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Doba postní  
Proč se drží půst a jak jej proží vali naši 
předci. 

Kašperskohorští sportovci 
Trenéři sportovních oddílů vědí, že celoroční 
příprava je důležitá. 

Projekt EDISON  
Také v letošním roce kašperskohorská škola 
uvítala zahraniční studenty.

BŘEZEN 2020

Únorové vítání občánků (Foto: Andrea Staňková)

Vítání nových občánků

Pokračování na straně 2

Vítejte na svět a mezi občany města

„Mámina náruč a tátovo pohlazení jsou 
nejhojivějším lékem, nejsladší odměnou 
a jistotou, která dětem pomáhá  vyrůst 

v dobré lidi. Vybavte je tou jistotou 
pro celý jejich život a dávejte jim 
ten největší dar, který jim můžete 
dát – věřte v ně a podporujte je.“

V pátek 7. února přivítala starostka 
města Bohuslava Bernardová do živo-
ta 18 nových občánků, 12 chlapců a 6 
děvčátek. 
Slavnosti Vítání občánků, která proběh-
la tradičně v obřadní síni radnice, se zú-
častnilo spolu se svými rodiči, sourozenci 
a příbuznými dvanáct z nich. Nechybělo 
ani milé vystoupení dětí z místní mateřské 
školy, které své budoucí kamarády přišly 
také přivítat.

Ještě nemají představu o velkém světě, 
je jim nejlépe v mámině a tátově náruči, 
ale radost svým bytím dělají od prvního 
okamžiku svého života. Možná jsou mezi 
nimi budoucí učitelé, vědci, řidiči,  zdra-
votní sestřičky, možná je vítr osudu za-
nese daleko od domova, ale kořeny bu-
dou mít  už vždy na Šumavě, v krásném 
horském městečku, spojeném  s bohatou 
historií. Doufejme, že právě v nich je to 
pravé „zlato“, že právě dnešní děti budou 
vytvářet i jeho  budoucnost.
„Vítám Tě mezi občany našeho města. 
Přeji Ti hodně zdraví, vyrůstej všem pro 
radost, buď v životě šťastný a úspěšný,“  
přála každému děvčátku i chlapci starostka 
města a rodičům připomněla, jaký zázrak 
do jejich života vstoupil.
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Hejtmanský den
Dne 3. února naše město poctil svojí ná-
vštěvou hejtman Plzeňského kraje Josef 
Bernard na tzv. hejtmanském dnu. Spolu 
s místostarostou města jsme pana hejtma-
na přivítali před radnicí. Ze všeho nejdřív 
se zajímal, zda by mohl vidět náš krásný 
betlém. Jeho první kroky vedly tedy právě 
tam. Následovalo jednání v mé kanceláři, 
kterého se z naší strany zúčastnili radní 
města, paní tajemnice a vedoucí staveb-
ního úřadu. Za Plzeňský kraj to byly tři 
nejbližší spolupracovnice pana Bernarda. 
Na závěr jednání na radnici se s panem 
hejtmanem sešel náš dlouholetý kronikář 
Karel Větrovec, jehož práci pan Bernard 
velice oceňoval a nahlédl i do kroniky 
z roku 2018. Pan Větrovec si tímto se-
tkáním „vynahradil“ svoji nepřítomnost při 
předávání ocenění nejlepším kronikářům 
Plzeňského kraje; připomínám, že naše 
město získalo 2. místo.
Po celou dobu jsem s místostarostou pana 
hejtmana doprovázela. Z radnice jsme se 
přesunuli do základní školy, kde si prohlé-
dl nové třídy pro mateřskou školu a pro 
základní školu, které dětem slouží od 
loňského září. Poté navštívil novou tělo-
cvičnu, kterou velice chválil. Zajímal se 
i o výuku v jednotlivých třídách, i ve spe-
ciálních třídách. Děti z 1. třídy mu zpívaly 
písničku.

Další naše kroky vedly do hasičské zbroj-
nice, kde nás očekávali starosta sboru 
dobrovolných hasičů Václav Nový a velitel 
výjezdové jednotky Jaroslav Schmid. Po 
krátké besedě jsme se společně odebrali 
do Dětského domova.
Dětský domov Kašperské Hory je zaříze-
ní Plzeňského kraje. Bylo to milé setká-
ní s ředitelkou Marií Kučerovou a jejími 
spolupracovnicemi paní Tomanovou a paní 
Waldmannovou. Pan hejtman si prohlédl 
i jednu ze skupin, ve kterých s tetou nebo 
strejdou žije 5–8 dětí.
Pana Bernarda zajímal i největší zaměst-
navatel ve městě. Proto jsme navštívili 
firmu MEDICA Filter, kde nás očekávala 
ředitelka Lucie Polívková a pan Václav 
Vintr. Paní ředitelka hejtmana seznámila 
s výrobním programem, i s tím, jak je těž-
ké konkurovat velkým výrobcům stejného 
sortimentu.
Kolem čtvrté hodiny jsme se s panem 
hejtmanem rozloučili a on pokračoval 
do Sušice dle naplánovaného programu. 
Z mého pohledu to byla velice milá a přá-
telská návštěva. 
Pokud byste chtěli vědět, jaké dojmy si 
odnášel z Kašperských Hor, můžete se 
podívat na YouTube kanálu Plzeňské-
ho kraje (https://www.youtube.com/
watch?v=OM6plJw4Jpg).

Byla jsem u toho…

Mezi nové občánky města patří: 
Josef Haidinger, Michal Lukeš, 
Kateřina Kortusová, Matyáš Barfuss, 
Milan Štekr, Tobiáš Brosch, 
Nela Kehartová, Vítek Dražek, 

Únorové vítání občánků (Foto: Andrea Staňková)

Petr Kellner, Rozálie Tempelová, 
Magdaléna Kanalošová, Antonín Machala, 
Vilém Boháč, Viktorie Gregrová, 
Kristián Potůček, Jaroslav Markovič, 
Rozárie Marková, Timotej Muradyan.

Andrea Staňková
tajemnice MÚ Kašperské Hory

Pokračování na straně 4

úVODNíK

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

únor utekl jako voda a vy držíte v rukou 
březnové vydání Kašperskohorského 
zpravodaje. Zimy se letos asi nedočká-
me a už vyhlížíme jaro. Doufám, že vám 
pročítání následujících stránek zpříjem-
ní očekávání prvních teplých dnů. Ještě 
radši budu, pokud si vyberete z pestré 
nabídky chystaných akcí a na některé 
z nich se setkáme.

V posledních dnech se ozvalo několik 
z vás, že nedostávají tištěný zpravodaj 
tak, jak byli zvyklí. Chyba se samozřej-
mě může stát, ale pokud o ní nevíme, 
jen těžko ji napravíme. Proto prosím, 
pokud vám nebo někomu ve vašem 
okolí nechodí zpravodaj jak by měl, tak 
nám to dejte vědět buď osobně na in-
focentru v přízemí radnice nebo telefo-
nicky (376 503 413). 

Martina Hamáková
redakce
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uZÁVĚRKA PŘíŠTíHO VyDÁNí

20. března 2020
Příspěvky zasílejte elektronicky

na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.

Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 

významné životní jubileum:

Josefíková Antonie 
Tůma Josef
Holá Jiřina

Gogela Karel
Valisová ludmila

Kostrounová Zdeňka
Zájedová Květa
Nývlt Vladimír

Blaschková Marie
Bechyňová Jana
Šubová Kornelie

Valášek Jiří

narodil se:

Brož Jiří

zemřela:

Brádlová Klára

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

INFORMACE K BlíŽíCí SE uZAVíRCE SIlNICE
Vážení čtenáři Kašperskohorského zpravodaje, 

z důvodu pokračování rekonstrukce silnice v úseku Radešov u Rejštejna – Dlouhá Ves 
bude od 1. dubna do 30.června tato silnice znovu uzavřena pro všechna vozidla, s vý-
jimkou linkových autobusů a vozidel záchranných složek. Od 1. července bude provoz 
obnoven pro všechna vozidla.

Pokud by došlo ke změnám, budou zveřejněny na stránkách města www.kasphory.cz. 
Prosím sledujte je.

Bohuslava Bernardová
starostka města Kašperkské Hory

TERMíNy JEDNÁNí RADy MĚSTA KAŠPERSKé HORy 

4. a 18. března 2020, 1., 15. a 29. dubna

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

Podklady, podněty a připomínky, které mají být zařazeny na jednání rady města je  

třeba doručit na podatelnu MěÚ vždy nejméně 7 dní před plánovaným termínem 

jednání rady města. 

