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Jestliže lékaře dr. Kostroucha charakteri-
zoval kůň, jaký dopravní prostředek by to 
byl u paní doktorky Staňkové? Byla jich 
celá řada, s nimiž objížděla své malé i velké 
pacienty do těch nejodlehlejších končin, 
drsnému terénu i počasí navzdory. 
MUDr. Marie Staňková byla nejdéle 
sloužící lékařkou v Kašperských Horách 
od dob první republiky, sloužila zde 
celých 28 let. I díky její brilantní paměti je 
poutavé její vzpomínání o nelehkém, ale 
obětavém údělu šumavské lékařky. 
Dnes jí vedle vážné hudby doma dělají 
radost třeba ruční práce, její celoživotní 
koníček. Zejména pak pletení a háčkování.
Dovolte mi, milí čtenáři, abych se s vámi 

v tomto vydání Zpravodaje mohl o její 
vyprávění podělit.

Paní doktorko, váš tatínek pracoval ve 
Zlíně pro Baťu, maminka byla v domác-
nosti. Co předurčilo, že jste se z Moravy 
vydala studovat lékařství do Prahy?

Než nás čtyři děti maminka měla, předtím 
u Bati také pracovala. Zájem jsem měla už 
odmala. Navštěvovala jsem červenokřížské 
zdravotní kroužky a pracovala s dětmi. Stu-
dovat jsem šla do Prahy, protože fakulta 
dětského lékařství jinde nebyla. 

Foto: Václav Kůs (MUDr. Marie Staňková)

Osobnost města
„Sanitka tam neprojede, pošlete pro dr. Staňkovou!“

Pokračování na straně 2

 
Slavnostní otevření naučných stezek 
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Po studiích bylo vaše první působiště ve 
Vimperku v roce 1962, kam jste dostala 
umístěnku. Jaký byl pro vás přesun na 
Šumavu?

Umístěnky jsme podepisovali ještě před 
promocí. Tehdy platilo, že kdo ji nepode-
píše a nenastoupí dle určení, neodpromuje. 
Tak jsem po dokončení studia, v červenci 
1962, nastoupila do vimperské nemocnice. 
Byla jsem tam tři a půl roku. Po prvním 
půlroce přibyly ke službě na oddělení i po-
radny, které jsem měla na Vimpersku 
– převážně Čkyňsko a Zdíkovsko, kam ale 
patřila i Kvilda a často i Filipova Huť. Po-
radny to byly pro kojence, malé a školní 
děti. Patřila tam i návštěvní služba 
na rotách Pohraniční stráže, například rota 
nad žďáreckým jezírkem nedaleko Strážné-
ho, rota pod Bučinou nebo Knížecí Pláně. 
I tam totiž byly rodiny s dětmi. Nejpočet-
nější rodiny bydlely často na těch nejod-
lehlejších místech. Bohužel často chybělo 
jakékoliv zdravotní povědomí, ba rodiče 
byli negramotní.

Jak vzpomínáte na samý začátek své lé-
kařské praxe?

Hned první den ve službě jsem se dozvě-
děla, že pan primář je na dovolené a jsem 
tam jediným sekundářem. Vrchní sestra 
tiše řekla: „Paní doktorko, oni vás asi mo-
rálně nepřipravili, že tady se slouží interna 
i dětské oddělení dohromady.“ Náhle jsem 
měla na starost nejen dětské oddělení, ale 
i internu a dvaadvacet lůžek novorozenců. 
Bylo to takříkajíc hození do vody, aby se 
jeden naučil plavat. 

V roce 1965 jste přesídlila do Kašper-
ských Hor. Měla jste na starosti obvody 
Kašperské Hory, Strašín a Hartmanice. 
Jak na vás tehdy Kašperské Hory popr-
vé zapůsobily? Máte nějakou vzpomínku 
nebo první dojem?

Již předtím jsme tu přemýšleli o nájmu 
nebo nějakém starém stavení k přebudová-
ní. Okolí jsme projížděli na pionýru. Straš-
ně se nám líbilo kolem Bílého potoka, kde 
dodnes máme maringotku. Tehdy jsme tam 
stanovali.

Na Kašperské Hory vás tedy přivedl zá-
jem o rekreaci?

