta nejlevnější, a to 
Window Holding, a. s. se sídlem v Husinci, 
která celkem 39 oken a jedny vstupní dveře 
vyměnila vč. zednického začištění za cenu 
245.204,00 Kč vč. DPH. Pro komfort oby-
vatel domu a jejich návštěv byl nainstalován 
domácí vrátný včetně bytových ovládačů 
a nových zvonků.

Kašperské Hory, rekonstrukce ulice 
Dlouhá – západní část

V letošním roce jsme organizovali dvě 
veřejné zakázky na stavební práce. Ta roz-
sáhlejší proběhla pod názvem „Kašperské 
Hory, rekonstrukce ulice Dlouhá – západní 
část“. Jednalo se o podlimitní veřejnou za-
kázku na stavební práce zadávanou ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení podle § 38 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakáz-
kách ve znění pozdějších předpisů. Z této 
poměrně složité a časově náročné veřejné 
zakázky vzešel komisí vybraný zhotovitel: 
společnost SWIETELSKY Stavební, s. r. o., 
Odštěpný závod Dopravní stavby Západ, 
Oblast Sušice, Pražská 58, 342 01 Sušice 
s vysoutěženou cenou 8.251.548,00 Kč.

Po časově náročném stavebním říze-
ní, které bylo vedeno veřejnou vyhláškou, 
nabylo stavební povolení právní moci dne 
31. 8. 2012, mohlo tento den proběhnout 
předání staveniště a práce na této poměrně 
složité stavební akci mohly začít.

O co v této akci půjde? Tak, jako se před 
pár roky změnila východní část Dlouhé uli-
ce v moderní a vzdušnou avenue, má se tato 
proměna udát i v západní části Dlouhé uli-
ce, dále v Nerudově ulici až po křižovatku 
v Rejštejnské ulici. Aby proměna měla stej-
ný rukopis či charakter, byl osloven shod-
ný projektant kanceláře PROJEKCE DS, 
s. r. o., Karel Macán z Klatov. Celé dílo je 
rozděleno do čtyř stavebních objektů:

Komunikace – v rámci této části bude po-
loženo 1 920 m2 asfaltového betonu, 310 m2 
dlažby z drobných kostek, 240 m2 žulové 
mozaiky, 643 m2 betonové zámkové dlažby 

Z MĚSTSKÉHO 
úŘADU

P r o v o z  M ě s t s k é h o  ú ř a d u 
v Kašperských Horách v druhé polo-
vině měsíce prosince bude takto:

Platby v hotovosti do pokladny měs-
ta tak, aby byly započítány do roku 
2012, je možné provést do 20. 12. 2012  
do 12.00 hodin.

Ověřování podpisů, listin, doku-
mentů a vydávání ověřených výpisů 
Czech POINT je možné provádět také  
do 20. 12. 2012 do 12.00 hodin.

Městská knihovna bude v pátek 
28. 12. 2012 a v pondělí 31. 12. 2012 
uzavřena a dále z důvodu malování 
a inventury knih bude uzavřena po celý 
měsíc leden 2013. Čtenářům bude au-
tomaticky prodloužena výpůjční lhůta 
na dva měsíce.

tajemník

Zaměstnanci  
Města Kašperské Hory přejí všem 
občanům příjemné prožití vánoč-
ních svátků, pevné nervy a hlavně 

zdraví do nového roku 2013.

Dlouhá čp. 95 – uliční fasáda

V květnu letošního roku byla vypsá-
na Výzva k podání cenové nabídky na akci 
„Kašperské Hory, Dlouhá čp. 95 – uliční 
fasáda“. Osloveno bylo celkem 7 stavebních 
firem z okolí, z toho 4 místní stavební firmy. 
Všichni zájemci obdrželi stejné zadání a to 
projekt s popisem prací na obnovu uliční fa-
sády od Ing. arch. Karla Jandy. Na základě sta-
novených hodnotících kriterií (nejnižší cena) 
byla vybrána firma Miroslav Šperl – stavby 
z Divišova u Sušice za cenu 89.407,00 Kč 
bez DPH. Během měsíce srpna 2012 byla 
fasáda „lesáku“ sladěna do prvorepublikové 
podoby v použitých barvách antracitu, okru 
a terakoty. Autor návrhu hodnotí provedené 
dílo jako velice povedené.

Bohdana Týbla čp. 15 - dvorní fasáda

Další fasáda, která si již říkala o opravu, 
byla dvorní část Hostelu (Městské ubytov-
ny) v ulici Bohdana Týbla. Po loňské opra-
vě venkovní omítky do náměstí a do ulic 
Bohdana Týbla nám zbývala dvorní část. 
Byla oslovena firma, která cenově vyhrála 
výše uvedenou zakázku, a to Miroslav Šperl – 
stavby, Divišov čp. 26 a za stejné jednotkové 
ceny bylo v září opraveno 225 m2 venkovní 
omítky ve dvoře Hostelu. Současně byly vy-
měněny či doplněny klempířské prvky, jako 
parapety a okapy, vše v ceně 95.185,27 Kč 
bez DPH. Dále byla omyta a následně na-
třena zbývající část střechy o ploše 350 m2 
v ceně 120,00 Kč/m2 Michalem Kyralem 
z Roku u Sušice.

tl. 6 cm (z toho 52 m2 dlažby pro nevidomé) 
a 282 m2 betonové zámkové dlažby tl. 8 cm. 
Jasně budou odděleny parkovací stání i ve-
řejná zeleň s novými jeřabinami.

Veřejné osvětlení – bude demontováno 
9 ks starých svítidel a nově osazeno 11 ks  
nových stožárů s výložníky. 

Zprávy o stavební činnosti Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám 
všem popřála spokojené 
a klidné prožití nadchá-
zejících Vánočních svát-
ků. Ať jsou slavnostní 
chvíle strávené s Vašimi 
blízkými šťastné a pří-
jemné. Do příštího roku 
přeji všem hlavně pevné 
zdraví, štěstí, spokoje-
nost a pohodu v osobním 
i pracovním životě.

Za vedení města
Alena Balounová

pokračování na straně 4
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Dešťová kanalizace – bude provedena zce-
la nová oddílná kanalizace pouze na dešťo-
vou vodu, která bude směrována výústním 
objektem do odvodňovací strouhy pod kos-
telem P. M. Sněžné, dále do Amálina údolí. 
Celková délka této nové dešťové kanalizace 
bude 416,6 m + přípojky v délce 233,15 m.

Úpravy sdělovacích kabelů – z požadavku 
společnosti Telefónica O2 se musí z důvodu 
ochránění podzemních kabelů provést na 
některých místech jejich přeložení či jiná 
úprava. Například nově budovaná gabiono-
vá zeď nemůže být založena na optických 
kabelech.

 Protože vodovodní potrubí je v této čás-
ti provedeno již z polyetylénu a nevykazuje 
žádné poruchy, přistoupili jsme jen k výmě-
ně domovních uzávěrů, hlavních uzavíra-
cích armatur a podzemních hydrantů.

 Na splaškové kanalizaci dojde ke dvěma 
úpravám. V jedné části bude zhotovena od-
lehčovací komora a v úseku za Kanonem se 
doplní část splaškové kanalizace.

Novostavba skladu a skladovacích 
ploch pro výtopnu

Tato stavba je situovaná na pozemcích 
města na konci Smetanovy ulice za pilou 
(výtopnou) směrem ke hřbitovu. Jedná 
se o volné venkovní zpevněné skladova-
cí plochy pro dřevní odpad, piliny, odře-
zky z pily a manipulační sklad kulatiny 
o celkové ploše 3 400 m2 včetně nové 
obslužné asfaltové komunikace. Celkem 

VrAKOVIŠTE
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
!!!!! Vybíráme zdarma autovraky všech značek !!!!!

(vydáváme potvrzení o ekologické likvidaci vozidla potřebné k trvalému 
vyřazení z evidence vozidel)

!!!! Vykupujeme bouračky Peugeot, Citroën novějších typů !!!!

A u t o c e n t r u m 
K a š p e r s k é  H o r y
(areál vedle � rmy Medica Filter)

Smetanova 403
Tel: 602 415 716

ˇ

bude zbudováno 2 438 m2 živičného kry-
tu, 3 078 m2 penetračního makadamu 
a 779 m2 prašného krytu. Zatím se odpus-
tilo od stavby kryté haly na štěpku, která 
je již stavebně povolena o zastavěné ploše 
12 x 42 m (504 m2) a výšce 6,5 m. Bude 
provedeno oplocení celého areálu, osazení 
10 ks venkovního osvětlení a ze zámeč-
nických prací budou opravena či zřízena 
dvoje vrata.

I na zhotovitele této stavební akce 
byla vypsána veřejná zakázka na staveb-
ní práce a vedeno zjednodušené pod-
limitní řízení dle zákona o veřejných 
zakázkách. Po odstoupení vybraného 
zhotovitele PRIMA a. s., Strakonice, 
byla podepsána smlouva o dílo s dru-
hým v pořadí, firmou VYSLYSTAV, 
s. r. o., Žďárská 8, Halže v ceně díla 
4.518.567,00 Kč. Předání staveniště 
proběhlo 19. 9. 2012 a hodně bude zá-

ležet na počasí, zda nám dovolí ukončit 
stavební práce v letošním roce.

Strojní investice

V rozpočtu na letošní rok jsme měli ze 
strojních investic pouze nákup traktoro-
vého nosiče kontejnerů. Ten nám vybraná 
firma AGROWEST a. s., Klatovy dodala 
začátkem října. Jedná se o dvounápravový 
nosič kontejnerů s jedním ramenem o cel-
kové hmotnosti 14 tun. Součástí dodávky 
jsou i dva kontejnery, jeden o výšce bočnic 
0,625 m a druhý vyšší o výšce 1,7 m. Cena 
tohoto souboru byla 584.640,00 Kč bez 
DPH. Kontejnery za traktor už plně slou-
ží, ale jejich využití bude u připravované 
kompostárny na biomasu nebo při navážení 
štěpky do výtopny.

Radek Vrhel
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S koncem října se po letní sezoně zaví-
rají i brány hradu Kašperk. Je tedy vhodná 
doba ohlédnout se za uplynulým obdo-
bím a zhodnotit naši práci. Za rok 2012 
hrad Kašperk prozatím navštívilo cel-
kem 44 028 platících návštěvníků.

Nejdůležitějším a nejvýznamnějším po-
činem bylo otevření zcela nových prohlíd-
kových okruhů. První okruh Stavba hradu 
jsme slavnostně otevřeli 23. června a od té 
doby jej navštívilo bezmála 16 500 turistů. 
Jak už název napovídá, návštěvník se se-
známí se stavbou a přestavbou hradu po 
požáru koncem 15. století. Díky tomuto 
okruhu se Kašperk stal prvním hradem, 
kde přímo před zraky návštěvníků ožije 
středověká komnata (viz fotografie, au-
tor Martin Šlechta). Návštěvníci hradu se 
ocitnou uprostřed místnosti, která se staví, 
vybaví se nábytkem a nakonec díky požá-
ru zanikne! Zaujal nejenom dospělé, ale 
i nejmenší návštěvníky, kteří se tak hravou 
a nenásilnou formou seznámili s vybave-
ním středověkých komnat.