POZVÁNKA NA JEDNÁNí 

ZASTuPITElSTVA MĚSTA 

Příští jednání se uskuteční:

 30. dubna 

Zastupitelstvo města se koná  
v Horském klubu od 17:00, není-li 

aktuálně uvedeno jinak.
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Vzácná návštěva na hradě Kašperk

Dokončení ze strany 2

Setkání ředitelů krajských 
úřadů
6. února do Kašperských Hor zavítali ředi-
telé krajských úřadů z celé republiky, kromě 
ředitele Pardubického kraje. Více o této ná-
vštěvě píše kastelán Kašperku Václav Kůs, 
kde se odehrávala větší část jejich společné-
ho programu. Já jsem je měla, spolu s paní 
tajemnicí Staňkovou, tu čest přivítat na rad-
nici, odkud odjeli na již zmíněný hrad Kaš-
perk. Toto setkání si paní ředitelky a páni ře-
ditelé organizují 4x do roka, tentokrát tento 
úkol připadl na ředitele Plzeňského kraje. Ji-
řího Leščinského. Vzpomněl si na naše měs-
to, za což jsem ráda. Někteří se sem určitě 
znovu vrátí a hlavně nám udělají bezplatnou 
reklamu ve svém okolí. Díky za to.

Nejúspěšnější sportovec 
roku 2019 okresu Klatovy
Den je poměrně dlouhý časový úsek, pro-
to jsem se ještě 6. února stihla zúčastnit 
vyhlášení výsledků ankety „Nejúspěšnější 
sportovec roku 2019 okresu Klatovy“ v  
klatovském divadle. Spolu se mnou se této 
slavnosti zúčastnila paní Hana Naušová 
a pan Emil Kintzl. 
Anketu každoročně pořádá Pošumavské 
sportovní sdružení okresu Klatovy, z. s., 
jehož předsedou je Josef Skála. Generálním 
partnerem celé akce byla Česká spořitelna, 

kterou zastupovala Jana Rosenthalerová, 
hlavním partnerem Univerzita Karlova, 
kterou zastupoval rektor Tomáš Zima. 
Celou slavnost zaštiťoval klatovský starosta 
Rudolf Salvetr. Dalšími významnými hosty 
byli: senátor Vladislav Vilímec, bývalý se-
nátor Jan Látka, starosta Sušice Petr Motl, 
starosta Pačejova Jan Vavřička a starosta 
Železné Rudy Filip Smola. Plzeňský kraj 
zastupovali Jiří Struček a Ivana Bartošová.
Já osobně jsem „sportovní kopyto“, o to víc 
si vážím těch, kteří jsou ve sportu šikovní 
a vynikají v něm. Anketa byla rozdělena do 
několika kategorií. Měla jsem tu čest pře-

dávat spolu s panem Josefem Skálou dvě 
ocenění. Jedním z nich byla Cena fanoušků, 
kterou získala třináctiletá atletka Karolína 
Machová, která zároveň skončila na jede-
náctém místě v kategorii „Jednotlivci mlá-
dež“. Vyniká ve vrhu koulí, v hodu oštěpem, 
ale i ve sprintu na 60 m. 
Druhé mnou předávané ocenění patří panu 
Emilu Kintzlovi, který byl uveden do „Síně 
slávy“. Když pan Kintzl dohovořil, všichni 
přítomní mu zatleskali ve stoje. Byl to pro 
mne zážitek.

Bohuslava Bernardová
starostka města Kašperkské Hory

Vedle momentálně jinak hojně využívaných 
rezervačních zimních prohlídek hostil hrad 
Kašperk 6. února 2020 i delegaci ředite-
lů krajských úřadů celé České republiky. 
S výjimkou zástupce Pardubického kraje 
všichni ostatní zástupci krajů přijeli na Kaš-
perk, aby se seznámili s historií a krásami 
naší památky nejen formou komentované 
prohlídky. 
Připravili jsme pro ně i speciální program 
v podobě živých ukázek středověké hudby 
a dvorské lyriky, jichž se zhostili ti skutečně 
na slovo vzatí – manželé Lucie a Ondřej 
Bendovi. Prostory vyhřátého sálu podskle-
pení hradního purkrabství, jež nedlouho 
předtím doznaly díky čerstvé výmalbě no-
vého hávu, vyplnily libé tóny dobových ná-
strojů. K tomu mohli ochutnat třeba pivo 
z místního pivovaru. Účinkující našim hos-
tům předvedli ukázky nejen staré české, ale 
i francouzské, latinské a italské hudby. Ved-
le hudební produkce pak poutavě dokázali 
přítomné seznámit s hudebními nástroji, za 
všechny například s niněrou nebo harfou. 
Takové zajímavé představení bychom pak 

rádi dali zažít i široké veřejnosti v průběhu 
letošního roku.
Po nevšedním kulturním zážitku v rámci 
prohlídkového okruhu naši hosté vystoupali 
na západní věž hradu, odkud sledovali str-
hující výjev západu slunce nad zimní Šuma-
vou. Mimo jiné měli možnost se seznámit 
z bezprostřední blízkosti s historicky cen-
ným hradním unikátem, cihelným torzem 
tzv. helmice, tedy s dochovanou původní 
střešní krytinou. Byli seznámeni i s jejím 
havarijním stavem, rychle postupující de-
gradací a záměry na její záchranu, na které 
v letošním roce žádáme současně finanční 
prostředky od Havarijního fondu Minister-
stva kultury a dotačního titulu Zachování 
a obnova kulturních památek v Plzeňského 
kraje. 
Naši ctění návštěvníci z hradu odcházeli 
s nadšením, zážitky, probuzeným zájmem 
a chutí se zase někdy na místo vrátit, pro-
tože z jakého jiného místa by tak měli od-
cházet než z hradu Kašperk!

Václav Kůs
kastelán hradu Kašperk Ondřej a Lucie Bendovi (Foto: Václav Kůs)

Bohuslava Bernardová a Emil Kintzl během slavnostního večera (Foto: fotoarchiv organizátora)
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Také pro neprofesionální fotbalisty začíná 
příprava v zimě.
Naši fotbalisté se jako již tradičně popr-
vé sešli na Nový rok v 10:00 na hřišti na 
Cikánce.
V současné době již pravidelně trénují 
v tělocvičně a na hřišti. 
Naše fotbalové naděje se sešly na fotbalo-
vém turnaji „O pohár krále Šumavy“ v tě-
locvičně. Tento turnaj pořádají fotbalové 
oddíly ze Stach a Zdíkova. 
Děti si zahrály čtyři kvalitní utkání a tím 
se také seznámily s kvalitou fotbalu v pra-
chatickém okrese. V prvním utkání kaš-
perskohorští prohráli 2:1 se Stachy a Zdí-
kovem, kde druhý gól dostali v poslední 

sekundě zápasu. 
Druhé utkání pro-
hráli 2:0 se Čkyní, 
třetí 2:0 se Lheni-
cemi a v posledním 
utkání je porazil 
5:1 vítěz turnaje 
ze Strunkovic nad 
Blanicí. 
Všechny týmy si 
z fotbalového tur-
naje odnesly mno-
ho hodnotných cen 
a zážitků.

Miroslav Eger
trenér oddílu

Mladí fotbalisté poctivě trénují

Fotbalové naděje (Foto: fotoarchiv oddílu)

V loňském roce se v rámci našeho města 
naplno rozjela činnost znovuobnoveného 
Lyžařského oddílu TJ Kašperské Hory, je-
hož členy jsou naši malí a věříme i nadějní 
lyžaři. 
Hlavním úkolem pro rok 2019 bylo vzletně 
řečeno stabilizovat členskou základnu – to 
znamená rozdělit naše začínající i pokroči-
lejší lyžaře do skupin a zahájit tréninkovou 
přípravu.
Tréninky probíhaly v jarní sezóně 2019 
nejprve pod vedením Martiny Nové, Elišky 
Džudžové, Pepy Vinického, Lukáše Leipelta 
a Marka Vrby.
V září 2019 pak byly děti rozděleny do 
dvou výkonnostních skupin: na přípravku 
pod trenérským vedením Martiny Nové 
(vedoucí oddílu) a pokročilejší skupinu, 
kterou trénuje Marek Vrba.
V loňské lyžařské sezoně, jakmile nám pří-
roda dopřála sníh a provozovatel lyžařské-

ho areálu SKI Kašperky s vypětím všech 
sil přichystal sjezdovku, se tréninky konaly 
3x týdně, a to v pondělí, ve středu večer 
a v neděli odpoledne.
Členové našeho oddílu se zúčastnili hned 
několika závodů. Jedním z nich byl obří 
slalom, který se uskutečnil 24. ledna 2019 
v rámci IX. ročníku „Bázumského poháru“ 
mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko 
v Horní Vltavici. Další akcí byla účast na-
šich lyžařů na 46. Zimní olympiádě dětí 
a mládeže okresu Klatovy, která se konala 
28. února 2019 na Alpalouce ve Sportov-
ním areálu Špičák. Náš oddíl se v minulém 
roce představil 9. března 2019 také na 
Šumavském pohárku č. 6 organizovaném 
SK Arnikou v Železné rudě na Špičáku 
(Spodní Šance). Na všech závodech naše 
kašperskohorské lyžařské naděje „zanechali 
svou stopu“ a nikde neudělali sobě ani nám 
ostudu.