Bylo to dost legrační. Šli jsme za tehdej-
ším předsedou Národního výboru, ale on 
že momentálně o ničem neví. Dá nám prý 
vědět, pokud se něco naskytne. 
A kam že má zavolat. Do vimperské ne-
mocnice. Ptá se jaké oddělení, říkám dět-
ské. Jste sestřička nebo doktorka? Povídám 
mu doktorka. Máte atestaci? Překvapilo 
mě, že vůbec nějaký předseda Národního 
výboru ví něco o atestaci. A on náhle, že 

shánět nic nebude: „Nastoupíte u nás jako 
dětská lékařka.“

O dětskou lékařku tu byla zrovna 
nouze?
Ne, dětský lékař tu nikdy předtím nebyl. 
Jako dětský lékař s komplexní péči do 15, 
později do 18 let věku, a to včetně návštěv-
ní služby, jsem na venkovském obvodě byla 
první nejen v Plzeňském kraji, ale možná 
i v celých Čechách.

Jak dlouho jste v Kašperských Horách 
sloužila?

Než jsem šla do důchodu, tak celých 28 
let. Nejdéle zde působící lékař od dob první 
republiky. Zastupovala jsem také oba léka-
ře Kostrouchovy. Oni zase zastupovali mě. 
Jenže nikdo nepočítal s tím, že se dva ob-
vodní lékaři podělí o práci jednoho a jeden 
dětský lékař bude zastupovat dva obvod-
ní. Dr. Kostrouch zastupoval Hartmanicko, 
dr. Kostrouchová Kašperskohorsko. Protože 
byli manželé, velice často někam odjížděli 
spolu. Měla jsem pak kompletně na starosti 
celé dospělé i dětské. 
Jak Hartmanicko, tak i Kašperskohorsko. 
Ani pes neštěkl. Kostrouchovi se v roce 
1963 odstěhovali na Pustinu. Patnáct let 
jsem tu byla jedinou lékařkou, kdy si mě 
volali k dětem i dospělým. 

Jak rozsáhlý obvod jste měla na 
starosti?

Řada lidí si dodnes možná myslí, že Staň-
ková sloužila jenom na Kašperských Ho-
rách. V devět nebo v půl desáté doordinuje 
a pak si jde lehnout domů. Po nástupu jsem 
i s víkendovými službami převzala celé Kaš-
perskohorsko, Strašínsko a Hartmanicko. 
Od Bukovníku k vojenskému újezdu před 
klatovskou silnici. Z druhé strany po Dlou-
hou Ves, kterou jsem už ale na starost ne-
měla. A vsi po Petrovice.

Jak jste se na všechna ta místa za svými 
pacienty dostávala?

Od roku 1964 jsem měla pionýra. Měl vý-
hodu, že jsem se na něm dostala všude, 
kam ani sanitka nedojela. A kam se ani 
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úVODNíK

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

právě otevíráte májové číslo Kašpersko-
horského zpravodaje, které je netradič-
ní svým rozsáhlým, ale velmi poutavým 
rozhovorem Václava Kůse s paní dr. Ma-
rií Staňkovou. Její z dnešního pohledu 
téměř neuvěřitelné zážitky jste mnozí 
jistě spoluprožívali s ní. Zvlášť v sou-
časné, do značné míry odosobňující se 
společnosti by se mohla pro mladší ge-
neraci stát vzorem člověka obětavého, 
tvrdě pracujícího a houževnatého.

Hlavní turistická sezona se kvapem 
blíží, proto vás seznámíme s novinka-
mi v naučných stezkách vycházejících 
z Kašperských Hor do okolí nebo s no-
vým sortimentem na místním infocen-
tru na radnici. Nechybí samozřejmě 
zprávy o dění ve škole a školce, okénko 
do historie a představení chystaných 
i vybraných proběhlých kulturních akcí. 
S potěšením vás chceme informovat 
o konkrétních událostech, které oživu-
jí a prohlubují naše partnerství s ně-
meckým městem Grafenau. Věřím, že 
si v nabídce článků najdete právě ten 
váš.
Příjemné jarní počtení přeje

Jitka Skořepová
redakce
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KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJstrana 3 ROZHOVOR

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

UZáVěRKA PŘíŠTíHO VyDáNí JE

20. května 2019,
příspěvky zasílejte elektronicky

na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.

na pionýru dojet nedalo, tam se hodila 
jednička a šlo se vedle něj.

Časem jste pionýra vyměnila za vůz?