Prohlídkový okruh Život na hradě byl 
otevřen 17. července a seznámil návštěv-
níky s vývojem podoby hradu a životem 
na hradě. Součástí okruhu je popis systé-
mu vytápění, hygienická zařízení či pří-
prava jídel nebo tehdejší svítidla. Tento 
okruh vidělo od svého spuštění téměř 
9 000 turistů. Na příští turistickou se-

zonu plánujeme 
další úpravy a vy-
lepšení tohoto 
okruhu.

Hrad Kašperk 
se také stal dějiš-
těm několika kul-
turních akcí. Na 
hradním nádvo-
ří se na 3 večery 
usídlil „skutečný“ 
drak; také zříce-
nina hradního 
paláce se stala 
kulisou pro silný 
příběh o opravdo-
vé lásce a hrdosti 
- Cyrano, který 
na hrad Kašperk 
přivezl pražský 
divadelní spolek 
Kašpar. Tato tři 
divadelní představení zhlédlo 840 diváků. 
Život na Kašperku neutichal ani v pozd-
ních nočních hodinách, nechyběly totiž 
noční oživené prohlídky, tentokrát zamě-
řené na milostný život v dobách rytířů.

Nové prohlídkové okruhy a další kul-
turní akce se setkaly s velkým ohlasem ze 
strany veřejnosti a právě to nás inspiruje 
a motivuje k vytváření další atraktivní na-
bídky na příští sezonu.

Na závěr bychom rádi pozvali všech-
ny čtenáře na zimní prohlídky, které se 
uskuteční v termínu od 28. 12. do 1. 1. 
Návštěvníci se mohou těšit nejenom na 
prohlídku hradu, ale i na bohatý dopro-
vodný program.

Zdeněk Svoboda, 
Kastelán hradu Kašperk

Konec sezony na hradě Kašperk



KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJRočník 9, číslo 5, rok 2012, strana 6

Nechyběla jim ani fantazie a originalita při 
realizaci vlastní tvorby. Kromě rodičů se sešli 
i prarodiče dětí a jejich mladší i starší souro-
zenci, byli jsme rádi, že nás přišel navštívit 
R. Nový a V. Korcová z vedení ZŠ. Důležitý 
byl i úzký kontakt mezi rodiči, protože se 
budou i nadále setkávat nejen v MŠ, ale 
i v období, kdy jejich děti zasednou do škol-
ních lavic. Abychom jen nepracovali, mohli 
se všichni posilnit a občerstvit tím, co při-
pravili sami rodiče, učitelky, i tím, co upek-
ly děti. Bylo to velice příjemné, pohodové 
a inspirativní tvořivé odpoledne a doufáme, 
že se v tomto duchu budeme scházet i na-
dále. Nebojte se, určitě něco vymyslíme!

Vaše učitelky ze 2. třídy MŠ 
Radka Kolářová a Dagmar Ševčíková

Přechodem léta k podzimu jsme čerpali 
z těchto zákonitostí a děti se seznamovaly 
například s „babím létem“, s tím, co se děje 
v okolní přírodě, na zahradách, ovocných 
sadech, se zvířátky, ptáky. Děti pozorovaly 
jemné pavučinky, s pomocí lupy sledovaly 
hmyz, ještě kvetoucí rostliny, seznamovaly 
se s plody podzimu (ovoce, zelenina, lesní 
plody), s čímž byla spojena např. i ochut-
návka ovoce, zeleniny, návštěva samoobslu-
hy a názorná ukázka všeho, co je z těchto 
plodů vyrobeno.

V rámci pracovní výchovy se děti učí 
pracovat s různými technikami a materiály 
(zapouštění barev, batikování, práce s po-
travinářskou barvou, šití, použití přírod-
ního a ekologického materiálu…). Děti se 
snažíme vést k samostatnosti, což přispívá 
k rozvoji fantazie, originality a samozřejmě 
k lepší přípravě na školní docházku. Jen tak 
můžeme posoudit, zda dochází ke zlepšení 
dětí, rodiče mohou porovnávat práci své-
ho dítěte s ostatními, což vede k úsudku, 
co je potřeba zlepšit, kde má dítě určité 
nedostatky.

Děti jsou opravdu snaživé a velice rády 
stříhají, lepí, malují… A tak jsme přišly 
s kolegyní na nápad zapojit do tvoření dětí 
i rodiče. K realizaci nápadu došlo 23. říj-
na v odpolední „tvořivé dílničce“ přímo ve 
druhé třídě MŠ. Připravily jsme opět prá-
ci s přírodními materiály (otiskování lis-
tů, frotáž listů a kůry, výroba podzimního 
obrázku ubrouskovou technikou). Rodiče 
nás svojí účastí a zápalem pro věc velice pří-
jemně překvapili. Zanechali svých každo-
denních starostí a povinností. Tím, že přišli 
tvořit se svými dětmi, ukázali, že je zajímá 
prostředí MŠ, že chtějí vědět, jaké má jejich 
dítě kamarády, jak komunikují s učitelkami. 

Začátek nového školního roku pro nás 
znamenal i začátek Školského výchovně 
vzdělávacího programu s náměty vycházejí-
cími z environmentální výchovy (ekologické 
výchovy) pod názvem „Čtyřbarevná mozai-
ka“. Děti se seznamují se zákonitostmi příro-
dy, přírodními jevy, ochranou přírody, s dět-
mi sbíráme přírodní materiál, se kterým se dá 
výborně pracovat (výtvarné práce, pozorová-
ní, diskuze, matematické hry, soutěže…).

Již v první polovině září jsme se díky pod-
poře Města Kašperské Hory a vedení hradu 
Kašperku mohli vydat na výlet na Pustý 
hrádek a hrad Kašperk. Počasí se nám vyda-
řilo a z Pustého hrádku jsme shlédli krásnou 
šumavskou krajinu. Děti si nakreslily hrad 
Kašperk a doplnily ho různými strašidly. 
Prohlídka hradu byla naprosto úžasná, děti 
plnily různé úkoly, zatančily si dobový ta-
nec, byly pasovány na rytíře a dvorní dámy. 

Další zářijovou akcí byla návštěva vojáků na 
školním hřišti. I když nám počasí nepřálo, 
což děti zrovna moc neřešily, tak si výborně 
všechna připravená stanoviště s vojenskou 
technikou užily. S dětmi navštěvujeme kaž-
dý měsíc IS CHKOŠ, kde využíváme pro-
gramových nabídek.

Tvoření rodičů a dětí v mateřské škole
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Moje babička
Moje babička Dana je drobnější postavy, 

měří asi 165 cm. Její hnědé vlasy se světlým 
melírem obvykle nosí nakrátko ostříhané, 
moc jí to sluší. Oči má zbarvené do modra 
jako jarní nebe. Neustále si udržuje štíhlou 
postavu, nejvíce jí závidím její štíhlé nohy. 
Přestože je jí 55 let, vypadá stále mladě.

Babička je hodná, milá, o všem se s ní dá 
povídat. Umí také říct svůj názor.

Ve volném čase, kterého má hodně, se sta-
rá o dům a zahradu. Po letech si už zvykla 
a nedělá to jako práci, ale jako zálibu. Když 
není venku zrovna hezky, tak zavařuje ovoce 
a zeleninu, nebo si čte. Největší zálibou byl 
však pes Axa, o kterého bohužel před časem 
přišla.

Pokud je venku příjemně, ráda se opaluje 
a užívá si. Každý rok jedou s dědou na do-
volenou do zahraničí. Poslední dobou ji za-
ujala Afrika, pojede tam už po několikáté.

S babičkou vycházím dobře, líbí se mi 
jaká je a hlavně si s ní rozumím. Jsem ráda, 
že ji mám.

Adéla Kůrková, VIII. tř.

Dopis kamarádovi
Milý Ondro,
začal jsem chodit do nové školy, která se 

jmenuje ZŠ, ZUŠ a MŠ Kašperské Hory. 
Rád bych Ti chtěl něco o své škole napsat. 
Škola sousedí se školkou. V naší škole je 
1. a 2. stupeň, speciální a praktická škola. Já 
teď chodím do šesté třídy, která je umístěná 
s celým 2. stupněm v druhém patře. Každá 
třída má své šatny, od kterých máme každý 
svůj klíč. V přízemí je tělocvična, ve které 
se vyučuje tělocvik. Když je venku hezky, 
chodíme za školu, kde máme 2 hřiště (jed-
no zimní a druhé na míčové hry). Učebna 
informatiky je vybavená dobrými počítači. 
V některých třídách jsou interaktivní tabu-
le, na kterých si procvičujeme látku. Nejvíce 
mě baví dějepis, přírodopis, matika, tělocvik 
a informatika. Po vyučování funguje pro 
žáky vyšších ročníků školní klub, kde si po-
vídám nebo hraji s kamarády. Mladší žáci 
navštěvují družinu. Děti se mohou přihlásit 
do různých kroužků. Já chodím do ZUŠ, 
kde se učím hrát na kytaru. Ve škole se po-
řádá hodně akcí. Už se těším, až pojedeme 
bruslit na zimní stadion do Sušice a také 
na nové kluziště u naší školy. Náš ředitel se 
jmenuje Richard Nový. Máme tu ještě hod-
ně učitelek, které nás učí jednotlivé před-
měty. Ve třídě je nás 15 žáků. Náš třídní je 
pan učitel Jaroslav Havel. Moc se mi v této 
škole líbí. Našel jsem si hodně kamarádů. 

Tak se měj hezky.
S pozdravem
 Vojta

V. Melichar, VI. tř.

Rádi bychom krátce připomně-
li bývalého ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ 
p. Mgr. Karla Schöna, který nečeka-
ně zemřel 30. září 2012. I když jsme 
všichni věděli o vážných zdravotních 
problémech, se kterými se musel po-
týkat v posledních měsících, přesto nás 
jeho úmrtí překvapilo. V myslích těch, 
kteří jsou na zdejší škole delší dobu, 
probíhaly střípky vzpomínek na klidné 
i obtížnější okamžiky, prostě na chvíle, 
které s sebou přináší každodenní život 
školy.

S Kašperskými Horami se spojil ži-
vot Karla Schöna již před mnoha lety, 
kdy poprvé vstoupil do zdejší školní 
budovy jako žák. Na tato léta často 
a rád vzpomínal. Po dlouhé přestávce 
ho sem v roce 1998 osud znovu zavál, 
tentokrát jako ředitele. Čekala ho ná-
ročná práce – rozsáhlá rekonstrukce 
celé budovy, vznik nového právního 
subjektu. Velký pracovní kolektiv, velké 
starosti. Po náročném pracovním týdnu 
se vždy těšil domů, kde se svou rodinou 
žil. Svůj volný čas věnoval práci kolem 
rodinného domku, která mu přináše-
la uspokojení a odreagování. Tíhnul 
k přírodě a Šumavě vůbec.

 Asi každý z nás by mu byl přál, aby 
si léta užíval důchodu a mohl se věno-
vat svým zájmům a koníčkům, bohužel 
život nikoho z nás se neřídí přáními 
a tužbami.

Za kolektiv zaměstnanců 
L. Hromádková a V. Korcová

Z prací našich žáků

Nález
Hajný Líska šel 

jako každý čtvr-
tek na obchůzku 
svým lesem. Při 
návratu jeho pes, 
kterého vždy bral 
s sebou, začal ště-
kat a vyvádět.

,,Prach a bro-
ky“, rozčílil se 
hajný nahlas. Na mezi kousek pod lesem 
ležel malý zraněný rys. ,,Zatracení pytláci!” 
zaklel.