Další význam-
nou činností bylo 
uspořádání závo-
du. První veřejný 
závod 3. března 
2019 byl určitým 
testem našich 
schopností pořádat 
závody a navázat 
tak na předchozí 
bohatou tradici 
v Kašperských Ho-
rách. Myslím, že se 
nám i díky pomoci 
celého týmu are-
álu SKI Kašperky, 
MěKiS Kašperské 
Hory, rodičů na-
šich lyžařů i našich 
podporovatelů po-
dařilo obstát se ctí. Oddíl s trenéry (Foto: fotoarchiv oddílu)

Lyžařský oddíl v roce 2019 nezahálel
Závodu na Lišáku se zúčastnilo více než 
60 startujících. Také členové našeho lyžař-
ského oddílu se zde dočkali vytoužených 
medailí.
Závodní sezonu v loňském roce jsme uza-
vřeli více méně již jako diváci (kromě jed-
noho závodníka z řad trenérů) účastí na 
tradičním „Závodu postaru z Lišáku s Emi-
lem“, který se konal již tradičně na naší 
kašperskohorské sjezdovce 9. března 2019 
za osobní účasti zakladatele a hlavního or-
ganizátora závodu, Emila Kintzla.
Přípravu na novou zimní sezonu jsme za-
čali v září 2019, kdy tréninky probíhaly 
ve sportovní hale v Kašperských Horách. 
Špatné sněhové podmínky nám neumožnily 
na podzim a bohužel ani velkou část zimy 
2019 trénovat venku. Přesto věřím, že se 
nám naše lyžaře podařilo alespoň suchou 
přípravou (cvičením, fotbálkem) rozhýbat, 
připravit a nalákat na novou lyžařskou 
sezonu roku 2020. O výsledcích našeho 
lyžařského oddílu v právě probíhající ly-
žařské sezoně vás budeme rádi na strán-
kách Kašperskohorského zpravodaje brzy 
informovat.
Našim členům lyžařského oddílů přeji, aby 
je tréninková příprava bavila, aby pořád-
ně trénovali a vydrželi i ve dnech, kdy se 
jim zrovna moc nechce, nebo se jim tolik 
nedaří.
Děkujeme všem našim příznivcům, podpo-
rovatelům a areálu SKI Kašperky pod vede-
ním Lukáše „Poky“ Pokorného.
Nám trenérům a našim malým/mladým ly-
žařům přejeme vytoužené dobré sněhové 
podmínky, hodně energie, elánu a radosti.  
A vám všem ostatním slibujeme: 
My vám ty medaile přivezeme! 
SKOL!

Marek Jan Vrba
trenér lyžařského oddílu
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Čtyřicetidenní období od Popeleční středy 
do Velikonoc je v křesťanském prostředí 
dobou postní. Je to doba přípravy na slave-
ní Velikonoc, doba v níž církev vyzývá své 
věrné k duchovní obnově, k větší soustře-
děnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírné-
mu odčiňování lidských nepravostí. Po sta-
letí až dodnes je s důrazem v těchto dnech 
stavěn před křesťany příklad působení Ježí-
še Krista a jeho vykupitelská smrt na kříži. 
Pro tuto dobu byl a je doporučován půst, 
to je částečné nebo úplné zdržování se 
pokrmů, zvláště masitých. Bible předkládá 
příklad Mojžíše, který před přijetím Desa-
tera „chleba nejedl a vody nepil“ čtyřicet 
dní a nocí. Podobně před svým veřejným 
vystoupením se postil na poušti čtyřicet 
dní i Ježíš. Již první křesťané se postili - ve 
středu a v pátek. 

Ve 2. století se ujal zvyk, jenž se stal pří-
kazem, aby se každý křesťan postil v den 
připomínky pobývání Krista v hrobě. V dří-
vějších dobách byl častý přísný půst, skláda-
jící se ze zdrženlivosti od masitých pokrmů 
a z újmy v dávce pokrmu. Nebylo dovo-
leno jíst pokrmy připravené z masa teplo-
krevných zvířat (savců a ptáků) a dosyta 
se smělo najíst jen jednou za den. Ostatní 
dávky se měly zkrátit. Dnes je v katolické 
církvi přísný půst jen dvakrát: na Popeleční 
středu a Velký pátek. Ve středověku sta-
novila římská církev půst na celkem 186 až 
192 dní v roce, kdy se nemělo požívat maso 
teplokrevných zvířat. S velkým množstvím 
postních dní pak zákonitě souvisela velká 
spotřeba ryb v širokých vrstvách obyva-
telstva. Masitou stravu nahrazovaly vedle 
moučných jídel zejména ovoce, zelenina 

Doba postní je přípravou na Velikonoce
(hlavně zelí) a rostlinné oleje.
Zajímavý a jistě i pro dnešní dobu poučný 
je výrok církevního učence Jana Zlatoústé-
ho (+407) o významu postu: „Pravá pod-
stata postu není ve zdrženlivosti od pokr-
mů, ale od hříchu. Ať se postí nejen ústa, 
ale i oko, noha, ruka a všechny naše údy. 
Ať se postí naše ruka od nespravedlivého 
majetku, ať se postí naše noha od chůze za 
nedovolenými věcmi, ať se postí naše oko 
od všetečných pohledů, ať se postí naše 
ucho od pomluv a nactiutrhání, ať se postí 
naše ústa od kluzkých slov a tupení. Jaký 
můžeme mít užitek z toho, když se sice 
zdržujeme masa, ptáků a ryb, bratry když 
vraždíme, neboť, kdo na cti utrhá, ten vraž-
dí svého bližního!“

Vladimír Horpeniak
historik Muzea Šumavy Kašperské Hory

Poznáváte?

Dům č.p. 130 na rohu ulic Dlouhé a Horní 
v Kašperských Horách na snímku z archi-
vu Emila Kintzla ze sáňkařských závodů 
v únoru 1962. V patrovém domě, který pa-
třil k nejstarší městské zástavbě a který byl 
zbořen v 80. letech minulého století, byly  
před rokem 1945 byty a v přízemí oblíbe-
ný hostinec „Böhmerwald“. Kromě rodiny 
hostinského Franze Tutschku toto stavení 
dříve obývaly rodiny Brunnovy a Tischlero-
vy. V šedesátých letech tu bydlel a sběrnu 
odpadových surovin provozoval svérázný 
pan Gacík, proto se domu dlouho říkalo 
„Gacíkovna“. Dům se významně uplatňoval 
v panoramatu města zvláště v pohledech 
od západu. Na snímku dále po pravé stra-
ně vidíme zdi domu č.p. 132, které během 
následujících let se postupně staly součástí 
budovy dnešního kina.

značka Horki

ŘEŠENÍ: Tento dům se nacházel na rohu ulic Dlouhé a Horní.

Poznali jste budovu na obrázku?

Dvojí sukno v domažlickém muzeu 

Všem přátelům vojenské historie ale také ctitelům poctivého kreslířského umění bych rád doporučil výstavu Dvojí sukno II, která do 
31. března letošního roku probíhá v Muzeu Chodska v Domažlicích. Tato expozice navazuje na předloňskou výstavu stejného jména, 
která byla věnována všeobecnému vývoji uniforem od 17. do 20. století. Letošní výstava je názornou přehlídkou vystrojení vojenských 
a námořních jednotek mimo Evropu v období 16.–20. století, například koloniálních útvarů Velké Británie a Francie, Napoleonovy 
armády v Egyptě či rakouských aktivit v Mexiku. Autorem výstavy je renomovaný vojenský historik a zároveň skvělý kreslíř – ilu-
strátor PhDr. Jan Vogeltanz z chodských Poběžovic. Domažlická výstava tak není jedinečnou jen skvělým soustředěním a utříděním 
historických poznatků ale také názorným vizuálním zprostředkováním vývoje historických uniforem množstvím znamenitých koloro-
vaných kreseb autora, který vedle své profese vojenského historika a znalce se už řadu let projevuje také jako zkušený a erudovaný 
výtvarník. Jan Vogeltanz je znám čtenářům Střelecké revue a dalších odborných i populárně naučných publikací a časopisů věnovaných 
vojenské historii a militariím. Dlouhou dobu byl odborným pracovníkem klatovského muzea, mimo jiné metodicky pomáhal místním 
kronikářům z území okresu Klatovy, spolupracoval také s Muzeem Šumavy. V minulých dnech oslavil své pětasedmdesáté narozeniny.