Se sanitkou jsem sama začala jezdit více-
méně z nutnosti. Nezdice a Strašín se na 
pionýru daly, ale Prášily, to už bylo daleko. 
Ředitel řekl: „Zařídíme vám rychlokurz, 
udělejte si jej. Máte už řidičák na pionýra, 
předpisy a křižovatky znáte. Dáme vám 
sanitku a vy si budete jezdit sama.“ Dě-
lala jsem pouze jízdy, jeden den základní 
údržbu a šla ke zkouškám. Za tři týdny 
jsem měla řidičák. Dali mi sanitku a začala 
jsem jezdit. Nebylo to jednoduché, nejen 
kvůli počasí a terénu. Sanitky, s nimiž jsme 
jezdili, byly sanitky vyřazené z provozu. 
Nebylo možné je používat pro převoz pa-
cientů, ale lékaři v nich jezdit mohli. Každý 
rok jsem od statkářů do sanitky dostala 
dva pytle hnojiva. Dala jsem je dozadu, 
protože náhon byl na zadní kola, ale těž-
ký motor vpředu. Jezdívala jsem s lopatou 
a pilkou, to kdyby někde padl strom. Strom 
pak jednou dokonce padl i na mě, naštěstí 
jsem však byla velmi pohotově vyproštěna 
lesními dělníky. V autě nesměl chybět ani 
písek nebo štěrk, abych měla jak podhodit 
kola. Jednou mi dokonce sebrali technický 
průkaz.

Jak se to přihodilo?

Jela jsem z Dobré Vody, když mě zastavili 
policisté. „Soudružko řidičko, zabrzděte, 
vyhoďte rychlost a vystupte si z auta.“ 
Nechala jsem rychlost, vystoupila, vytáhla 
klín, který jsem vozila s sebou, podložila 
jsem jím auto, vlezla dovnitř, odbrzdila 
a vyhodila rychlost. Policajti začali ječet: 
„Co to má znamenat?!“ Tak říkám: „Páno-
vé, víte že u tohoto typu sanitek nefun-

guje ruční brzda? Proto vozím klín, jímž si 
auto takhle zajistím.“ Začali být nepříjemní, 
mít mnoho řečí a kontrolovali dál: vyrezlé 
blatníky, díra v podlaze, cákající bláto. „Pá-
nové, berte to prakticky: to bláto, které 
cáká na skla, si musím umýt sama. To samé 
bláto, které na mě cáká z té díry, to si mu-
sím z kalhot taky vyprat sama. Nechápu, co 
vám na tom všem vadí.“ Policista se zeptal: 
„Proč s takovým autem jezdíte?“ Odpoví-
dám mu: „Protože musím.“ 
Prý mám jako řidič právo odmítnout. „No 
jo, „ říkám mu, „ale když odmítnu, tu facku 
dostanu z druhé strany.“ Takže mi seberou 
technický průkaz a navrch dostanu pokutu 
300 Kčs. „Tady máte techničák, vezměte si 
ho.“ Mně to nevadí, stejně jsem předtím 
i půl roku jezdila bez něj. A co se pokuty 
týče, budou mi muset dát tři stovky od-
měny. Na dojetí mi napsali náhradu tech-
nického průkazu a já mohla vyrazit dál za 
akutními případy. Za tři dny mi auto v Su-
šici vrátili. Díra byla vyvařená, přelepená 
širokou leukoplastí a vystříkaná barvou. 
Dostala jsem potvrzeno, že můžu dál jez-
dit. Za tři dny jsem policisty potkala opět, 
tentokrát v Radešově.

Kolik jste běžně najezdila kilometrů?

Žádný měsíc jsem nešla pod 1000 km. 
V období chřipek jsem překročila i 2000. 
Ředitel původně lamentoval, že najezdím 
moc a mám vysokou spotřebu benzínu. 
Dají mi prý šoféra. Po třech měsících jsem 
se zeptala, kdy ho tedy dostanu. „No, my 
bohužel pracovní dobou jednoho řidiče ne-
pokryjeme tu vaši. A dva řidiče vám dát 
nemůžeme...“ Dnes se ke žlučníkovému 
záchvatu nebo k bezvědomí volá rychlá zá-
chranná služba. Tehdy nebyla, takže jsme 
jezdili my. V sušické nemocnici jsme drželi 
pohotovost, včetně víkendů. A i když už 
pak rychlá jezdila, raději jsem na místo jela 
stejně. Vždy. První pomoc mohla zachránit 
život. Od sušických záchranářů často za-
znívalo: „Krucinál, zase jsi tu dřív než my. 
Jak ty to děláš?“

Emil Kintzl vzpomínal, že vám v autě 
jako náhrada za klínový řetěz posloužily 
dokonce vaše silonky.