Už se stmívalo a hajný vzal mládě do há-
jovny. Když dorazili, zjistil, že je rys ošklivě 
poraněný na krku a na noze od pytlácké 
pasti. Líska se o něj dlouho staral, krmil ho 
a léčil.

Rány se zacelovaly pomalu, ale hajný si za 
těch pár týdnů rysa ochočil a skamarádil se 
s ním. Také ho pojmenoval Moula, protože 
pořád něco vyváděl, tropil a rozbíjel věci.

Po dvou měsících už bylo zvíře úplně 
zdravé a taky hodně vyrostlo. Hajný, ač mu 
to bylo líto, věděl, že se s ním musí roz-
loučit. Zkoušel ho mnohokrát vypustit do 
přírody, ale rys se k němu vždy vrátil. Už 
si myslel, že Moula neodejde, ale nezbedné 
zvíře najednou někam zmizelo. Další den 
šel Líska zase na obchůzku a všechno po-
chopil. Uviděl, jak si spolu hrají dva rysi a ze 
stínu lesa na ně dohlíží matka.

Vítězslav Nový, VII. tř.

Redakce Kašperskohorského zpravodaje 
a pracovnice MěKIS přejí všem klidné 
a pokojné prožití blížících se svátečních 
dnů, hodně dobré nálady, úspěšné vykro-
čení do nového roku a pevné zdraví po 
celý rok 2013.

Domácí vánočka

Potřebujete: 1 kg polohrubé mouky, 
22 dkg cukru, 4 žloutky, 6 dkg droždí, 
cca 0,5 l mléka, citrónová kůra, vanilka, 
špetka soli, mandle, 1 vajíčko na potření, 
med

Postup: Mouku prosejte do mísy, upro-
střed rozdrobte droždí, přidejte 2 PL 
vlažného mléka, 1 lžičku cukru. Z okrajů 
přihrňte trochu mouky, přikryjte utěrkou 
a nechte 45 min kynout, aby vzešel kvá-
sek. Zatím mléko rozehřejte s máslem. 
Vzniklý kvásek vmíchat do mouky, pak 
přilijte mléko s máslem, přidejte cukr, 

vanilku, citr. kůru, sůl, žloutky a vypra-
cujte v hladké, pružné těsto. Nyní lze při-
dat mandle (předem opražené na pánvi). 
Těsto vraťte do mísy a zakryté utěrkou 
nechte na teplém místě kynout. Vykynuté 
těsto rozdělte na 9 dílů a postupně splétej-
te vánočku. Hotovou vánočku nechte ještě 
na plechu hodinu odpočinout, poté potře-
te rozšlehaným vajíčkem a na 3 místech 
zpevněte špejlí. Pečte 10 min na 180oC, 
pak na 160oC zhruba 45 - 60 min dozla-
tova. Upečenou vánočku potřete máslem 
s medem a vychladlou poprašte vanilko-
vým cukrem.

Krásné Vánoce!
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V září letošního roku byly zahájeny práce 
na opravách vnějšího pláště arciděkanského 
kostela sv. Markéty v Kašperských Horách. 
Rozměrná gotická trojlodní stavba z po-
loviny 14. století je dokladem zámožnosti, 
ale i zbožnosti obyvatel horního města ve 
středověku. (Vyobrazení kostela z 1. polo-
viny 19. století, pohled od SV; archiv Muzea 
Šumavy.)

Vnější vzhled sakrální budovy pozna-
menala především regotizace z let 1882 
– 1883, která následovala po poškození 
kostela velkým požárem města 10. pro-
since 1863. Požár sice nepronikl vážněji 
do interiéru, ale zcela zničil střechy a kro-
vy. Dále narušil klenbu hlavní lodě, která 
musela být snesena. Také původní kostelní 
věž, která stávala na jižní straně nad sak-
ristií, byla požárem poškozena natolik, že 
se rozhodlo o její demolici. (Vyobrazení 
z doby po požáru, kdy byla zbořena původní 
věž, pohled od SZ, archiv Muzea Šumavy.)  

Už v roce 1866 hodlalo město přistoupit 
k vystavění nové věže, ale záležitost kom-
plikovaly vleklé spory o tom, kde ta věž má 
vlastně stát. Jedni by ji viděli nejraději na pů-

vodním místě i s barokní cibulovitou bání, 
druzí prosazovali její výstavbu v gotickém 
slohu v ose západního průčelí. Rozhodlo až 
v roce 1881 státní místodržitelství v Praze, 
které ke svému výnosu připojilo skicu vnější 
novogotické přestavby kostela v podobě, jak 
ji známe dnes. 

Hlavní stavební práce prováděli horažďo-
vický stavitel Alois Čech a kamenický mistr 
Václav Štěpánek, vedením stavby byl pově-
řen Carl A. Romstorfer, architekt a tehdejší 
ředitel místní Odborné školy pro zpraco-
vání dřeva, který původní projekt detailně 
rozpracoval. Zapojila se řada firem a ře-
meslníků. Například klempířské prvky vy-
robila a osadila firma Franz Reiner Vídeň, 
pokrytí střech břidlicí zajistilo pokrývačství 
Františka Baxy z Plzně, truhlářské i na-
těračské práce provedla místní Odborná 
škola pro zpracování dřeva, řezbářské de-
taily jsou dílem místního řezbáře a učitele 
Josefa Bradlera, pracovali tu místní tesaři 
a zámečníci a mnoho dalších. Hodinový 
stroj na věž dodal věhlasný pražský hodinář 
Ludwig Hainz. 

Základní kámen nové kostelní věže byl 
položen 11. června 1882. Za necelý rok 
byla stavba již dokončena, 24. dubna 1883 
osadili dělníci na věž kovovou špici s kří-
žem a kohoutem. Na den patronky kostela 
sv. Markéty 13. 7. 1883 se na věži v nád-
herném souzvuku rozhlaholilo poprvé 
všech pět nových zvonů ulitých v Wiener 
Neustadtu už v roce 1865. Zakončení 
stavby nové věže včetně restaurování ce-
lého kostela kašperskohorští uctili velko-
lepou městskou slavností se závěrečným 
plesem ostrostřelců dne 8. října 1883. 
K přestavbě kostela vydala obec vlastním 
nákladem pamětní spis s ilustracemi.

 Hlavní kamenný oltář (menzu) 
i celý obnovený děkanský kostel sv. 
Markéty v Kašperských Horách pak 
slavnostně posvětil tehdejší pátý biskup  
česko budějovický František z Pauly, říšský 
hrabě Schönborn – Buchheim – Wolfsthal 
(1844–1899), pozdější pražský arcibiskup 
a kardinál, dne 7. srpna léta Páně 1884. 
Událo se to v době, když městským  
děkanem v Kašperských Horách byl 
P. Franz Xaver Hirnschodt a purkmis-
trem Josef Steiner. Podle oficiálního 
sčítání tu tenkrát v 211 domech žilo 
celkem 2 340 osob, z toho 1 092 muž-
ského a 1 248 ženského pohlaví, 2 219 
Němců a 121 Čechů. Římských katolíků 
tu bylo 2 288, 5 lidí se hlásilo k evangelic-
ké církvi augsburského vyznání a 47 osob 
k izraelitskému náboženství. Obyvatelé 
města i okolí bývali náležitě hrdí na svůj 
městský chrám, nerozpakovali se jej na-
zývat „dómem Šumavy“, v roce 1930 se 
dokonce ve Vatikánu žádalo o udělení 
čestného titulu „basilica minor“ pro tento 
kostel.

-vh-

„Plášť sv. Markéty“
V září letošního roku byla zahájena 

rozsáhlejší oprava vnějšího pláště ar-
ciděkanského kostela sv. Markéty na 
náměstí v Kašperských Horách. Na 
akci, která probíhá s desetiprocentní 
účastí vlastníka památky, poskytlo do-
taci ministerstvo financí ČR ve výši 4,5 
miliónu korun. Akce byla připravována 
s předstihem z podnětu a s podporou 
města Kašperské Hory ve spolupráci 
s plzeňskými památkáři. Stavební opra-
vu zajišťuje firma Silba Elstav z Plzně 
– Zetkova. Opravy a restaurování vit-
ráží, okenních výplní, kamenných prv-
ků, dveří, okenních rámů a klempířské 
práce byly svěřeny firmě Pegisan Plzeň. 
Nemalé prostředky na akci připlynu-
ly z veřejných sbírek a darů. Sbírky 
v rámci farnosti významně organizuje 
duchovní správce P. Tomas van Zavrel. 
Veřejná sbírka, kterou pořádá Město 
Kašperské Hory podle stanovených 
pravidel, byla schválena a je vyhlášena 
na období jednoho roku, tedy na rok 
2012. Dobrovolné příspěvky mohou 
dárci vkládat do 3 sbírkových poklad-
niček, které jsou umístěny v Městském 
kulturním a informačním středisku na 
radnici, v Parkhotelu Tosch a v Muzeu 
Šumavy. Předchozí stavební oprava 
vnějšku kostela byla prováděna v letech 
1991 – 1992 rovněž za značné pomo-
ci města Kašperských Hor a také díky 
příspěvkům a darům krajanů, zejména 
opolenecké rodačky, paní Marie Frank 
z Mnichova. 

-vh-

O přestavbě kostela před 130 lety a dnes

Kavrlická mini pouť

Krásného říjnového odpoledne jsme se 
opět po roce sešli na Kavrlické mini pou-
ti. Mši svatou tentokráte sloužil o. Serafín 
Beníček OFM. Není náhoda, že pouť je 
právě na začátku měsíce října, neboť v říj-
nu zvláštním způsobem myslíme na Pannu 
Marii a právě jí je zasvěcené malebná kap-
lička na Kavrlíku. Po mši svaté místní jako 
obvykle nachystali bohaté pohoštění. Tato 
nová tradice se na Kavrlíku už zabydle-
la. Děkuji všem, kteří připutovali a spolu 
s námi prožili krásné odpoledne v maleb-
ném koutku zdejšího kraje.                   -jk-
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Když se v životě připravujeme na význam-
nou událost, jako je například svatba, naro-
zení dítěte, státnice, maturita apod., stojí to 
čas. Vánoce jsou také významnou událostí, 
a to nejen pro křesťany. Doba příprav na 
Vánoce se nazývá Advent a zahrnuje ob-
dobí 4 neděl před Štědrým dnem. Zejména 
v dnešní době se Advent zdá být popelkou 
mezi církevními svátky. Jak se máme dobře 
připravit na Vánoce? Svět komerce nás spíše 
vede opačným směrem, neboť v nákupních 
centrech zní koledy, i když se v Betlémě 
žádný Ježíšek ještě nenarodil a reklamy 
nás vybízí k velkým nákupům. Ani příroda 
nám není moc nápomocná - brzké stmívá-
ní mnoho lidí tísní, stíháme ještě méně než 
dříve. V kostce většina z nás prožívá předvá-
noční stres. Jak tedy tuto požehnanou dobu 
dobře prožít? 