Vladimír Horpeniak
historik Muzea Šumavy Kašperské Hory

ZAJíMAVOSTI
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V malebném kraji uprostřed Šumavy na 
jihozápadním svahu Královského kamene, 
cca 4 kilometry východně od Kašperských 
Hor, v chráněné údolní kotlině, která se 
otevírá směrem k jihu, v nadmořské výšce 
850 metrů se rozložila vesnička Řetenice. 
Dříve se jí říkalo také Jetenice (Jettenic) 
nebo Jidrce. Tento starý název „Jidrce“ má 
původ nejspíš ve staročeském slově jitrce, 
což znamenalo malé jitro – malé pole.
Hlubokým údolím pod osadou spěchá k zá-
padu Zlatý potok, nazývaný Němci Zoller-
bach, snad podle cla, které se tady vybíralo 
od kupců na místní Zlaté stezce. O údolí 
Zlatého potoka se tvrdí, že je to nejkrás-
nější šumavské údolí. Ctitelům šumavských 
krajinných krás, zejména malířům, foto-
grafům i filmařům se doporučuje zvláště 
vyhlídka na ně ze zátočiny silnice do Stach 
mezi Řetenicemi a blízkým Nicovem. Toto 
údolí bylo kdysi důležitou součástí slavné-
ho zlatonosného revíru Kašperských Hor. 
Právě drahý žlutý kov přilákal do našich 
končin už v pravěku keltské kmeny, což 
se zde dokládá existencí nedalekého kelt-
ského ohrazení Obří hrad u Popelné nebo 
nálezem dvou zlatých keltských mincí v 19. 
století na louce právě pod Řetenicemi na 
straně ke Kašperským Horám. Mince se 
v originále bohužel nedochovaly, ale známe 
jejich popis. Šlo o osminky zlaté peněžní 
jednotky českých Keltů – statéru. Na jed-
né straně byl vyražen obrvený trojúhelník, 
druhou stranu zdobil jen oblý výstupek. 
Od nejstarších dob vesnička Řetenice patři-
la k panství hradu Kašperku. Při rozprodeji 
hradního panství v roce 1584 císař Rudolf II. 
prodal Řetenice – „Jidrce i s mlýnem“ měs-
tu Kašperským Horám. V případě mlýna by 
se mohlo jednat o nedaleký Plánský mlýn 
ve „zlatém“ údolí pod naší vesničkou.
K roku 1654 nás o Řetenicích zpravuje Ber-
ní rula, dle očekávání se dovídáme o neu-
těšeném stavu vesnice v době po třicetileté 
válce. Dokument tady uvádí jen dva rol-
níky, čtyři chalupníky a jednoho zahradní-
ka. Pustý „Kozlovský“ grunt tehdy užíval 
místní chalupník Jiřík Laml. Tíživé podmín-
ky venkova koncem sedmdesátých let 17. 
století, zvláště zvyšování roboty, vedly 

rovněž na panství 
města Kašperských 
Hor k rebelii, k níž 
se na předním místě 
přidali právě podda-
ní z Řetenic včele s  
hrdým hospodářem 
Martinem Weberem. 
Podle popisu budějo-
vické diecéze Johanna 
Trajera z roku 1862 
bylo v Řetenicích 19 
stavení a žilo zde 
150 katolíků. Boho-
služby navštěvovali 

v blízkém Nicově, kde byla také národní 
škola. Před druhou světovou válkou měly 
Řetenice včetně samot celkovou výměru 
397 ha. Rozsáhlé pastviny na jižním sva-
hu Žďánova místní využívali jako společné 
osadní vlastnictví. Části těchto pastvin byly 
pokryty bujnými porosty brusnic brusinek. 
Vzhledem k organizovanému sběru brusinek 
se v těchto místech nesmělo pást v době 
květu a dozrávání plodů. Sběr brusinek, do 
kterého se zapojovaly místní ženy a mlá-
dež, přinášel vítaný zisk do osadní kasy. 
Za utržené peníze se například opravovaly 
místní polní cesty nebo zpevňovaly břehy 
Zlatého potoka. Chudý kraj nedával mnoho 
pracovních příležitostí a tak mnozí místní 
lidé z řad drobných zemědělců a řemeslní-
ků odcházeli za prací hlavně do severních 
Čech nebo Saska. V zimě tu podobně jako 
v celém okolí byl rozšířen „podomácký prů-
mysl“ - hobloval se takzvaný dřevěný drát, 
z proutí se pletly košíky, soustružily se růz-
né předměty ze dřeva, mnozí připravovali 
palivové dříví. V době kolem první světové 
války měly Řetenice také svého lidového 
řezbáře – betlémáře. Byl jím Alois Matschi-

ner, jeho originální dílka dodnes uchovává 
muzeum v Kašperských Horách. Sedláci – 
starousedlíci tu pro svou potřebu užívali 
kus vlastního lesa. Skoro každý chalupník 
choval krávu nebo alespoň pár koz a pra-
se. Prakticky všichni muži v produktivním 
věku byli zapojeni do hasičského spolku se 
sídlem v sousedním Nicově. Ti s hudebním 
nadáním se po první světové válce spojili 
s muzikanty z okolních vesnic Nicova, Mí-
lova a Červené a vytvořili kapelu, která 
vyhrávala při různých společenských příle-
žitostech v širokém okolí. 
K Řetenicím se pojí také lidové pověsti. 
Jedna z nich vypráví o studánce na návsi 
se zázračnou léčivou vodou. Tajemství stu-
dánky žárlivě střežil malý zlý mužík. Krutě 
se pomstil dívce, která tajemství zázračné 
vody vyzradila obyvatelům vesnice. Jiná 
pověst se vrací do hrozných dob třiceti-
leté války. Horda švédských rejtarů táhla 
údolím Zlatého potoka, kde vypálila známý 
Plánský mlýn. Mlynář se s rodinou ukryl 
v lese, z úkrytu však zastřelil dva opozdilé 
vojáky. V jejich mošnách objevil množství 
zlata a stříbra, které mu pak umožnilo 
postavit nový dvůr a mlýn, ještě lepší než 
byly ty předchozí. Naloupené bohatství 
však mlynáři nepřineslo požehnání. Teprve 
po letech, až v příští generaci, se do mlýna 
vrátily mír a štěstí.  
Střed vesničky Řetenice dodnes vyznačuje 
a zdobí starobylá kaplička s prostým ba-
rokním štítem a zvoničkou. Dochoval se 
v ní oltářní obraz Nejsvětější Trojice z 19. 
století, malovaný na plátně. Pozváním do 
současných Řetenic mohou být dnes na 
předním místě také znamenité pohostinské 
služby místního hotelu Zlatý potok.

Vladimír Horpeniak
historik Muzea Šumavy Kašperské Hory

Řetenice leží uprostřed malebné krajiny

Zlaté mince nalezené v 19. století u Řetenic Oltářní obraz v návesní kapli (Foto: Jan Kavale)

Jarní Řetenice (Foto: Jan Kavale)
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Filmový festival dětských a rodinných filmů 
Kašpérák 2020 je již minulostí. O jarních 
prázdninách 12.–14. února v kašperskohor-
ském kině přivítal více jak stovku diváků. 
Nejvíce jich přišlo na český animovaný film 
Velké dobrodružství Čtyřlístku. Druhým 
nejvíce navštíveným filmem byl Toy Story 
4: Příběh hraček a třetím Aladin. Součástí 
festivalu byla výtvarná dílna a také výsta-
va výtvarných prací žáků ZUŠ Kašperské 
Hory pod vedením Hany Stonové Prančlo-
vé. Kromě této výstavy žáci také připravili 
animovanou prezentaci svých prací, která 
se promítala před začátkem filmů. Výstava 
obsahovala 27 prací mladších žáků ve věku 
od 6 do 10 let a 7 výtvarných prací starších 
žáků ve věku 10 až 15 let. Děti pracova-
ly na třech tématech „Z filmu Toy Story“, 
„Z filmu Aladin“ a ,,Má oblíbená hračka“. 
Návštěvníci festivalu pak svými vstupen-
kami, na kterých uvedli číslo a označení 
kategorie, vyhodnotili v obou kategoriích 
nejhezčí výtvarnou práci. Mezi mladšími 
žáky se nejvíce líbil Žirafák Luky, oblíbená 
hračka devítiletého Jonáše Jakuba Vrby. 
Mezi pracemi starších žáků nejvíc hlasů zís-
kal obrázek postaviček z Toy Story čtrnácti-

leté Nely Krupíkové. Oba vítězové ankety 
byli odměněni a i ostatní šikovní výtvar-
níci dostali malý dárek za výtvarný přínos 
pro samotný festival. Děkujeme všem, kdo 

Letošní Kašpérák bavil i odměňoval
o jarních prázdninách udělal dětem radost 
návštěvou kašperskohorského kina.