Pravda to je. Tehdy jsme my, lékaři, společ-
ně s Kostrouchovými, neměli ani vysílačku, 
natož mobilní telefony. Lesní dělníci i pasá-
ci krav od vojenských statků vysílačky měli, 
my ne. Pokud se mi mezi Prášily a Hartma-
nicemi porouchalo auto, nezbylo mi, než to 
opravit. Co jsem měla dělat? Garážmistr 
mi ani nikdy nepřišel vyměnit kolo. Říkal: 

„Šoféři z povolání si mě volávají, ale vy si 
je vyměňujete sama.“ 

Musela jste jezdit všude sama?

Když někam nedojela sanitka, zavolali Staň-
kovou. Že prý vím, po které louce se kam 
jak dá dojet. Znala jsem všechny zkratky. 
Když jsem měla ze Svojší jet na Červenou, 
vzala jsem to přes Kozí Hřbety nebo Vogel-
sang, místy po louce. Jezdili jsme naprosto 
všude a mnohdy se jezdívalo po louce více 
a lépe, jak po cestě.
Dělala jsem si vždy legraci, že jsem na tom 
hůře než Klostermann. Ten jel totiž tam, 
kam jej zabaleného v dece dovezl kočí. 
Oproti němu si tam musím dojet sama. 
Když už jsem ale v terénu, co mám s sebou 
oproti němu navíc? Leda tak propisku, jinak 
samozřejmě brašnu se vším potřebným. 
Dnes už to tak nebývá, ale tehdy jsme s se-
bou vozili veškeré léky a první pomoc. 
Jednou jedinkrát mi vytekly nervy. Na 
Modravě jsem táhla kufr, protože na „Klos-
termannku“ ještě neměli proházený sníh. 
Ve svahu s kufrem mě míjel tatínek s dí-
tětem, jemuž říká: „Doktorka, vidíš? Ta se 
má. Nese si kufr na všechno, co dostane 
od pacientů, aby si vše mohla odvézt.“ 
Vzal mě v tu chvíli takový amok. Říkám: 
„Počkejte moment.“ Otevřela jsem ten 
kufr a povídám: „Tak tady vidíte. Jsou tu 
tak vychovaní doktoři, že když jedou k ne-
mocnému, vezou mu i léky a všechno, aby 
nemusel nikam jezdit. Žádný kufr na milo-
dary! Sami vidíte, že je kufr tak plný, že už 
se do něj ani nic nevejde.“ Řekla jsem tak, 
aby i to dítě vědělo. Třásla jsem se vzteky 
a brečela. 
Pacienti se často špatně dostávali do lé-
kárny. Ordinační hodiny jsme proto měli 
nastavené tak, aby byla návaznost alespoň 
na autobusová spojení. Kašperskohorští 
museli brát v úvahu, že když v půl osmé 
přijede autobus, tak budou přednostně 
odbaveni, aby to stihli do lékárny a v půl 
deváté mohli autobusem zpátky. Návazně 
byly řešeny i Hartmanice, Prášily a obce až 
po Petrovice. Brali jsme to tak, že lidem 
musíme vyjít vstříc. 

Kolik dětí jste měla v celém obvodě ve 
své péči?

Tehdy jsem měla na starost 2000 dětí, 
dneska jich není ani 500. Například na 
Kvildě byla školka s 35 místy. Běžná byla 
návštěvní služba, ta už dnes u nemocných 
není, jen zcela výjimečně. Pokud je dnes 15 

Foto: Fotoarchiv Marie Staňková
(Škodovkou se za pacienty jezdilo za každého 
počasí.)
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nebo 20 návštěv za rok, je to hodně. Dří-
ve bylo běžných 15 až 20 návštěv za den. 
Co teprve, když vlnovitě vypukla epidemie 
spalniček nebo příušnic? Jak měli přijet 
k lékaři z Dolních Dvorců, z Nových Dvo-
rů? Vždyť lidé neměli auta jako dnes.
Na starost jsem měla i 17 škol a 10 mateř-
ských škol, kam se pravidelně jezdívaly dě-
lat kontroly, a to i včetně školních jídelen.
Kolikrát jsem k pacientům jezdívala i na 
lyžích. Dvakrát, třikrát do týdne jsem na-
příklad jezdila na Javoří Pilu. Dávat injekce 
tříměsíčnímu dítěti na domácím doléčení. 
Dojela jsem autem na Rokytu, odtud na 
lyžích. Buď přes Modravu, nebo z druhé 
strany. Kopeček je tam i tam. 