Adventní doba v podobě 4 adventních 
neděl, jak ji známe dnes, neexistovala od 
počátku. Postupně se rodila, a to od 5. sto-
letí v Římě, kde liturgie byla zaměřena na 
narození Pána Ježíše a od 6. století v Galii, 
kde se zejména připomínal druhý, poslední 
příchod Pána Ježíše, spojený s posledním 
soudem a koncem času. Tyto dva proudy 
se dnes spojily v jeden. V adventní době si 
křesťané připomínají jak narození Božího 
syna v Betlémě před dvěma tisíci lety, tak 
také vyhlíží dobu, kdy na konci časů svět už 
nebude a všichni lidé dobré vůle se shro-
máždí v nebi kolem Božího trůnu. Někdy 

se toto spojení vyjadřuje slovy „Ježíš je při-
šedší“ – přišel (narodil se v Betlémě), stále 
přichází (denně do našich životů) a přijde 
(na konci časů).

 Kdo pravidelně navštěvuje mše sv., si 
jistě všimne, že v Adventu se nezpívá na 
začátku slavnostní „Gloria“, česky „Sláva na 
výsostech Bohu“, protože tento chvalozpěv 
zazní až spolu s pastýři, kteří uslyší poselství 
o narození Ježíše. Je to čas radostného oče-
kávání Vánoc, kdy si přejeme, aby se Ježíš 
nenarodil jen v jesličkách, ale hlavně v na-
šem srdci. Nikdo se nemusí stydět za stav 
svého srdce, vždyť Ježíš se narodil v chlévě! 
Křesťané se ale přesto snaží připravit své 
srdce pro narození tak významného hosta. 
V první řadě tím, že se probudíme z po-
lospánku. Chceme-li slyšet Boží hlas, je 
potřeba být střízliví a bdělí. V druhé řadě 
to chce se zamyslet nad sebou samotným 
a nad svým životem. Tomu se také říká ob-
rácení. Když se zamýšlím, pak se potřebuji 
soustředit, a to nejde, jsem-li zavalen prací, 
zábavou, hlukem. Proto patří k adventní 
době také ztišení, a to nejen vnější, ale ze-
jména vnitřní. Vnější ztišení znamená ku-
příkladu to, že záměrně vyhledávám ticho 
a zklidnění. Obrazně řečeno opustím dál-
nici našich životů a zastavím, abych natan-
koval a probral se na odpočivadle. Je mnoho 
starších, kteří prožívají svůj život o samotě, 
ale přesto nezakusí vnitřní ztišení, protože 
svůj čas naplní různými banalitami, televi-

První říjnovou neděli zažily Kašperské 
Hory po sedmdesáti letech obnovení velké 
a slavné tradice. Svatohubertskou mši ke dva-
cátému výročí založení Kašperskohorských 
městských lesů. Už dlouho před druhou 
hodinou bylo na náměstí vidět lesnické uni-
formy. Ke kostelu přijel valníček a na něm, 
na jedlovém chvojí a podzimním listí ležel 
na nosítkách impozantní jelen dvanácterák. 
Prý byl zastřelen na Zhůří. Před druhou 
hodinou bylo slyšet krásné troubení, které 

Advent je cesta k Vánocům

všechny svolávalo do kostela. A světe div 
se! Do kostela, který je jindy zaplněn sotva 
z půli, proudily davy, kostel se plnil do po-
sledního místečka. První řady, zelené sluši-
vými uniformami, byly tak plné, že málem 
nezbylo místo na paní starostku. Poté, za 
krásné hudby Povltavských trubačů, vchá-
zel do kostela slavný průvod – křížek, ka-
didlo, ministranti a pak nosítka s jelenem, 
která dokonale sladěným krokem a s ne-
vinnou pýchou dobrých hospodářů nesli 

zástupci městských 
lesů, kteří šli ještě 
před knězem. Tento 
vzácný dar složili 
před obětní stůl jako 
symbol všech Božích 
darů, které nám les 
dává. Když jim otec 
Tomas děkoval za 
péči, kterou lesu vě-
nují, všichni jsme si 
uvědomovali, kolik 
práce to obnáší, aby 
krása a bohatství, 
které Bůh do lesů 
a krajiny vložil, byly 
také řádně opečo-
vávány a vzdělává-

Svatohubertská mše

zí, rádiem, sledováním lidí z okna. Vnitřní 
ztišení může zakusit ten, který se v těchto 
tichých chvílích pokusí v klidu přebývat 
sám se sebou a s Bohem, ve své křehkosti 
a nahotě. Zaostřím ucho svého srdce, abych 
slyšel příchod Toho, kterého očekávám, 
Ježíše. Pak zjistím, kolik harampádí mám 
nahromaděno ve svém srdci, že bych neměl 
Ježíše kam pozvat… a můžu začít s velkým 
úklidem, kterému říkáme zpytování svědo-
mí a dovršit ho svatou zpovědí. 

Pokud se dokážu takto těšit na 
Vánoce, pak je prožiji v úplně novém 
rozměru a hloubce. Nebojme se tedy 
ticha, ale naopak, spřátelme se s ním. 
Začněme v adventní době. Jak? Zde je 
pár tipů: vyrobte si adventní věnec, za-
palte svíčku a modlete se v tichu nebo 
nahlas; opakujte si kdekoliv a kdyko-
liv modlitbu: „Přijď, Pane Ježíši“; pro-
měňte čas čekání (u doktora, ve f ron-
tě, na zastávce) v radostné čekání na 
narození Ježíše v Betlémě; proměňte 
nakupování dárků ve slavnost lásky 
k bližním; zajděte si někdy do kostela 
a ponořte se do ticha; přijďte někdy 
na středeční rorátní mše svaté. Nejde 
o to, aby se nám to povedlo, ale o naši 
touhu po dobrém prožití adventních 
příprav na Vánoce. To Vám z celého 
srdce přeji.

P. TOMAS+

ny, aby mohly vydat svůj užitek.  
 Hudba byla složena zvlášť pro svatohubert-
ské mše a perfektně ji provedli Povltavští 
trubači. Vše bylo vážné a slavnostní. Jen pan 
farář si musel poradit s malým oříškem, kte-
rý byl až humorný. Mešní texty předepsané 
pro 7. říjen jsou spíš vhodné pro svatební 
než hubertskou mši. Ovšem otec Tomas 
nezaváhal a v kázání obě témata bravurně 
propojil.

Možná jsem nebyla jediná, kdo si vzpo-
mněl na dětství. Naposledy jsem něco po-
dobného zažila jako malá holka se svým 
strýcem, vášnivým nimrodem. V duchu 
jsem se modlila i za něj a za všechny přede-
šlé generace lesáků a myslivců.

Po mši pak Povltavští trubači ještě před 
kostelem všem předvedli ukázky mysli-
veckých signálů. Když jsme se rozcháze-
li, všichni jsme doufali, že se nejedná jen 
o jednorázovou akci, ale že zde vzniká nová 
a krásná tradice. Slavnostní odměna za veš-
kerou práci, kterou je třeba do údržby lesa 
vložit. Jak jsem se zmínila již v úvodu, na-
posledy byla svatohubertská mše s „jelenem 
v kostele“ sloužena před sedmdesáti lety. 
Je dobře, že se na tuto tradici zase navázalo.

-hp-
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75 let od letecké tragédie pod Huťskou horou
O tomto známém leteckém neštěstí na 

svahu tehdejšího Knappenbergu bylo již 
v minulosti mnohé napsáno. Rád bych však 
seznámil několika úryvky čtenáře s tím, co 
o této štědrovečerní tragedii bylo zveřejně-
no v Sušických listech 31. prosince 1937.

„Stráň, na níž je přilepena hájenka les-
ního hajného Šmídla, to je to místo, jež 
leteckým neštěstím dostalo se do popředí 
zájmu. Každá smutná zvěst působí tesklivě 
a vzbuzuje v duši každého člověka účast. 
Toť přirozená reakce srdce. A proto zvlášť 
truchlivě způsobí zpráva, jejíž tragika je ješ-
tě zesílena skutečností, že k ní došlo právě 
v době plně osvětlených vánočních stromků 
a že dokonce nešťastní muži, jež v tak tklivý 
čas umírali, byli očekáváni ke štědrovečerní 
večeři a jeden z nich měl také dáti svým ma-
lým dětem Ježíška. V našem městě se prv-
ní zprávy o havárii letadla u Kašperských 
Hor rozšiřovaly již na Boží hod odpoledne 
a večer pak již rádio hlásilo i místo neštěstí. 
Pak byly ty prvé zprávy doplňovány sděle-
ními, že bylo letadlo viděno nad kotlinou 
nezdickou, v Kašperských Horách viděli 
pak i světelné signály a střílení raket a pak 
přišla i zpráva, že lidé z Červené nejen že 
viděli signály, ale zaslechli i praskající ránu. 
Tyto zprávy ukázaly se pravdivými a ta rána 
byl jen strašlivý náraz těžkého letounu na 
paseku Knappenbergu.

Při ranním hlášení rádia na Boží 
hod oznámeno zmizení letadla značky 
F-AMYD společnosti Air France z letecké 
linky Bukurešt - Praha - Paříž, jež piloto-
val letec Lehký za vedení radiotelegrafis-
ty Pierre Austruce a jediného cestujícího, 
známého pražského advokáta Dr. Karla 
Flanderky.

Letadlo bylo po odletu z Vídně ve stálém 
styku se zaměřovací stanicí vídeňského letiš-
tě a od 16.20 hod. také čsl. stanicemi. Bylo 
řízeno Ruzyní a vedeno ku Praze rychlostí 
220 – 250 km/h ve výši 1 900 m. Jeho kurs 
byl správný až do chvíle, kdy gonio z letiště 
ruzyňského vydalo příkaz na změnu kursu 
na 215, tedy přímo do našeho kraje. Zde 
pak nastala přesně v 17.39 hod. katastrofa.

Na Boží hod na Kašperských Horách 
nastal rozruch. Poštmistr Mendl požádal, 
aby byla organizována za pomoci četnictva 
a lesního personálu výzvědná služba po zmi-
zelém letounu. V tak namáhavém lesním 
terénu se hledalo velmi vytrvale. Neustále 
padající sníh byl horší. Pak byla zazname-
nána prvá zpráva, že 15 letý synek hajné-
ho Šmídla Václav, přišel na trosky letadla 
a mrtvoly posádky letounu. Nastalo puto-
vání k místu letecké havárie. Z ministerstva 
veřejných prací přijeli v neděli Ing. Vencl 
a pilot Liptovský a také ředitel společnosti 
Air France.

Na pasece u trosek zatím četnictvo, poli-
cejní a finanční stráž hlídkuje. Je to prostě 
strašný pohled. Tři těžce potlučené mrtvoly 
mužů, halda trosek letadla, dva silné kme-

ny stromů, jako by ve výši ustřihnuty, jak 
na ně nalétlo letadlo svými křídly, pak asi 
po l00 m teprve trup letadla a různé jeho 
části. Spousta balíčků letecké pošty rozme-
tána v okolí. A jak zvláštní - láhev se šam-
paňským se při pádu nerozbila. Benzinové 
přívody uzavřeny. Snad vteřinu před smrtí 
pilot učinil zadost povinnosti, a proto le-
tadlo neshořelo. Prvá komise zajišťuje pří-
stroje a palubní záznamy. Toť nejdůležitější 
materiál ke zjištění příčiny neštěstí. Sjíždějí 
se lidé z celého kraje, aby zhlédli hrůzný ob-
raz. Tak je tomu po celé tři dny. Odpoledne 
přichází manželka mrtvého „milionáře“ 
letce, jež nalétal již více jak milion km. 
Tklivý obraz shledání s mužem a otcem 
dvou malých dětí. Bolestná účast zračí se 
i na tvářích kamarádů zahynulého, šéfpilo-
tů Sládka a Krupky, kteří paní Lehkou sem 
doprovodili.