Radek Nakládal
kulturní referent

Expediční kamera 2020
6. března v 17:00 se po roce do kina 
v Kašperských Horách opět vrací filmový 
festival těch nejlepších cestovatelských 
a dobrodružných filmů z mezinárodní i do-
mácí produkce Expediční kamera 2020. 
Výpravy do nitra džungle i pouště, neu-
věřitelné výkony na skalách, plavby přes 
oceány i po divokých řekách nebo adre-
nalinové šílenství a návštěvy domorodých 
kmenů. Festival pro Vás pořádá www.Hed-
vabnastezka.cz a časopis Travel Life. Promí-
tání můžete navštívit na dvoustovce míst 
v České republice i na Slovensku a město 
Kašperské Hory již třetím rokem je jedním 
ze spolupořadatelů.
Letos budou v 17:00 promítnuty divákům 
za sebou dva filmy – kratší australský sní-
mek Sary Jaz a delší slovenský snímek Stín 
Jaguára.
Sary Jaz je expedicí 7 mezinárodních špič-
kových kajakářů – Jordan Searle, Ari Wal-
ker, Sam Grafton, Kristof Stursa, Evan Mo-
ore, režisér Adrian Kiernan a Jakub Kajman 
Šedivý. Sjezd řeky Sary Jaz v pohoří Tian 
Shan je dost extrémní výzvou, a to nejen 
vodáckou. Peřeje odlehlé řeky s průtokem 
až 400 m3/s jsou nebezpečné a nečitelné. 
Samotnému sjezdu předchází 100 km dlou-
hý trek s kajaky na zádech, po dojezdu čeká 
vodáky ještě 4 dny lezení a pochodu přes 

hory zpět do civilizace. Většina členů ex-
pedice to nazývá nejtěžším zážitkem v ži-
votě, ale před kamerou je vidět jen nadšení 
z toho, co dělají v životě nejraději. Oproti 
tomu Stín Jaguára je film, který vás zavede 
do amazónské džungle což je jedno z mála 
míst na světě, kde žije řada původních oby-
vatel a kmenů úplně nedotčené moderní 
civilizací. Jsou to kmeny, které si neohro-
ženě hájí území, někteří jsou i kanibalové 
a někteří jsou naopak tak mírumilovní, vřelí 
a otevření, že nad tím zůstává rozum stát. 
Jako indiáni kmene Hodi na území Venezu-
ely, kteří přijali 4 cestovatele na čas mezi 
sebe a dali jim možnost objevit mnohé 
o životě v džungli, o přírodě, o lidských 
hodnotách i o sobě samých. Zveme milov-
níky adrenalinu a cestovatele na začátku 
března do kašperskohorského kina.    

Radek Nakládal
kulturní referent

Nechte se zavést do světa plného adrenalinu.

Do kašperskohorského 
kina přijde Sněžný kluk
Jak je to možné? A kdo to je ? Odpovědi 
se dozvíte v pátek 13. března v 17:00 
v kašperskohorském kině. Jedná se o ro-
dinný animovaný film z minulého roku, 
jehož celosvětová premiéra proběhla 
7. září 2019 na Mezinárodním filmo-
vém festivalu v Torontu. Příběh vypráví 
o dívce s exotickým jménem Yi. Je to 
typická puberťačka, která má problém 
zapadnout, protože jí okolí buď nerozu-
mí, nebo příšerně štve. Útěchu nachází 
v bunkru na střeše svého domu, kde se 
na svět dá aspoň koukat s nadhledem. 
Jednoho dne však ve svém útočišti obje-
ví obrovskou bílou chlupatou kouli, z níž 
se vyklube mladý yetti, sněžný kluk, 
kterému Yi začne říkat Everest. Není 
to náhoda, nejvyšší hora světa je totiž 
domovem těchto bájných himalájských 
monster a mladý yetti netouží po ničem 
jiném, než se tam vrátit. Tento film je 
půvabným příběhem pro celou rodinu.

Radek Nakládal
kulturní referent

Žirafák Luky (Autor: Jonáš Jakub Vrba) Postavičky z Toy Story (Autor: Nela Krupíková) 
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Zveme nejen seniory 12. března v 15:00 
hodin do Horského klubu na další setkání 
se zajímavým hostem v pořadu Senior IN. 
Březnový pořad přivítá režiséra, cestovate-
le a spisovatele ladislava Moulise st. Sou-
částí pořadu bude také promítnutí jednoho 
z jeho dokumentů o Marii Malé s názvem 
Putování časem paní Marie Malé a premi-
éra nového dokumentu Šumava Vladimíra 
Horpeniaka. Oba protagonisté těchto do-
kumentů budou také hosty pořadu. 
Tvůrce Ladislav Moulis se narodil v Plzni. 
Je absolventem FAMU a natáčí dokumen-
tární filmy bez rozdílu žánrů. Pracoval na 
zakázkách pro soukromé i státní instituce, 
projekty natáčené v zahraničí byly reali-
zované v koprodukci s KF a. s., TV Nova 
a Českou televizí. V posledních dvaceti le-
tech pracuje převážně pro Českou televi-
zi. Během realizace filmových projektů se 
zúčastnil mnoha expedic do oblastí dosud 
málo dotčených civilizací (Sibiř, Kamčatka, 
Skandinávie, Kanada, Aljaška, Island, Grón-
sko, Mongolsko). 

Zveme na premiéru nového dokumentu
V počátcích tvorby převažovala tematika 
přírody a specializace na natáčení v extrém-
ních podmínkách severních zemí. Současně 
se věnoval i tvorbě pro děti. O natáčení 
svých filmů napsal knihu „S kamerou po Al-
jašce“ a knihu pro děti „Severní řeka“.
V šumavském regionu natočil mimo jiné 
v roce 2005 s Karlem Tittlem a Petrem 
Svobodou pro Českou televizi film Sušic-

ký betlém a jako kameraman pracoval na 
filmu Národní park Šumava. V současné 
době působí i jako pedagog Fakulty de-
signu a umění Západočeské univerzity 
v Plzni.
Srdečně zveme do Horského klubu všech-
ny milovníky a přátele Šumavy.

Radek Nakládal
kulturní referent

Jedno z pořekadel praví: „Březen, za kamna 
vlezem, duben, ještě tam budem.“ V Kaš-
perských Horách rozhodně na začátku jara 
nebude nejlepší zůstávat za kamny. 
V pátek 20. března do kina v 19:00 zavítá 
chlapské vokální kvinteto ze Sušice – Pad-
dy‘s Bangers. Přivezou s sebou pořádnou 
hudební porci irské muziky a také svoji do-
kumentární roadmovie „Tenkrát na západě“ 
o jejich cestě po USA, kterou absolvovali 
v minulém roce. Během koncertu také před-
staví své letošní nové CD. Všichni členové 
této velmi oblíbené hudební skupiny začí-
nali se zpěvem v Sušickém dětském sboru 
u Josefa Baierla. Skupinu Paddy’s Bangers, 
v překladu „Patrikovy klobásky“ založili, 
protože jim chyběly sborové časy a jejich 
společným zájmem je tradiční irská hudba. 
Každým rokem v Sušici připravují oslavu 
svátku sv. Patrika, tzv. St. Patrick’s Night. 
Také rozdávají radost během adventu na 
sušickém náměstí, podpořili opravu kostela 
v Bukovníku nebo tradičně o Vánocích bez-
platně hrají pacientům v sušické nemocnici. 
V Kašperských Horách hráli před dvěma 
lety na náměstí na velikonočních trzích.
V sobotu 21. března se v kině v 15:00 
divákům představí nejstarší jihočeská de-
chovka – Babouci. V Němčicích, v srdci 
Netolicka, působil v šedesátých letech 
19. století řídící učitel Jan Votava, který si 
přivydělával výukou hudby na dechové ná-
stroje. Když odjel za obživou do Ameriky, 
zanechal v Němčicích ,,tureckou“ kapelu, 
které se v roce 1868 ujal jeho nejlepší žák 
Josef Prener, rodák němčický. A protože 

Březnové hudební lahůdky 
Josefovi se říkalo Jouzík, dal své kapele 
jméno Jouzíci. Krátce po založení kapely 
Jouzíků do ní přišli vynikající hudebníci, 
bratři Matěj a Matouš Baboučkové z Dub-
ného, po chalupě 
„Babouci“, kteří se 
právě vrátili z voj-
ny. Ani se u Prenera 
neohřáli a už v roce 
1875 si založili ka-
pelu vlastní, která 
Jouzíky zcela nahra-
dila a stala se jejich 
přímou pokračova-
telkou. Lidé té kape-
le už tenkrát začali 
říkat Babouci. A tak 
začala historie dnes 
jedné z nejslavněj-
ších jihočeských de-
chovek. Do Kašper-
ských Hor přijedou 
s novým kapelníkem 
Tomášem Staňkem. 
Vydali několik alb 
a již 152 let se těší 
velké popularitě. To 
proto, že dělají mu-
ziku, která vezme za 
srdce. 
Tak „neseďte za 
kamny“ a přijměte 
pozvání na obě jar-
ní hudební události 
na Šumavě v kině 
v Kašperských Ho-

rách. Vstupenky jsou stále v předprodeji 
na IC na radnici. 