Co třeba dětské letní tábory v okolí, ty 
jste také měla na starosti?

Ano, kromě pionýrských táborů to byly 
také četné školy v přírodě. Dělo se i to, 
že když na severu Čech vypukly epidemie 
žloutenky, děti v karanténě posílali na od-
lehlejší Šumavu, třeba zrovna do rekreačky 
v Radešově. Děti tam byly izolované a já za 
nimi jezdila. Denně sahat na bříška a kont-
rolovat, zda nezežloutl někdo další. Všech-
na tato péče byla nad rámec počtu dětí, 
které jsem měla běžně v obvodě.
Nebo mi z hygieny přišla zpráva o dětech 
se spálou. Oficiálně mi přikázali držet lé-
kařský dozor, což znamenalo šestatřiceti 
dětem píchat penicilin. Dnes už něco po-
dobného neexistuje. Doslova jsem se třás-
la, aby třeba dvě, tři děti neměly alergickou 
reakci. Sama bych to pak nezvládla.

Jezdila jste jako lékařka často do vojen-
ského prostoru?

Ano, například na Prášily. Možná i pětkrát 
se stalo, že vojáci zapomněli spustit zá-
voru, a tak jsem podjížděla pod střelbou. 
Naštěstí se nic nestalo, stříleli vysoko. Řva-
li na mě na druhé straně, tak jim říkám: 
„Jó, kdybyste měli závoru zavřenou...“ Ko-
likrát jsem třeba tři hodiny musela čekat 
na Prášilech, protože na tankové střelnici 
byla palba, střílelo se stejně tak i na Skel-
né a Slunečné. Nedalo se nic dělat, uvízla 
jsem tam. 
Nebo jsem ve vojenském újezdě potkala 
tanky, z nichž jeden zabral pásem, vyletěl 
do protisměru a já skončila s autem v pří-
kopě. Kolona nemohla zastavit, jela dál a já 
tam zůstala sama. Tak dlouho jsem řezala 
větve a podkládala je pod auto, dokud jsem 
se nedostala z příkopu ven. Kdo by jinak 
mohl jet kolem? Autobus ráno a po poled-
ni, večer už nic. 

Co jste dělala po nástupu do důchodu 
v roce 1993?

S důchodem jsem pracovat úplně nepřesta-
la. Když byla potřeba, zastupovala jsem paní 

dr. Patákovou nebo dr. Maťkovou. Mimo to 
jsem pracovala pro dětskou nadaci pro ast-
matiky. Byla jsem v zastupitelstvu a radě, 
několik let předsedkyní sociálně-zdravotní 
komise nebo jsem chodila přát důchodcům. 
Také jsem v roce 1990 zavedla, a fungova-
lo to následných skoro 19 let, společenská 
posezení pro důchodce. Připravovaly jsme 
je například s paní Vorudovou, Holou, Já-
chymovou, Kolářovou, Jandovou a Novou. 
Ačkoliv město přispělo, nebylo stále moc 
peněz, a tak jsme samy nadělaly cukroví 
a chlebíčky, zkrátka kompletní občerstvení. 
A Emil Kintzl může za to, že jsme posezení 
dělat přestaly. 

Snad vám to nějak nesabotoval?

Opakovaně jsem mu říkala: „Emile, proč 
taky nepřijdeš?“ A on, že je hanba, abyste 
skákaly kolem nás, zatímco by spíš ostatní 
měli skákat kolem vás. Přestala jsem tyto 
akce dělat v roce 2008, to mi bylo 72 let. 
Vždyť jsme byly všechny samé důchodky-
ně. Řekly jsme si, že je na místě, aby to 
dělali mladší.

Dvacet let jste vedla v Kašperských Ho-
rách skupinu Červeného kříže. 
Co to obnášelo?