Mrtvoly byly MUDr. Dvořákem ohledány 
a převezeny do Kašperských Hor. V pondělí 
provedena pitva. Takový výkrop toto horské 
město nevidělo. Již v samý večer za veliké 
účasti lidu tři rakve ve smutečních vozech 
sjíždějí k Sušici a pak do Prahy. Jak pitvou 
shledáno, smrt byla okamžitá. U pilota 
Lehkého zlomením páteře, u Austrca zlo-
mením a rozdrcením šíje a u Dr. Flanderky 
vlastně rozdrcením těla a hlavy. Smrt byla 
milosrdná ve své rychlosti.

Vyšetřování vede se důkladně. Naštěstí 
palubní deník se našel neporušen, zde je pa-
trno, že gonio z Ruzyně určilo kurs k letu 
smrti. Je třeba vědět vše o tom, kdo jej vydal 
a proč. Goniometrická stanice tedy ponese 
zodpovědnost za smrt tří lidí a rozbité leta-
dlo v ceně asi 5 milionů korun.

Trestní oznámení na zatím neznámého 
pachatele - ač on se ten pravý brzy najde 
a musí se najít - bylo již z Kašperských Hor 
učiněno. Lajdáctví musí býti přísně po-
trestáno, nebo přes Prahu nepovede žádná 
mezinárodní linka a občané ztratí důvěru 
v létání.

Smutné místo na pasece, které podle po-
sledních zpráv objevil lesní hajný Saller ze 
Staré Hutě, pomalu se uklidňuje. Dosud jsou 
tam strážci, ale i ti brzy odejdou a snad až 
z jara, až sníh sejde, zmizí i ty zbytky letadla.“

Tolik z dobového tisku. Nutno dodat, že 
havárie letadla se v důsledku změny poli-
tické situace a zabráním Sudet nikdy ne-
vyšetřila. Po válce byl na místě katastrofy 
zásluhou pozůstalých postaven pomníček 
se jmény obětí a stojí tam v lese dodnes. Je 
u něho poutač s popisem celé smutné udá-
losti. Vede kolem zelená turistická značka ze 
Zhůří do Kašperských Hor. Odbočky k po-
mníčku jsou vyznačeny emblémem letadla 
a plechovými směrovkami. Pomníček je vy-
značen i na turistických mapách. Chcete-li 
uctít památku lidí, kteří tam zbytečně ze-
mřeli, sejdeme se tam na Štědrý den kolem 
poledne pěšky, na lyžích či sněžnicích a za-
pálíme svíčky na jejich paměť.

Bez zajímavosti není ani zápis policejní 
stanice v Kašperských Horách:

24. 12. 1937 havarovalo v lese u samoty 
Stará Huť, osady Vogelsang, obec Červená 
třímotorové letadlo francouzské společ-
nosti Air France, obstarávající letecké 
spojení mezi Bukureští – Vídní - Prahou 
a Paříží. Letadlo zn. Famyd řídil pilot 
František Lehký z Prahy a radiotelegra-
fista Piere Austruc z Paříže a jako cestu-
jící byl v letadle JUDr. Karel Flanderka 
z Prahy. Letadlo letělo z Vídně do Prahy, 
v mlze zbloudilo a ve své výšce narazi-
lo v plné rychlosti letu na stromy vrchu 
Klappenbergu u Staré Huti. Letadlo se při 
nárazu úplně rozbilo a celá posádka byla 
na místě ihned mrtva. O nálezu rozbitého 
letadla byla zdejší hlídka, která již na pod-
kladě rozhlasové zprávy po zmizelém leta-
dle pátrala, uvědoměna hajným Sallerem, 
který letadlo objevil. K místu neštěstí se-
běhlo se během dne tj. 25. 12. 1937 více 
jak 3 000 lidí z okolí a četnictvo mohlo jen 
stěží ochrániti trosky letadla, aby lid lačný 
po součástkách letadla jako památku, tros-
ky letadla úplně nerozkradl. Zdejší četnic-
tvo za pomoci pohotovostního oddílu ze 
Strakonic hlídalo trosky a mrtvoly až do 
26. 12. 1937 odpoledne, kdy se dostavila na 
místo neštěstí již komise z Prahy a mrtvo-
ly byly pak odvezeny do Kašperských Hor 
a pak po provedené pitvě do Prahy. Trup 
rozbitého letadla byl ponechán na místě 
neštěstí, ježto těžké součástky letadla ne-
bylo možno s vrchu a ze závějí sněhu ihned 
odstraniti a pak zástupce spol. Air France 
neprojevil o trosky letadla zájem a vyslovil 
se, že trosky pro společnost nemají valnou 
cenu. Toto se ihned rozšířilo mezi lid, kte-
rý pak houfně navštěvoval místo neštěstí, 
aby si odnesl nějaký kousek letadla jako 
talisman.

Na počest 75. výročí letecké havárie 
na Zhůří organizuje Kulturní 
komise v Kašperských Horách 
výpravu, která se bude konat 
dne 24. 12. 2012 od 9.30 hodin 

Dle počtu zájemců bude vypraven au-
tobus z náměstí v Kašperských Horách, 
který účastníky přiblíží k místu koná-
ní. Společně poputují pěšky, na lyžích 
či sněžnicích k pomníčku havárie a poté 
zpět do Kašperských Hor. 

Pohyb před štědrovečerní večeří jistě 
prospěje.

Zájemci ať se přihlásí nejpozdě-
ji do 20. 12. 2012 v kanceláři MěKIS 
v Kašperských Horách.

Emil Kintzl – člen KK
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k rodičům. Ve Welsu se seznámil s krajan-
kou Jevdokijí, která tam také nuceně pra-
covala a pro znalost němčiny plnila úkoly 
tlumočnice. 

Po válce se spolu vrátili do Sušice 
a v roce 1946 se vzali. Václav pak pracoval 
v Sole až do důchodu jako zámečník a jeho 

žena, zvaná Duňa, se stala velmi oblíbenou 
učitelkou ruštiny na všech sušických ško-
lách. V padesátých létech minulého století 
si postavili domek pod kaplí Sv. Antonína, 
kde spokojeně žijí dosud a neradi vzpomí-
nají na válečná léta, prožitá daleko od do-
mova. Dohromady je jim již stoosmdesát 
dva let, a tak jim přejme, ať jsou mezi námi 
ve zdraví ještě dlouho.

-ek-

Ze vzpomínek „kluka“, který byl údajně 
první 24. prosince 1937 u zříceného letadla 
na Huťské hoře.

Jeho rodiče Čeněk a Cecilie Šmídlovi 
pocházeli z Hor Matky Boží a po svatbě 
žili v Podolí u Kolince, kde Čeněk byl haj-
ným. V roce 1930 se stěhují na Vogelsang, 

kde krom hajného se stává též hostinským 
v tehdejším Turistickém domě, který vlast-
nila advokátka Linhartová. Po její smrti 
v roce l934 přešel hostinec do majetku 
Sola Sušice. V hospodě bývalo veselo. Při 
tancovačkách a bálech, které se mnohdy 
protáhly na dva dny, se sem přicházeli po-
bavit Šumaváci ze širokého okolí, nevyjí-
maje Kvildu. Mnozí tančili i v okovaných 
botách, a tak Šmídlovi měli po bálech 
velké starosti s údržbou dřevěné podlahy. 
Obdivovali muže, kteří k ránu odcházeli 
k domovům a pak jako rybičky šli do těžké 
lesní práce. 

Jejich syn Václav narozený 1. září 1922, 
který denně chodil do měšťanské ško-
ly v Kašperských Horách, vzpomíná na 
svůj zážitek o Štědrém dnu roku 1937. 
Jeho starší sestra Marie sloužila tehdy 
v sušické sokolovně, odkud telefonova-
la rodičům, že dostala na svátky volno. 
Tak patnáctiletý Vašík se pro ni pěšky 
vypravil přes Kašperské Hory a stejnou 
cestou ji doprovodil za hustého sněžení 
domů na Vogelsang. V podvečer před ve-
čeří bylo slyšet silný hukot a bylo vidět 
světla nad obcí Červenou. Bylo to leta-
dlo. Pak se ozvala silná rána a po chvíli 
nastalo ticho. Bylo zřejmé, že havarova-
lo. Přes noc přibylo sněhu, a tak se ráno 
s kamarády dal do pátrání po tom, co se 
asi večer stalo. V hlubokém sněhu se do-
stali k místu havárie letadla, které nalezli 
na severním svahu pod vrcholem Huťské 
hory. Našli trosky letadla na tehdy neza-
lesněné planině rozmetané do širokého 
okolí. Rychle se s drobnými „suvenýry“ 
vrátili domů, aby hrůzný nález oznámili 
lesnímu správci Nowakovi, který žil ve 
staré Schwarzenberské myslivně. Ten te-
lefonicky oznámil tuto smutnou událost 
četnické stanici v Kašperských Horách. 
Zanedlouho přijelo dvacetčtyři četníků 
k vyšetření této tragédie. Kluci je do-
vedli na místo neštěstí, kde jako první-

ho nalezli pod sněhem mrtvého pilota 
Františka Lehkého a pak i radiotelegra-
fistu Piera Austruc a jediného cestujícího 
JUDr. Karla Flanderku. Vyšetřování za 
přítomnosti stovek zvědavců ze širokého 
okolí, kteří si odnesli množství suvený-
rů, trvalo tři dny. Četníci byli ubytováni 
v hostinci u Šmídlů a Václav smutně vzpo-
míná, že před svátky zabili prase a to celé 
prošlo žaludky vyšetřovatelů. O Václavovi 
se pak psalo, že byl tím prvým u havárie, 
ale on skromně dodává, že kluků bylo asi 
pět a on byl jediným Čechem. Tak zřejmě 
asi proto.

Chtěl jít ve šlé-
pějích svého otce, 
a proto dva roky 
působil jako les-
ní praktikant na 
Filipově Huti. Po 
záboru pohraničí 
museli Češi opustit 
Vogelsang. Místní 
- dřívější přátelé 
se s nimi rozloučili 
nápisem na domě 
„Čeští psi, táhněte 
domů“. Usídlili se 
v Sušici, kde dostali 
do nájmu hospo-
du U Michalců na 
náměstí vedle Bati. 
Místo hajným se 
Václav stal zámeč-
níkem v Sole. Ale ne 
nadlouho.

Za války v roce 
1942 byl totál-
ně nasazen na tzv. 
nucené práce do 
hornorakouského 
Welsu, kde v tábo-
ře žil s ostatními až 
do konce války. Měl 
štěstí, že vedoucí 
byl slušný člověk, 
který mu umožňo-
val častější odjezdy 

Jak se žilo české rodině Šmídlů na Vogelsangu

K nově sjednanému povinnému 
ručení u GENERALI

500 Kč na nákup pohonných hmot
v síti čerpacích stanic BENZINA

(akce platí do 31. 12. 2012)
Příklad:

Renault Thalia 1,2
Roční pojištění     1031Kč
Karta na benzín  - 500 Kč
Roční pojistné     631 Kč

Sjednejte v Kašperských Horách
Petra Jonášová
Smetanova 403

Tel: 606 960 845
(areál vedle Medica Filter)
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• nabízí vypracování 
energetického průkazu 
náročnosti budov, který 
je od 1. 1. 2013 povinný 
pro všechny stavebníky, 
vlastníky budov nebo 
společenství vlastníků 
bytových jednotek a to 
při výstavbě nových 
budov, prodeji budovy 
a pronájmu budovy.