Radek Nakládal
kulturní referent

Marie Malá Vladimír Horpeniak
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TIP!
Březen
Ve dnech 20., 21. a 22. 3. 2020 pro Vás 
pořádáme víkend plný drůbežích dobrot. 
Můžete se těšit na speciality z kuřat, 
hus, kachen, krůt a bažantů.

Duben
Na velikonoční víkend pro Vás 
připravujeme výborné jehněčí a grilované 
skopové maso.

Květen
Na první květnový prodloužený víkend 
pro Vás chystáme vepřové hody ke kterým 
budou, pro dobrou náladu hrát opět 
skupiny MEDÚZY a PARDÁLOVÉ.

Kolektiv nově zrekonstruovaného penzionu 
si Vás dovoluje pozvat k návštěvě vkusně 
zařízené restaurace s jednou z nejmoderněji 
vybavených kuchyní na Šumavě. Ochutnáte 
vynikající pokrmy připravené mistrem 
krmovaříkem Janem Widurou, každý den od 
11:00 do 20:00 hod. 

Rezervace na:
tel.: 727 842 511 nebo info@klasterskymlyn.cz

w.w.w. klasterskymlyn.cz
Klášterský Mlýn 9, Rejštejn 341 92

318_Klastersky_Mlyn_inzerce_183x128mm.indd   1 12.02.2020   13:07

Spolek divadelních ochotníků Kolár ze 
Strašína vás 28. března v 19:00 zve do 
kašperskohorského kina na svoje nejnověj-
ší divadelní představení. V letošním roce 
nastudovali hru podle knihy Lea Rostena, 
Pan Kaplan má třídu rád. Příběh o zdolá-
vání jazykových bariér, které stojí v cestě 

Pan Kaplan a jeho třída vás rozesmějí

každému, kdo se učí cizí jazyk, obzvláště 
ve třídě plné lidí, kteří už dávno překročili 
školní léta. Jedinečný slovní humor se tu 
střídá se steskem po domově.
Historie tohoto divadelního spolku se 
pravděpodobně začala psát v roce 1901, 
kdy „světáci“ dali v hostinci Volyňského 

pivovaru č.p. 16  impuls místním lidem 
„sehrát divadlo“. Ti pravděpodobně ne-
měli po ruce jiný vhodný text, nežli ně-
meckou verzi divadelní hry Till Enšpígl 
(Eulenspiegel), pojednávající o různých 
čtveráctvích a šprýmech legendárního 
plebejského hrdiny z počátku 16. století. 
Prý si text sami upravili a šprýmy přenesli 
na místní poměry. T. Enšpígla „trefně se-
hrál“ hostinský Matěj Dušek a hra měla 
veliký úspěch. Šestnáct zakládajících členů 
vymyslelo název spolku a jméno patrona. 
Zvolili propagátora koncepce velkého ev-
ropského dramatu, herce, režiséra, dra-
matika a překladatele Josefa Jiřího Kolá-
ra, narozeného v roce 1812, který zemřel 
1896. Tento divadelní spolek patří mezi 
jedny z nejstarších na Šumavě.
Do Kašperských Hor divadelní spolek 
Kolár nezajíždí rozhodně poprvé. V kině 
představili v minulých letech např. Světá-
ky. Divadelní představení Pan Kaplan má 
třídu rád již na konci roku 2019 zahráli 
s nadšeným ohlasem na hradě Kašperk. 
Teď přijíždějí do „podhradí“. A věří, že si 
jejich představení nenecháte ujít. 

Radek Nakládal
kulturní referent

Divadelní představení Pan Kaplan má třídu rád (Foto: fotoarchiv divadelního spolku Kolár)
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Až do Velikonoc potrvá výstava grafických 
prací „Šumava Anny Mackové“ v Galerii Mu-
zea Šumavy v Kašperských Horách. Převáž-
ně ze sbírkových fondů kašperskohorského 
muzea výstavu připravila literární a kulturní 
historička Hana Klínková, odborná pracovni-
ce Památníku národního písemnictví v Pra-
ze. Výtvarnice Anna Macková (1887–1969) 
se uvedla především svými dřevoryty a dře-
vořezy, ve kterých je patrný vliv slohu secese 
a posléze i příklad jejího životního a umě-
leckého druha Josefa Váchala. Spolu s ním 
Macková podnikala společné výtvarné cesty 
do Jugoslávie, na Slovensko a na Šumavu. 
Zde v Prášilech Váchal s Mackovou bývali 
pravidelnými hosty papírnické rodiny Eg-
gerthů. Od nich také odebírali skvělý ruční 
papír pro svou výtvarnou tvorbu. Macková 
mimo jiné vytvořila množství originálních 
ex libris, je autorkou několika tématických 
grafických knih, z nichž snad nejznámější 
je „Prášilská papírna“. Navíc je známo, že 
Anna Macková se příkladně starala o Josefa 
Váchala, dokonce financovala některé jeho 
výtvarné činnosti. Po roce 1937 se s ním 
přestěhovala na její rodinný statek ve Stu-

deňanech u Jičína, 
kde oba umělci žili až 
do své smrti v roce 
1969. O deset let 
dříve, v roce 1959, 
Váchalovi a Mackové, 
tenkrát téměř zapo-
menutým tvůrcům, 
uspořádalo Muzeum 
v Kašperských Ho-
rách soubornou vý-
stavu. Tato záslužná 
kulturní akce přispěla 
k tomu, že muzeum 
dodnes vlastní jedi-
nečný soubor prací 
Váchala i Mackové. 
Právě probíhající vý-
stava představuje 
nejen skvělé barevné 
dřevoryty Anny Mac-
kové ale především 
její zcela neznámé akvarely, kresby a skici 
z Prášil a okolní Šumavy včetně unikátních 
zobrazení šumavské lidové architektury. 
Výstava v Galerii Muzea Šumavy v Kašper-

Pozvánka na výstavu Anny Mackové
v Muzeu Šumavy

ských Horách je přístupná od úterý do so-
boty v čase 9:00–12:00 a 13:00–16:00. 

Vladimír Horpeniak
historik Muzea Šumavy Kašperské Hory

POZVÁNKy
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Děkujeme za informovanost Vašich přátel – lyžařů 

 

Ski areál Kašperky Vás zve na 

ZÁVOD PO STARU Z LIŠÁKU 
S EMILEM 

Na dřevěných lyžích v dobovém oblečení 

 sobota 14. března 2020 

KATEGORIE: 

    Páni a dámy – ski bez hran 

                          – ski s hranami 

Prezentace u malého vleku do 10:30 hodin 
Startovné dobrovolné 

 Pro první tři věcné ceny 
 Upomínkový diplom pro všechny  

Na Vaši účast se těší Emil 

JONÁŠ
 

 

5. 3.    Plavání – Aquapark Sušice  
             (sraz již ve 14:00 na autobusové zastávce v KH) 

12. 3.   Tvoření z vizovického těsta  
19. 3.   Vycházka – směrem ke Kavrlíku  
           s povídáním o zvířatech 

26. 3.   Poznávací a vědomostní hry v klubovně 
 
     
 
 

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

        Horský klub, Kašperské Hory 

        Kontakt: tel. 731 630 263, Jana Halbhuberová 

 

  PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET  POŘÁDÁ OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE 
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Ze školky
V letošním zimním období, které bylo 
opravdu skoupé na sněhovou nadílku, děti 
využívaly každičkého napadaného centi-
metru sněhu k hrám na sněhu a jízdě na 
„lopatách“. Tak jako v předchozích letech, 
tak i letos jsme se s dětmi chtěly zapojit 
do lyžařského výcviku. Bohužel letos nám 
v zadaném termínu nebylo přáno z důvodu 
právě špatných sněhových podmínek. Měli 
jsme vše domluveno, ale přírodě prostě ne-
poručíme. Budeme doufat, že nám příští 
zima nadělí sněhu trochu více.
V týdenních vzdělávacích programech jsme 
se pohybovali v zimním období. Děti se se-
známily se zimními sporty, využili jsme in-
ternetu ke zhlédnutí záznamů výkonů našich 
sportovců (Ester Ledecké, Martiny Sáblíko-
vé, skoků na lyžích, mladých hokejistů,...). 
Zavítali jsme do Grónska a života v zemích 
věčného sněhu. Nejmenší „Broučkové“ si 
přičarovali Ledové království a zahráli si na 
Elsy a Olafy. Děti se učily o životě lesních 
zvířátek a ptáčků v zimním období a jak jim 
pomoci zimu přežít. Také jsme nezapomněli 
na sebe a starost o svoje tělo a jak je důle-
žitá ochrana svého zdraví. Dalšími zimními 
návštěvami IS SEV jsme navázali na podzim-
ní témata z oblasti šumavské přírody. Děti 
ze třídy „Sluníčko“ byly přivítat své malé 
kamarády, nové občánky našeho města. Po-
těšily je svými básněmi a písněmi. Využili 
jsme nabídky výtvarné akce „Malování na 
porcelánový hrnek“ a děti si buď podle ša-
blon nebo podle vlastní fantazie připravily 
překvapení pro maminky. Někdo i pro další 
členy rodiny. Děti jsou v oblasti výtvarných 
a pracovních technik velice šikovné a neu-
stále nás překvapují.  
Opět byl vypracován a podán projekt čes-
ko-německých setkávání partnerských ma-
teřských škol „Odmalička“, který vyhlašuje 
Západočeská univerzita v Plzni. Úzce spo-
lupracujeme a navštěvujeme partnerskou 
Mateřskou školu St. Elisabeth v Grafenau. 
Projekt na jarní období byl opět schválen, 
a to pro účely dopravy a překladatelské čin-
nosti v maximální finanční výši 15 000 Kč. 
Projekt zahrnuje seznámení s našimi měs-
ty, Národním parkem, návštěvou radnice 
a našeho přírodovědného muzea. Ano, jde 
o sepisování, vyplňování tiskopisů, „papíro-
vání“, zařizování dopravy, překladatele, ale 
děti rády poznávají nová místa, vracejí se 
do partnerské mateřské školy, hrají si se 
svými kamarády. Již se dobře znají a výletů 
si nadšeně užívají.
Těšíme se na další akce. Do školky zavítá 
např. „Krejčík Honza“ se svým maškarním 
programem, čekají nás divadélka, návště-
va kašperskohorské městské knihovny. 
O všech dalších zajímavostech a životě ve 
školce vás budeme  rády informovat.

Radka Kolářová, Jana Bártíková
učitelky MŠ Kašperské Hory

EDISON neboli Eddý

Zavedení elektronických žákovských knížek v ZŠ
Vážení rodiče, od druhého pololetí školního roku 2019/20 zavádíme na celém druhém 
stupni základní školy elektronické žákovské knížky. Postupně dostanete potřebné pří-
stupové informace (jméno, heslo). Budete mít kdykoliv přehled o kompletní klasifikaci 
svých dětí. Bude jasné i to, z jaké látky děti známky dostaly, kdy to přesně bylo a jakou 
váhu jednotlivé známky mají. Zároveň uvidíte i přehled případných prohřešků (pozná-
mek) svých dětí a plno dalších informací. 
Přes systém elektronických žákovských knížek je možné děti i omlouvat, případně 
napsat zprávu třídnímu nebo každému vyučujícímu. Systém bude možné bezplatně 
využívat nejen na počítači, ale pomocí aplikace i v mobilních telefonech. 
Elektronická žákovská knížka bude fungovat souběžně s tou běžnou, papírovou. Bu-
dete mít jistotu kompletních informací i přístupu v libovolnou denní a noční dobu. 
Využívání elektronické ŽK bude čistě na vašem vlastního uvážení. Nadále samozřejmě 
zůstává i možnost komunikovat, omlouvat děti a zjišťovat informace o jejich docházce 
do školy stejným způsobem, jako dosud. 

Richard Nový
ředitel ZŠ Kašperské Hory

Již potřetí proběhl na naší základní škole 
v Kašperských Horách mezinárodní vzdě-
lávací projekt EDISON, do kterého byli po 
celý týden osobně zapojeni především žáci 
druhého stupně. V letošním roce k nám 
zavítali mladí lidé, studenti vysokých škol, 
z Kamerunu, Ukrajiny, Kyrgyzstánu a Hon-
gkongu. Konfrontace životů mladých lidí 
z různých částí světa, zvyšování povědomí 
o jiných kulturách a zlepšování aktivní ja-
zykové znalosti našich dětí, byly hlavní cíle 
tohoto projektu.
Projekt Edison probíhal v rámci dopolední-
ho a odpoledního vyučování ve škole.   Po 
vzoru loňské úspěšné sportovně-seznamo-
vací akce jsme i letos v naší hale uspořádali 
florbalový turnaj. Naši zahraniční hosté byli 
nadšeni tímto sportem, který si mohli vy-
zkoušet poprvé v životě. Žildy z z Kyrgyz-
stánu, jako členka univerzitního basketba-
lového týmu, a fotbalisté Kevin s Brianem 
si sportování báječně užili a našim dětem, 
členům jejich mezinárodních týmů, vysekli 
velkou poklonu za dovednosti při férových 
a vyrovnaných zápasech.
I v letošním roce jsme obdrželi pozvání na 
hrad Kašperk. Zimní okruh s novým panem 
kastelánem Václavem Kůsem byl i letos ne-
zapomenutelným zážitkem, zejména kvůli 
extrémně chladnému a nevlídnému počasí. 
Od školy jsme vyráželi ráno za hustého deš-
tě, ale už při prohlídce se šálkem horkého 
čaje jsme se nádvořím brodili ve sněhu. 
Nejoblíbenější akcí se tradičně stal festival 
jídel a kultur, kdy se celý den žáci z osmé 
a deváté třídy zabývali gurmánskými specia-

litami ve školní kuchyňce. Společná příprava 
jídel, realizace festivalu i závěrečný úklid 
byl výhradně v jejich režii. Ochutnat a pro-
hlédnout si hotové kulinářské výsledky měli 
možnost pozvaní hosté a žáci školy. 
Ve čtvrtek jsme se sedmáky a stážisty příjem-
ně posnídali v bistru, odkud se nám zpět do 
školy vůbec nechtělo. V tento den jsme vyu-
žili nabídku pana Nakládala zhlédnout v kině 
životopisný snímek v angličtině s českými ti-
tulky. V rámci kreativního odpoledne se na 
stěně učebny angličtiny zvěčnili naši stážisté 
barevnými otisky svých rukou. Společně s na-
šimi žáky vyrobili maskota Eddýho, který nás 
svým zjevem denně straší a jistě se stane ne-
smrtelnou vzpomínkou na letošní akci.  
Většina našich žáků zasluhuje i od nás vel-
ké uznání. Po předchozích zkušenostech 
již věděli, co od projektu očekávat a řadu 
aktivit si koordinovali zcela sami. Zdá se, 
že spokojenost našich žáků je přímo úměr-
ná času, který s našimi zahraničními hosty 
stráví. Letos to byli hlavně osmáci a devá-
ťáci a ti si týden s angličtinou prý užili. 
Z mého pohledu se jedná o smysluplnou 
akci, jejíž úspěšnost závisí především na 
zájmu a angažovanosti mladých vysokoško-
láků. Přeji si, aby projekt Edison i v násle-
dujícím roce opět úspěšně zaplnil prostory 
naší školy skvělými zážitky a prima lidmi 
z různých koutů světa!
Více o projektu a organizaci AIESEC je také 
možné se dočíst na internetových strán-
kách naší školy zs.kasphory.cz.

Eva Pelčarská
učitelka ZŠ Kašperské Hory
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Projekt EDISON (foto: fotoarchiv školy) Projekt EDISON (foto: fotoarchiv školy)

Děti si postavily sněhuláka (foto: fotoarchiv školky)Ledové království (foto: fotoarchiv školky)

Vzpomínka na maškarní pro děti (foto: Martina Hamáková)
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DLOUHODOBÉ AKCE

pondě�k� | 8:30
Ranní jóga s Lucií
Dík� spojení dechu a poh�bu se příjem-
ně p�otáhnete, �ozp�oudíte ene�gii a při-
p�a�íte s�é tě�o na ce�odenní ��tmus. 
spo�to�ní ha�a |

čt��tk� | 19:00
P��nu�á jóga s Lucií
P��nu�é, na sebe na�azující poh�b� 
� ha�monii s dechem podpoří při�ozenou 
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 ��zic-
ké kondice.  U�čené p�o �šechn� senio�� 
a osob� se zd�a�otním postižením.
spo�to�ní ha�a |

úte�k� | 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 na bo�est zad, k�oubů, 
při �adném d�žení tě�a i špatné ná�adě. 
spo�to�ní ha�a |

úte�k� | 13:00–14:00
Spo�to�ní judo – m�adší děti
spo�to�ní ha�a |

úte�k� | 14:00–15:00
Spo�to�ní judo – sta�ší děti
Vhodné p�o ch�apce i dí�k�. E�ekti�ní 
c�ičení p�o z�epšení koncent�ace, discip�í-
n�, ��zické zdatnoti, ši�ok� �ozsah poh�-
bo��ch do�edností. Nutná �eze��ace.
spo�oto�ní ha�a |