V Červeném kříži jsem byla v letech 1953 
až 2008. Dělali jsme například zdravotní 
služby k závodům, ať byly cyklistické nebo 
běžecké. Dělili jsme se o služby i o případ-
nou akutní pomoc. Pokud byly například zá-
vody přes Javorník, někdo seděl v Nezdicích, 
další kousek dál. Něco jiného bylo, když se 
dělaly závody kolem Kašperku nebo závody 
dětské. To nebyl takový problém. Jak jsem 
říkala Emilovi – u větších závodů už musí 
být profesionální a rychlá sanitka. 
Fungovala zde dříve také Družina červené-
ho kříže, jež se zúčastnila všech možných 
soutěží i cvičení dnes již zrušené civilní 
obrany. Ostatně, civilní obranu měli ne-
chat zajištěnou, maximálně ji zbavit ideo-
logie. Každý věděl, co a jak dělat v případě 
krize. 
Několik let jsem velela takzvané předsu-
nuté hlídce. Skupina ze sušické spádové 
oblasti Červeného kříže, která by odnášela 
zraněné. Mohlo začít hořet v Sole či PaPu, 
nastat vlakové neštěstí nebo něco bouch-
nout v místní Okule. Další skupiny byly vy-
školeny například pro akutní chirurgii. 

Fungovala koordinace?

Fungovala. Cvičení probíhalo každý rok. 
Když by dnes k něčemu došlo, kde se se-
ženou lidi? Každý jsme měli přesný rozpis 
akcí pro případ krize. Například když po-
jedu z Hor, tak tady zůstane jeden lékař 
s paní Houbovou a já se zastavím pro paní 
Langovou.

Paní Langová byla vaše zdravotní 
sestra?

Ano, má vynikající dětská sestra. Byla 
fantastická.

Bydleli nedaleko Mediky, tehdejší Oku-
ly, v tom domě se zelenými dřevěnými 
okenicemi?

Ano, tam. Celý život pracovala na tomto 
obvodě a jako sestra byla nesmírně zku-
šená. Měla instinkt. Poznala, že je zrovna 
nezbytné jednat rychle a akutně, zda se ne-
jedná o něco vážného. Nikdy to nebyl planý 
poplach. Když jsem byla zrovna třeba na 
Prášilech, dokázala zařídit sama sanitku.
Jednou narazila na velmi mladého kolegu, 
lékaře po promoci. Divil se, proč sanitku 
posílá sestra. Paní primářka, moje kolegy-
ně, odvětila: „Jestli to je od Langové z Kaš-
perských Hor, tak je to určitě akutní pří-
pad. Než by tam Staňková dojela z Prášil, 
bude už dítě v nemocnici.“ Věděli, že to 
je sestra na svém místě. Uměla to s dět-
mi a ty ji měly rády, což je velmi důležité. 
Získala vynikající kontakt nejen s dětmi, ale 
i s rodiči.

Sledujete i dnes vývoj medicíny a zdraví 
dětí? Snažíte se udržovat v obraze?

Samozřejmě že ano, sleduji, snažím se číst. 
Je hodně věcí, s nimiž ve zdravotnictví 
nesouhlasím a myslím, že to není dobře. 
Mnoho věci mi připomíná slova paní pri-
mářky – říkala, že ve zdravotnictví po roce 
1989 s vaničkou vyléváme i dítě. Pravda 
je, že mnohé se velice změnilo, ne úplně 
k lepšímu.

Co říkáte třeba na dnešní takřka módní 
odmítání očkování dětí?

Když slyším, jak maminky odmítají očkování, 
tak mě berou všichni čerti. Od těch rodičů 
je to i sobectví. Moje dítě nemá komplika-
ce, ale na těch druhých mi nezáleží? Mno-
ho lékařů dnes nezná a ani nezažili, co byly 
spalničky, černý kašel nebo obrna. Pamatuji 
epidemie spalniček, příušnic a planých ne-
štovic i tady na Horách. Ještě ve Zlíně jsem 
zažila těžkou epidemii obrny. Měla jsem 
ochrnuté spolužáky. Spolužačce jsme byly 
jako družičky na pohřbu, ještě bych někde 
našla fotku. My, staří doktoři, jsme si plně 
vědomi toho, co to bylo za hrůzy. U dítěte 
po očkování samozřejmě může nastat ně-
jaká reakce, ale za tu nepovažuji, že bude 
mít dítě teplotu 37,5 °C. To je jen známka 
probíhajícího procesu, žádné komplikace. 
Měli jsme tu proočkovanost více než 99 %. 
Pokud nebyl někdo očkovaný, byla to vy-
sloveně indikace ze zdravotních důvodů.