Kontakt: 605 265 798 

 

Stručná chronologie: 

- 1957–58 ustavena stanice HS s první-
mi členy Františky Bauerem, Gajerem, 
Kortusem, MUDr. M. Müllerem, 
J. Matasem a E. Kintzlem

- 1962 - postaven 1. lyžařský vlek 350 m 
dlouhý s dřevěnou boudou na Liščím 
vrchu. Tento vlek dán do provozu dne 
23. 12. jako první v podhůří Šumavy.

- 1963 - postaven další vlek 415 m dlouhý 
a zahájena stavba chaty s dalšími členy 
HS J. Kolářem, B. Zájedou a R. Proškem

Již po čtrnácté se sešli orientační běž-
ci v lesích v okolí Kašperských Hor, aby 
změřili síly a utkali se o tradiční trofe-
je – Šumavský kufr, Šumavskou šipku 
a Šumavského rychlíka. Na nové mapě 
s centrem v Opolenci závodily při sobot-
ním deštivém počasí dvě stovky závodníků 
na zkrácené trati. Pro různé věkové kate-
gorie připravili stavitelé náročné tratě ve 
svazích nad Otavou, které prověřily nejen 
fyzickou zdatnost, ale i preciznost a rych-
lost orientace. V hlavních kategoriích zví-
tězili Barbora Baldriánová z pražského 

POZOR, POZOR !!!
TJ Kašperské Hory zve všechny budo-

vatele Lyžařského areálu Lišák, zejména 
bývalé členy HS, cvičitele a žáky VLŠ, 
příznivce lyžování i ostatní zájemce na 
malou oslavu tohoto výročí, která se 
bude konat v neděli 23. prosince 2012 
od 14 hodin u malého vleku. Po proslovu 
a přípitku bude následovat u pamětního 
křížku na vrcholu Lišáku vzpomínka 
na zesnulé členy HS a budovatele areálu. 
Jste všichni srdečně vítáni. 

- 1964 - chata dokončena
- 1965 - vybudováno osvětlení svahu, 

první na Šumavě, zásluhou elektrikáře 
Fr. Chána. Mladí lyžaři postavili další lyž. 
vlek na severozápadním svahu Lišáku. 
Vybudována sáňkařská dráha a malý sko-
kanský můstek.

- 1973 - uspořádána 1. zimní olympiáda 
mládeže okr. Klatovy, která svým rozsa-
hem nebyla dosud překonána

- 1975 - přicházejí noví mladí členové HS 
a na místě vleku 450 m staví moderní 
POMU - Metasport Ostrava pod vede-
ním Fr. Kortuse

- 1980 - zahajuje činnost Veřejná lyžařská 
škola (druhá na Šumavě), buduje se ly-
žařské hřiště, háčkový dětský vlek a staví 
maringotka

- 1987 - místo prvního vleku zaujímá vlek 
talířový EPU 300 ze Slovsportu Žilina

- 2002 - na vrcholu Lišáku umístěn křížek 
a pamětní prkno k poctě budovatelů ly-
žařského střediska. TJ kupuje pozemky 
lyžařského svahu.

- 2004 - areál je dlouhodobě pronajat fir-
mě Snowhill a ta vybuduje moderní vlek 

50 let od Lyžařského střediska Lišák 
ke Ski Kašperky

Inzerce

s kapacitou 1200 osob/hod, zasněžování, 
nové osvětlení, parkoviště, kiosek, WC …

- 2005 - postaven vlek Singl 350 m, nové 
lyž. hřiště, dětský vlek a snowpark

- 2006 - přibyl vlek a dráha pro snowtubing
- 2009 - měřená slalomová dráha, dětský 

kolotoč a koberec
- 2012 - výročí 50. let trvání lyž. areálu.

-mf-

USK a Tomáš Kamaryt z plzeňských VŠ.
V neděli se na účastníky usmálo slunečné 

počasí, byť v dopoledních hodinách poměr-

ně chladné. Pro běh 
tak byly ideální pod-
mínky. Klasická trať 
u hlavních kategorií 
zamířila až k hradu 
Kašperku, ti mladší, 
nebo naopak star-
ší se opět potýkali 
s nástrahami svahu 
nad Otavou. Mezi 
ženami byla opět 
nejrychlejší pražská 
Barbora Baldriánová, 
mezi muži suverénně 
zvítězil letošní mistr 
světa ze štafetového 
závodu – Jan Šedivý 

z pražské Pragovky (na fotografii). Trať 
9,2 km vzdušnou čarou s převýšením 325 m 
zvládl za necelých 60 minut. Oběma vítě-
zům stačily jejich výkony na získání hlav-
ních trofejí – Šumavská šipka a Šumavský 
rychlík. Šumavský kufr si odnesl vítěz nej-
mladších veteránů – Milan Bílý z Jesenice, 
který nadělil druhému v pořadí neuvěřitel-
ných deset minut. 

Celkem se závodů pořádaných oddí-
lem OB TJ Kašperské Hory zúčastni-
lo 220 startujících (90 žen a 130 mužů) 
z 38 oddílů. V dětských kategoriích starto-
valo 60 dětí. Nejmladší závodník byl Fanda 
Bohuslav z Plzně (3 roky), nejstarší Pepa 
Pich ze Strakonic (72 let). 

Poděkování patří všem dobrovolníkům, 
bez jejichž práce by se závody nemohly 
uskutečnit. Děkujeme také našim spon-
zorům, mezi než patří - Město Kašperské 
Hory, Kašperskohorské městské lesy, 
Statek Kašperské Hory, Stavebniny Gregr, 
Ubytování Lenka Čemengová a penzion 
U Šnečků, kteří nám pomohli zvládnout 
financování celé akce. Ceny pro vítěze 
věnovali Správa NP a CHKO Šumava, 
MUDr. Mária Patáková, Michal Lukeš 
a Ing. Lubomír Janošík. 

Výsledky naleznete na http://www.ksh.
wz.cz

Jakub Hulec

Šumavský kufr 2012 
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O tom, že cyklistika - dělaná na závod-
ní úrovni - patří k fyzicky nejnáročnějším 
sportům a dá se dělat i bez dopingu, mo-
hou něco vědět i tři cyklisté z Kašperských 
Hor. Těm se povedl v letošním ročníku 
Š. U. A. C. Efisan- Ramala cup 2012 přímo 
„master stick“, když v konkurenci zaregis-
trovaných 30 týmů zvítězili v balíku B II., 
což jsou cyklisté nad 40 let. 

Družstvo, složené z kašperáků Richarda 
Nového, Václava Vintra a Radka Vrhela, do-
plnil ještě Jihočech David Korčák a Plzeňák 
Josef Štěpán si na závěrečném „výročním 
balíku“ v sobotu 3. 11. 2012 došli pro zla-
tý pohár pro celkové vítězství. V kašně na 
náměstí asi pivo nepoteče, ale stejně je to 
hezký úspěch.

A jak dopadli v hodnocení jednotlivců? 
V nejlépe obsazené kategorii nad 40 let si 
Richard Nový vydobyl 3. místo a Radek 
Vrhel 5. místo. Jak víno zrající (a i ho pijí-
cí) Václav Vintr v kategorii nad 50 let vy-
stoupal na nejvyšší příčku a prvním místem 
překonal i takovou osobnost naší cyklistiky 
jako Františka Raboně st.. 

Václav Vintr i Radek Vrhel obdrželi na-
víc i titul „Cyklista roku 2012“ za odjetí 
všech 13 závodů letošního ročníku cyklis-
tické unie Š. U. A. C.

Škoda, že se místní borci nemoh-
li zúčastnit cyklistického maratónu Král 
Šumavy, na kterém vždy dosahovali výbor-
ných výsledků. Jeho 19. ročník byl z dů-
vodu (ne) pochopení Policií ČR zakázán 
a konala se jen jakási vyjížďka na podporu 
vítězství zdravého rozumu nad výklady do-
pravních zákonů. 

V sobotu 23. června 2012 pořádal 
místní cyklistický oddíl KČT Kašperské 
Hory též jeden ze závodů pohárové sou-
těže Efisan-Ramala cup. I oni se museli  
při volbě trati smířit s výkladem záko-
na dopravní policií a uspořádat závod na  
uzavřené trati. Okruhy přes Lišák,  
Červenou a po Rejštejnské zpět do 
Kašperských Hor se jeví jako plnohodnot-

ná náhrada, zvláště když je jedete čtyřikrát 
a v čase 1 hodina 42 minut! 

Touto cestou bych chtěl poděkovat Městu 
Kašperské Hory za finanční pomoc a firmě 
Medica-Filter, s. r. o. za zázemí a materiál-
ní výpomoc. Poděkování patří samozřejmě 
i všem pořadatelům, regulovčíkům, řidičům 
i kuchařům a všem ostatním, bez kterých 
by tento závod nešel uspořádat a nevydobyl 
si takové jméno mezi závodními cyklisty.

Na Den dětí opět uspořádáme každo-
roční dětské cyklistické závody a budeme 
konečně doufat, že naše řady omladí nějaká 
mladá cyklistická krev.

-rv-

Č E S K Á  P O D N I K A T E L S K Á  P O J I Š Ť O V N A  A . S .
V I E N N A  I N S U R A N C E  G R O U P

Kancelář Sušice 
ul. Pravdova 1274
(v budově pošty u  „Daliborky“)

Pondělí     8:00 - 11:30, 12:30 - 16:00 hod 
Středa   8:00 - 11:30, 12:30 - 16:00 hod

U D Ě L E J T E  S I  K O N T R O L U  S V Ý C H  S M L U V  A  N A V Š T I V T E  N Á S , 
P O K U D  N E M Ů Ž E T E ,  R Á D I  Z A  VÁ M I  P Ř I J E D E M E .

Sazby zákonného pojištění vozidel pro rok 2012
Výhodné pojištění rodinných domů, 

domácností, úrazové pojištění, 
investiční životní pojištění, 

malý motocykl a přívěsný vozík zdarma, 
slevy pro ZTP.