úte�k�, střed�, pátk� | 8:00–9:00
Spa�ťan p�o děti z Mateřské ško��
P�ojekt „Spa�ťan“ je zaměřen na ce�ko�é 
�zdě�á�ání dětí z mateřské ško��, p�o�á-
děné technikou tě�esn�ch c�ičení, a je 
uskutečňo�án �e spo�up�áci s mateřskou 
ško�ou Kašpe�ské Ho��.
spo�to�ní ha�a |

březen, duben
Po Ota�ě z Radešo�a do D�ouhé Vsi
V�sta�a ob�azů sušického ��t�a�níka 
F�antiška Hájka a �otog�a�a Pa��a Lišk�.
ga�e�ie � budo�ě �adnice |

4. 3.–11. 3. | středy od 14:00
Ja�ní p�oh�ídk� města
Prohlídky města s průvodcem, který vás 
provede historií, zajímavými zákoutími 
a malebnými uličkami města. Rezervace 
a nákup vstupenek v Městkém kultur-
ním a informačním středisku.
s�az před Rósta Ka�e |

KRÁTKODOBÉ AKCE

3. 3. | 13:00–15:00
Den s ko�o��átkem
Přij�te a zjistíte, jak se zp�aco�á�á o�čí ��na 
a co �še je možné z ní ���obit p�stěním za 
mok�a i pomocí p�stící jeh�� za sucha.
IS a SEV NP Šuma�a |

4. 3. | 13:00  
V��oba kamínko��ch ob�ázků 
V�t�oříme ob�ázk� na�epo�áním kamín-
ků a jin�ch pří�odních mate�iá�ů. 
 DPS Kašpe�ské Ho�� |

4. 3. | 18:00
Poh�ed� do k�ajin�
Cestopisná přednáška o ��stupech na 
��soké ho�� na A�jašce, � Pe�u, � Hi-
má�ajích a na Tibetu. Úžasné �otog�a�e 
k�ásn�ch ho�, sk�ě�é zážitk� cesto�ate�ů 
a zajíma�osti nejen ze záku�isí ��soko-
ho�sk�ch expedic.
IS a SEV NP Šuma�a |

5. 3. | 10:00–12:00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�p�a�a na sněžnicích (i bez sněžnic) 
přes Šibeniční ��ch a ��ch Vinice s pano-
�amatick�mi �ozh�ed�. P�osíme, na akci 
se předem přih�aste.
IS a SEV NP Šuma�a |

6. 3. | 16:00
Ve�nisáž ��sta��
S�a�nostní �e�nisáž ��sta�� s náz�em 
Po Ota�ě z Radešo�a do D�ouhé Vsi 
ga�e�ie � budo�ě �adnice |

6. 3. | 17:00
Expediční kame�a 2020
Festi�a� cesto�ate�sk�ch a dob�od�už-
n�ch ��mů z ce�ého s�ěta. T� nej�epší 
cesto�ate�ské a dob�od�užné ��m� 
z ce�ého s�ěta i z domácí p�odukce. 
Více na ���.expedicnikame�a.cz 
Vstupné děti 30,- Kč dospě�í 50,- Kč
kašpe�skoho�ské kino |

9. 3. | 10:00–12:00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�p�a�a na sněžnicích (i bez sněžnic) 
přes Šibeniční ��ch a ��ch Vinice s pano-
�amatick�mi �ozh�ed�. P�osíme, na akci 
se předem přih�aste.
IS a SEV NP Šuma�a |

KULTURA        BŘEZEN

Změna p�og�amu ��h�azena

TIP PRO VÁS!
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21. 3. | 8:00–12:00
Kašpe�skoho�sk� b�ešák 
P�odej, nákup nebo ��měna domácích 
potřeb, knih, ob�ečení, h�aček apod.
kašpe�koho�ské kino |

21. 3. | 15:00
Babouci
Konce�t nejsta�ší jihočeské decho�k�. 
Vstupenk� � předp�odeji 180 Kč, na mís-
tě 200 Kč. Vstupenk� možné zakoupit 
předem � MěKIS.
kašpe�skoho�ské kino |

25. 3. | 18:00
Poh�ed� do k�ajin� – Mexiko
Cestopisná přednáška s p�omítáním 
�otog�a�í. Mexiko Cit�, Teotihua-
can – místo, kde se �idé stá�a�i boh�, 
Popocatepet�, Pueb�a, E� Tu�e, Mon-
te A�bán, Mit�a – město m�t��ch,  
Acapu�co, Taxco, Xochica�co, ma�ské 
památk� a p��amid�. 
IS a SEV NP Šuma�a |

26. 3. | 13:30
Křes�o p�o hosta 
S histo�ikem J. Ji�ákem budeme bese-
do�at na téma „Paše�áci na Šuma�ě“.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

28. 3.| 19:00
Ochotnické di�ad�o Ko�á� St�ašín – 
Pan Kap�an má třídu �ád
Di�ade�ní předsta�ení pod�e knih� Lea 
Rostena - �stupné 100,-
kašpe�skoho�ské kino  |

14. 3. | 10:30 
Zá�od po sta�u z Lišáku s Emi�em
Sjezd pánů a dam na sta��ch dře�ě-
n�ch ��žích � dobo�ém ob�ečení. P�e-
zentace p�oběhne u ma�ého ��eku. 
Sta�to�né je dob�o�o�né. 
Ski a�eá� Kašpe�k�  |

17. 3. | 10:00–12:00  
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�p�a�a na sněžnicích (i bez sněžnic) 
přes Šibeniční ��ch a ��ch Vinice s pano-
�amatick�mi �ozh�ed� do ob�asti střední 
Šuma�� a Pošuma�í.
IS a SEV NP Šuma�a |

18. 3. | 18:00 
Poh�ed� do k�ajin� 
Šuma�a pano�amatická
Pano�amatické snímk� z NP Šuma�a a 
Ba�o�ského �esa. Úžasná ba�e�ná k�a-
jina Šuma��, ho�, �esů, jeze� a údo�í, 
m�h�, in�e�ze.
IS a SEV NP Šuma�a |

19. 3. | 13:00-15:00 
Den s ko�o��átkem
Přij�te a zjistíte, jak se zp�aco�á�á o�čí ��na 
a co �še je možné z ní ���obit p�stěním za 
mok�a i pomocí p�stící jeh�� za sucha. 
IS a SEV NP Šuma�a |

20. 3. | 19:00
Padd�s Bange�s – Ame�ika
Konce�t sušické hudební skupin� spojen� 
s ��mem o jejich cestě po Ame�ice 
kašpe�skoho�ské kino  |

11. 3. | 13:30  
Ka�á�nička ke dni žen 
V tomto měsíci jako každo�očně os�a�í-
me s�átek �šech žen. MDŽ, a�e �ítáni 
jsou samozřejmě také �šichni muži.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

11. 3. | 18:00
Poh�ed� do k�ajin� 
Ek�ádo� – And� a Amazonie
Cestopisná přednáška s p�omítáním  
�otog�a�í a �ideí z Foto Expedice. Země  
je �ájem �edo�co��ch �agun, deštné-
ho p�a�esa, �ost�in, ptact�a, B�omé�ií,  
mot��ů, tukanů i opic. 
IS a SEV NP Šuma�a |

12. 3. | 13:00–15:00
T�oři�á dí�na 
D�hání
Pomocí p�o�ázků a dře�ěn�ch ko�á�ků si 
��astno�učně ���obíte o�iginá�ní dá�ek. 
IS a SEV NP Šuma�a |

12. 3. | 15:00
Senio� IN 
Setkání s �ežisé�em a dokumenta�istou 
Ladis�a�em Mou�isem. Součástí pořadu 
bude p�omítnutí dokumentu Puto�ání 
časem paní Ma�ie Ma�é a p�emié�a no-
�ého dokumentu - Šuma�a V�adimí�a 
Ho�peniaka.
Ho�sk� k�ub |

13. 3. | 17:00
Sněžn� k�uk
Dí�ka s exotick�m jménem Yi má p�o-
b�ém zapadnout, p�otože jí oko�í bu� 
ne�ozumí, nebo příše�ně št�e. Útě-
chu nachází � bunk�u na střeše s�ého 
domu, kde se na s�ět dá aspoň kou-
kat s nadh�edem. Jednoho dne �šak �e 
s�ém útočišti obje�í ob�o�skou bí�ou 
ch�upatou kou�i, z níž se ��k�ube m�ad� 
�etti, sněžn� k�uk, kte�ému Yi začne 
říkat E�e�est.
kašpe�skoho�ské kino  |

KULTURA        BŘEZEN

Změna p�og�amu ��h�azena

TIP PRO VÁS!

TIP PRO VÁS!