T E L E F O N :  
603 246 080

*
 603 450 254

osobní auto do 1000 ccm od 916 Kč

nad 1000 ccm do 1250 ccm od 1 125 Kč

nad 1250 ccm do 1350 ccm od 1 339Kč

nad 1350 ccm do 1650 ccm od 1 565 Kč

nad 1650 ccm do 1850 ccm od 1 937Kč

nad 1850 ccm do 2000 ccm od 2 369 Kč

nad 2000 ccm do 2500 ccm od 2 758 Kč

nad 2500 ccm od 3 601 Kč

nákl. auto do 3500 kg včetně od 2 978 Kč

nákl. auto do 12 000 kg od 6 237 Kč

traktor od 490 Kč

Inzerce

Cyklistika v Kašperských Horách v roce 2012 
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Kristina Málková | 
Obrazy 
Výstavní sál Muzea Šumavy 
v Kašperských Horách,  
16. 12. 2012 - 28. 2. 2013

Výstava v Muzeu Šumavy představí vý-
běr z autorčiny tvorby několika posledních 
let. „Aktualizovat za každou cenu témata 
ani šokovat mě nebaví, já se snažím pokud 
možno o určitou nadčasovost a přímočarost 
ztvárnění. Takzvaná aktuální díla ztrácejí za 
krátký čas srozumitelnost svého sdělení,“ 
říká tato mladá akademická malířka a re-
staurátorka. Právě povolání  restaurátorky ji 
zřejmě předurčilo k převážně realistickému 
výtvarnému vyjadřování, kterému nechybí 
velký smysl pro zachycení atmosféry a zá-
roveň jakéhosi zvláštního „bezčasí“, díky 
němuž jsou její obrazy všeobecně dobře 
srozumitelné. Inspirací není pro ni ani tak 
všední svět kolem nás, jako spíše svět idejí, 
lidských představ, pocitů a lidského vnímání 
nejrůznějších podnětů. Zásadní roli v jejích 

obrazech hraje světlo a jeho působení na 
okolní prostředí. Není pro ni jen optickým 
jevem, ale především duchovním princi-
pem, který prostupuje a ovlivňuje krajiny, 
interiéry i figury. Autorka ráda maluje te-
matické cykly, na výstavě bude k vidění na-
příklad cyklus „Dítětem“, který představuje 
svět nazíraný dětskou optikou. Využívá také 
řadu nevšedních technik (například malbu 
na stříbře aj.).

Tereza Koucká,  
kurátorka výstavy

Vzpomínky,
je název výstavy, která je pro veřejnost ote-

vřena v galerii Muzea Šumavy v Kašperských 
Horách od 25. října do 8. prosince. Jak už 
z jejího názvu vyplývá, jde o okamžiky, mo-
menty či situace, které (jak také jinak) au-
tor výtvarník uchovává v paměti a formou 
obrazu vyjádřil.  Vlastně ono „vyjádřil“ není 
to pravé odpovídající slovo. Spíše dal na-
hlédnout do svého nitra, svého okouzlení, 
nezapomenutelného prožitku.

Ač výstava deseti českých a bavorských  
autorů převážně nabízí krajinné motivy, na-
jdeme tam i symboliku - příkladně v dílech 
Karin Stein, jako obraz „Svatební valčík“, 
či „Dědictví“ a „Snídaně“, originální starou 
architekturu od Reginy Schmidtmayer, po-
tápěčské zážitky z mořského dna Ludovíta 
Vasiho a další .

Výstava  dává rovněž nahlédnout jak do 
různých malířských slohů, tak i technik, od 
klasické olejomalby na plátně, akrylu, pas-
telu, kombinované techniky, až po linolový 
tisk, barvu na hedvábí, airbrush, podmalby 
na skle. 

Přesto je výstava harmonický celek, tak, 
jako jsme i my každý trochu odlišný , jiných 
názorů, jiného založení a ve velké většině 
nacházíme společnou řeč, pochopení a přá-
telství.  Věřím, že každý z návštěvníků vý-
stavy si tak najde v 69ti vystavených dílech 
to, co je mu blízké.

Pořadatelé výstavy jsou Šumavská rene-
sance o. s. a  Muzeum Šumavy Sušice a je 
věnována památce Pavla Holečka, zaklada-
tele a předsedy Šumavské renesance o. s.

Iva Sedlářová, 
Šumavská renesance o. s.

8. 12. 2012 | Betlémy  
a Adventní večer

Do adventního kalendáře si jako vý-
znamné předvánoční datum v Kašperských 
Horách poznamenejte sobotu 8. prosince. 
Ten den se v podvečer uskuteční dvě po-
zoruhodné předvánoční kulturní akce 
a sice od 17.00 hodin slavnostní vernisáž 
výstavy šumavských lidových betlémů ve 
výstavní síni na radnici a pak v návaznosti 
v 18 hodin začne v Horském klubu (ulice 
Horní čp. 168) tradiční Adventní miku-
lášský večer s kulturním programem, na-
dílkou a pohoštěním.

Výstava představí lidové tvůrce betlémů 
minulosti i současnosti. Vedle prací starých 
kašperskohorských řezbářů z 19. a počát-
ku 20. století, jako byli například Wenzel 
Tutschku nebo Prokop Mack, budete 
moci na výstavě obdivovat nová i nejno-
vější díla současných domácích tvůrců, 
mezi než patří Vladivoj Hrach, Karel Tittl, 
Jaroslav Podzemský nebo Michal Tesař. 
Premiéru ve výstavě bude mít originální 
Kašperskohorský pohádkový betlém míst-
ního rodáka Josefa Růžičky, který dnes žije 
v Praze.

Hlavním magnetem výstavy pořádané 
MěKIS a Muzeem Šumavy bude nepo-
chybně prezentace (zatím ještě rozpraco-
vaného) rozměrného Kašperskohorského 
betlému místního řezbáře Vladivoje 
Hracha a truhláře Jiřího Brože. Nový 
kašperskohorský betlém je patrně zajíma-
vý nejen zasazením scény narození Ježíška 
do tradičního prostředí Kašperských Hor 
a Šumavy, ale také tím, že v řadě figurek po-
znáte nejen historické, ale i současné posta-
vy a figury ze života našeho městečka. Nový 
kašperskohorský betlém bude pozoruhodný 
i tím, že se patrně jedná o největší skříňový 
betlém v Čechách.

Na Adventní večer v Horském klubu, 
který bezprostředně následuje po slav-
nostní vernisáži, se pilně připravují členo-
vé Sušického dětského pěveckého sboru 
pod vedením zasloužilého učitele a sbor-
mistra Josefa Baierla. Má přijít i svatý 
Mikuláš, a tak zcela určitě nebude chybět 
nadílka a pohoštění. Pořadatel – Šumavský 
kulturní spolek za spolupráce místní far-
nosti a Muzea Šumavy chystá i některá dal-
ší milá překvapení v rámci programu této 
akce. Výstava i Adventní večer se konají 
s podporou a finančním přispěním města 
Kašperské Hory. 

-vh-
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Strategie rozvoje cestovního ruchu 
města Kašperské Hory dokončena!

Veřejné zastupitelstvo, na kterém 
se  Strategie rozvoje CR bude prezento-
vat je stanoveno na středu 28. 11. 2012 
od 17.00 v Horském klubu. Do projektu je 
možné nahlédnout v kanceláři MěKIS a po 
prezentaci zastupitelstvu bude vyvěšen na 
webových stránkách MÚ Kašperské Hory 
v sekci Strategie rozvoje CR. Strategie defi-
nuje klíčové atraktivity a aktivity, pojmeno-
vává možné nové příležitosti a jejich využití 
a soustředí se na překážky a problémy, které je 
nutno eliminovat nebo zmírnit.                 -red-

Český rozhlas 3 Vltava

...odvysílal v sobotu 13. října jednoho-
dinový pořad o uměleckohistorické vý-
stavě Gabreta Sancta v Muzeu Šumavy 
v Kašperských Horách. V pořadu, který 
připravila redaktorka Marie Poláková, za-
ujaly zvláště rozhovory s historiky umě-
ní prof. Janem Roytem a PhDr. Peterem 
Kováčem. Stejně jako vyprávění  restaurá-
torky Kristiny Málkové a truhláře Miroslava 
Kůse o restaurování a rekonstrukci uni-
kátního skříňového oltáře Panny Marie 
Ochranitelky z Kašperských Hor z konce 
15. století, který patří k významným českým 
památkám středověkého umění.

Český rozhlas 3 Vltava připravuje pro 
své vánoční vysílání rovněž hodinový pořad 
věnovaný tentokráte současným lidovým 
betlémářům ze Šumavy, jejichž díla a dílka 
můžete vidět v aktuální výstavě na radnici 
v Kašperských Horách.                         -vh-

Podpisová akce členů OS Náš domov 
Šumava Kašperské Hory

OS Náš domov Šumava Kašperské Hory 
vyjádřil podporu novému vedení správy 
CHKOŠ a NP Šumava. Zároveň žádají 
po vedení NP Šumava a MŽP Praha zpří-
stupnění Luzenského údolí po stávající ko-
munikaci až k „Modrému sloupu“. Taktéž 
navrhujeme úpravu části chodníku od tzv. 
točny ke státní hranici. 

Této akce se můžete zúčastnit i vy - 
Podpisová petice je umístěna na MěKIS 
Kašperské Hory.                                    -fk-

Šumavu může přinést i Ježíšek

Časopis Šumava | Přiblížit obsah co nej-
více běžnému čtenáři – taková je nová koncepce 
časopisu Šumava. Cílem je nabízet informa-
ce pro turisty, informovat o akcích, nabíd-
nout tipy na výlety a ne je zaplavit odborný-
mi pojmy, jako tomu bylo dříve. K dostání 
např. v novinových stáncích, v sídle Správy 
NP a CHKOŠ, nebo si ho lze předplatit za 
sníženou cenu. Můžete si o něj napsat na 
sumava@npsumava.cz.                         -npš-

Oblastní charita Sušice, 
středisko Kašperské 
Hory informuje:

Dne 10. 10. 2012 proběhl v rámci celo-
státní akce s názvem Týden sociálních slu-
žeb „Den otevřených dveří“ i na středisku 
OCH Sušice v Kašperských Horách. Touto 
akcí jsme zároveň oslavili Den charity, kdy 
jsme si připomněli zajímavou osobnost 
Sv. Vincence de Paul, který je považován 
za zakladatele organizované charity.  Zájemci 
z řad široké veřejnosti měli možnost se se-
známit s činností organizace a s aktivitami 
pořádanými pravidelně v Domě s pečova-
telskou službou (dále jen DPS). Ve spole-
čenské místnosti byly předváděny nejčastěji 
používané kompenzační pomůcky a další 
pomůcky usnadňující život zejména seni-
orům a osobám se zdravotním postižením. 
Dotazy ochotně zodpovídal zástupce firmy 
Ortoservis z Českých Budějovic.

Těm z vás, kteří jste se nemohli této akce 
zúčastnit, přinášíme pár základních infor-
mací. V Kašperských Horách poskytujeme 
sociální služby terénní formou, to znamená 
v domácnostech osob, které z nějakého dů-
vodu již potřebují s něčím pomoci. 

1) Pečovatelská služba je určená dospělým 
osobám, které chtějí co nejdéle zůstat doma. 
Nejčastěji poskytovanou pomocí je dovoz 
oběda, pomoc s úklidem domácnosti, osob-
ní hygienou, přinesení nákupů, léků, placení 
složenek, doprovody k lékaři.

2) Osobní asistence umožňuje osobám se 
zdravotním postižením žít normálním způ-
sobem života s pomocí asistenta. 

3) Odlehčovací služba je zaměřena na 
péči o seniory a dospělé osoby se zdravot-
ním postižením, o které je jinak po většinu 
dne pečováno. Služba umožňuje odpočinek 
a odlehčení pečujícím osobám. 

Služby jsou poskytovány za úhradu dle vy-
hlášky MPSV ve výši 120 Kč za hodinu po-

Zveme seniory z města a okolí na ak-
tivity, které jsou poskytovány bezplatně 
v rámci Aktivizačních služeb pro seni-
ory a osoby se zdravotním postižením:

Po 9.30 - 10.30 Cvičení s prvky jógy 
pro starší

13.30 - 16.00 Logik klub a škola PC 
13.00 - 15.00 Společenské hry

Út 12.00 - 13.00 Setkání s modlitbou
13.30 - 15.00 Společenské hry

St 9.30 - 10.30 Cvičení na židlích
13.30 - 15.30 Vycházka do okolí, ka-

várnička nebo tvořivost
13.00 - 15.00 Společenské hry

Čt 13.00 - 15.00 Společenské hry
Pá 9.30 - 10.30 Cvičení pro seniory

13.00 - 15.00 Společenské hry

Nepravidelně, několikrát ročně pořá-
dáme výlety a besedy.

Aktuální plán aktivit a případné změ-
ny jsou každý týden zveřejněny na dve-
řích společenské místnosti. 

Těší se na vás vedoucí střediska 
Mgr. Zlatuše Gersdorfová, gersdorfo-
va@charitasusice.cz,tel. 731 669 951 
a pracovnice střediska Kašperské Hory 
tel. 731 669 952, 731 669 953.

skytované péče. Máte-li zájem o bližší infor-
mace, můžete nás navštívit v kanceláři  DPS.
Kontakty: DPS Kašperské Hory, Žižkovo 
náměstí čp. 401; dpskh@charitasusice.cz; 
www.charitasusice.cz. 

Dále nabízíme bezplatné sociál-
ní poradenství pro veřejnost a obyvatele 
Kašperských Hor a okolních obcí - každou 
středu v době od 10.00 do 12.00 hodin. 

Psychosociální podpora pí Marie Kutilové 
probíhá ve společenské místnosti v  úterý 
8.30 - 13.30 hod. Vhodné je se objednat na 
tel. 731 402 915 nebo na mankak@tiscali.cz.

-zg-

Krátké zprávyOtec Tomas a římskokatolická farnost Kašperské Hory  
přejí Vám i Vašim blízkým požehnanou adventní dobu

potěšíte nás, strávíte-li ji i s námi.
Každou adventní neděli: živý Betlém - Pošta 
pro Ježíška je otevřena 9. 12., 16. 12., 23. 12. 
mezi 15.00 a 16.00
Rorátní mše sv. při svíčkách - chrám 
sv. Markéty ve středu 12. 12. a 19. 12. v 7 hod. 
Mše sv. s žehnáním věnců - Ne 2. 12. 
v 9.30 v chrámu sv. Markéty
Mikulášský večer s nadílkou - So 8. 12. od 17.00 ve 
výstavní síni na radnici, poté od 18.00 Horský klub
Poutní mše sv. ke cti sv. Mikuláše - Ne 9. 12. 
v 9.30 v chrámu sv. Mikuláše
Adventní koncert v sále Miriam a beseda 
s režisérem Strachem - So 15. 12. v 17.00, fara
Přijďte si pro Betlémské světlo - Ne 23. 12. 
od 14.00 do 16.00 v chrámu sv. Markéty

Pondělí 24. 12. Štědrý den - 15.00 jesličko-
vá pobožnost nejen pro děti, 24.00 slavnostní 
půlnoční s překvapením 
úterý 25. 12. Boží hod Vánoční - 9.30 slav-
nostní mše sv. 
Sobota 29. 12. Vigilie svátku sv. Rodiny 
- 15.00 benefiční koncert Sboru Šumavan na 
Arciděkanství, 17.00 Rybová mše vánoční s ob-
novením manželských slibů a žehnání manže-
lům (nedělní mše sv. nebude)
úterý 1. 1. Poděkování za Nový rok - 9.30 mše 
sv. ze slavnosti Panny Marie, Matky Boží
Neděle 6. 1. Tři králové v kostele - 9.30 mše sv. 
pro rodiny s dětmi se skupinou Druhý pokus
23. 12. - 30. 12. bude kostel sv. Markéty 
denně otevřen od 14.00 do 16.00 hodin.
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prosinec 2012
ČAS CO / KDE / KDO / ZA KOLIK / DALŠÍ INFO

sobota
24. 11.
15.00

Rekviem za Karla IV. / purkrabství hradu Kašperk, 
duchovní slovo P. T. V. Zavrel, hudební doprovod 
kvarteto Monumentum

čtvrtek
29. 11.
16.00

Předvánoční posezení s Marií Malou / DPS 
Kašperské Hory / Městská knihovna ve spolupráci 
Oblastní charita Sušice

neděle
2. 12.
9.30

9.30 hod. Mše sv. s žehnáním věnců / kostel sv. 
Markéty / Farnost Kašperské Hory

13.00 hod. Vánoční trhy  / vestibul Kino K. Hory
16.00 hod. Klavírní koncert Naděje / Galerie Muz. Š.
17.30 hod. zvonkový průvod
18.00 hod. rozsvícení stromečku + Ježíškova poštovna
/MěKIS, Město Kašperské Hory, Galerii Muzea Šumavy, 
Šumavská renesance, Šumavský kulturní spolek, Mu-
zeum Šumavy, Římskokatolická farnost Kašperské Hory

středa
5. 12.
10.00

Divadelní pohádka Schválnosti princezny 
Schválničky / Divadelní spolek při ZŠ K. H. / Kino 
Kašperské Hory / představení pro ZŠ

čtvrtek
6. 12.
16.00

Divadelní pohádka Schválnosti princezny 
Schválničky / Divadelní spolek při ZŠ K. H.  / Kino 
Kašperské Hory / představení pro veřejnost

sobota
8. 12.

8.30 hod. V. ročník pochodu Odysea soudního 
sluhy / trasy - 25 km, 12 km, 10 km / OS Náš 
domov Šumava

17.00 hod. Vernisáž výstavy Šumavské betlémy / 
vernisáž a představení zčásti zhotoveného kašper-
skohorského betlému ve Výstavní síni na radnici

18.00 hod. Mikulášský večer s nadílkou / Horský 
klub / MěKIS, Muzeum Šumavy, Šumavský 
kulturní spolek, Farnost K. Hory

neděle
9. 12.
9.30

Pouť ke sv. Mikuláši, mše sv. s Mikulášskou 
nadílkou / Chrám sv. Mikuláše / Farnost Kašperské 
Hory

neděle
9., 16.,  23. 12.
15.00-16.00

9., 16. a 23. PROSINCe - ŽIVÝ BeTLÉM 
a pošta pro Ježíška / Kostel sv. Markéty, portál 
chrámu / Farnost Kašperské Hory

středa
12. 12.

15.00-18.00

Předvánoční tvořivá dílna / IS NPŠ / Tradiční 
akce, kdy si při šálku dobrého čaje společně vyrobíme 
originální dárky pod stromeček / Cena 20 Kč

sobota
15. 12.
15.00

Vernisáž výstavy obrazů ak. mal. Kristiny Málko-
vé / Galerie Muzea Šumavy Kašperské Hory

sobota
15. 12. 
17.00

Vánoční koncert - Volné sdružení horažďovických 
zpěváků a muzikantů; povídání s režisérem J. Stra-
chem / Fara, sál Miriam Kašperské Hory / MěKIS

neděle
16. 12.
14.00

 Adventní romantika na Mouřenci - Žihelský 
smíšený pěvecký sbor, režisér Jiří Strach, historik 
Jan Royt / kostel sv. Mořice nad Annínem

pondělí
17.12.
16.00

Vánoční besídka Dětského domova Kašperské 
Hory / Horský klub / DD K. Hory

středa
19.12.
10.00

Vánoční besídka ZŠ / Základní škola Kašperské 
Hory / více informací na plakátech 

středa
19. 12.

15.00-17.00

Historie sklářství na Šumavě - Jana Wudy / IS 
NPŠ  / Co to byly pateříky a jak se vyrábí vinuté 
perly? / Cena 10 Kč

neděle
23.12.
13.00

Vánoce na Mouřenci - skupina Zebedeus, roz-
dávání Betlémského světla / kostel sv. Mořice nad 
Annínem 

23. 12.
14.00-16.00

Rozdávání Betlémského světla, od 15.00 Živý 
betlém v chrámu sv. Markéty,  / Farnost K. Hory

neděle
23. 12.
14.00

50. výročí uvedení do provozu lyžařského vleku 
v Kašperských Horách / Liščí vrch / TJ Kašperské 
Hory

pondělí
24. 12.

9.00 hod. V. ročník pochodu na vrchol Chlum / 
trasa 5 km / OS Náš domov Šumava

9.30 hod. Pochod na Zhůří k památníku letecké 
havárie - výročí letecké havárie 75 let / odjezd 
autobusu v 9.30 hod. / nutná rezervace místa 
v autobusu na MěKIS do 20. 12.

15.00 hod. Jesličková pobožnost nejen pro děti / 
Kostel sv. Markéty

24.00 hod. Půlnoční mše sv. / Kostel sv. Markéty / 
Farnost Kašperské Hory

úterý
25. 12.
9.30

Boží hod Vánoční, slavnostní mše sv. / Kostel sv. 
Markéty / Farnost Kašperské Hory

čtvrtek
27.12.
18.00

Obrazy a hudba / večer s komentovanou prohlídkou 
výstavy obrazů Kristiny Málkové, a programem 
klasické hudby/ Galerie Muzea Šumavy

pátek
28. 12.

Vánoční  koncert - Nezmaři / Kostel sv. Markéty, 
Kašperské Hory / Keltská stopa

sobota
29. 12.

15.00 hod. Benefiční koncert sboru Šumavan / 
Fara Kašperské Hory

17.00 hod. Rybova mše vánoční - bohoslužba / 
Kostele sv. Markéty / Farnost Kašperské Hory

28. 12. - 1. 1.
10.00-16.30

Zimní prohlídky hradu Kašperk s doprovodným 
programem / Hrad Kašperk, www.kasperk.cz

pondělí
31. 12.
9.30

Silvestrovský výstup na Sedlo / Pořádají turisté 
a lyžaři TJ Kašperské Hory, odjezd busem v 9.30 hod. 
z náměstí do Albrechtic odsud výstup na Sedlo a přes 
Kašperk zpět

pondělí
31. 12.
19.00

Vítání Nového roku 2013 pochodněmi / Skiareál 
Lišák / Pořádají turisté a lyžaři TJ Kašperské Hory

leden 2013
ČAS CO / KDE / KDO / ZA KOLIK / DALŠÍ INFO
1. 1.
9.30

Poděkování za Nový rok - mše sv.  / Kostel sv. 
Markéty / Farnost Kašperské Hory

6. 1.
9.30

Tři králové v kostele sv. Markéty / mše sv. pro 
rodiny s dětmi se skupinou Druhý pokus

16. 1.
18.00

Historie lyžování na Šumavě - emil Kintzl /  IS 
NPŠ / Poutavé vyprávění s promítáním historických 
fotografií. / Cena 10 Kč

24. 1.
13.00-16.00

Tvořivá dílna "Z ovčína" / IS NPŠ / Přijďte a zjis-
títe, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše je možné z ní 
vyrobit různým způsoby úpravy. / Cena 20 Kč

Tradiční akce "Pohledy do krajiny " / IS NPŠ /  únor, březen - 
každá středa od 18.00 hod. v IS a SEV NP a CHKO Šumava Kašp. 
Hory.

Více informací o plánovaných akcích na konec roku 2012 a rok 2013  
na plakátech a webových stránkách jednotlivých kulturních objektů  

v Kašperských Horách. - Změna programu vyhrazena! 

Městské kulturní a informační středisko Kašperské Hory, Ná-
městí 1, 341 92 Kašperské Hory | +420 376 503 411 / 412  
| informace@kasphory.cz, kultura@kasphory.cz | www.sumava.net/ickhory, 
www.pamatkykasphory.cz

Kulturní program Kašperské Hory a okolí