Momentálně v tuzemsku řádí spalničky.

Dnes je mnohem větší migrace virů. Lidi 
jezdí všude možně, odkud si infekce snadno 
dovezou. Ti, kteří se vrací, se po návratu 

Dokončení ze strany 3
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přestali vyšetřovat. Když jel dříve někdo 
například do Německa na tři týdny, mu-
sel mít kompletní vyšetření. I v Německu 
si udělali testy, aby si tam nezavlekli tu-
berkulózu. A dnes? Můžou tam mít AIDS, 
tuberkulózu, cokoliv. To už nikdo nevyšet-
řuje. Snadno se to tak dostane i k nám. Le-
tadla létají, takže migrace bakterií a virů je 
daleko větší a snadno se k nám dostanou. 
I z těchto důvodů je třeba se více chránit, 
například očkováním. Nespoléhat, že ostat-
ní očkovaní jsou.
Vzpomínám na Vimperk, kam jsme šli oč-
kovat obrnu. Podivila jsem se – na poradně 
se už dopředu ptali, kdy bude obrna, aby 
očkování neprošvihli. Ptám se sestřiček: 
„Tady jsou nějací uvědomělí, ne?“ Sestřič-
ka mi odpovídá, že před lety jedni rodiče 
nechtěli nechat naočkovat své dítě, někam 
odcestovali a neřekli kam. Kluk se pak vy-
koupal v nějaké vodě, a to byl pak první 
a jediný případ obrny ve Vimperku. Žádná 
osvěta nezabrala natolik účinně, jako právě 
tohle. 

Vzpomenete si na něco, čím vám dětští 
pacienti nebo rodiče udělali radost?

Jednou jsem jela do Žihobec a říkala si 
předem, že asi zrovna nebudu mít co na 
práci. Přitom tam byla plná čekárna. Ptám 
se ženských, jestli neřádí nějaká epidemie. 

Ony odpověděly: „Ne, vy jste si dnes ni-
koho nepozvala, tak vám uděláme módní 
přehlídku a všechny děti vám ukážou, co 
jsme jim ušily a uháčkovaly. Ať máte taky 
nějakou zábavu! Aspoň nám to všem pěkně 
zkontrolujete.“ To vytvořilo takový hezký 
vztah s rodiči, protože mě vzali nejen jako 
lékařku, ale i jako mámu a ženu.

Chtěla byste v závěru něco vzkázat čte-
nářům Zpravodaje?

Aby si vážili práce zdravotníků, je nelehká. 
Mluví se o nich s neustálou kritikou. Ani 
doktor nemůže dělat zázraky: může po-
moct, ale ne vždy to je možné. Sice dnes 
není všechno úplně v pořádku, ale nakonec 
i ten doktor je jenom člověk. Vezměme to 
prakticky – kde dnes seženu zubaře? Je jich 
nedostatek. Známá se přistěhovala do Suši-
ce a nemohla sehnat ani obvodního lékaře. 
Každý jí řekl: „Mám dost svých pacientů, 
naplnil jsem limity stanovené pojišťovnou.“ 
Nikdo je k tomu ani nedonutí. 

Važte si těch, kteří to dělají. Dnes je to jiná 
práce, než jsme dělali my. Třeba hromada 
papírování, tím jsou dnes lékaři velmi zatí-
žení. Pak ani nezbývá čas na pacienta.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám nadále 
mnoho životního elánu!

Václav Kůs
příležitostný zvědavec

Společenská 
kronika

Městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 

významné životní jubileum:

Pavelková Žofie
Králík Alois

Jelínková Libuše
Čácha Miloslav

Kočí Karl
Stodolová Jarmila

Pokud si nepřejete být ve 
Společenské kronice zveřejněni, 

sdělte nám to na MěKIS, 
nebo e-mailem na adresu: 
zpravodaj@kasphory.cz

Poděkování
Vážení a milí občané,
na základě svého osobního rozhodnutí ukončuji k 15. květnu 
2019 svoji činnost jednatele u společnosti Technické služby měs-
ta Kašperské Hory s.r.o. a pracovně odcházím k jiné společnosti  
se sídlem v Klatovech.
Děkuji Vám všem, kteří jste nám po celou dobu existence s.r.o. 
věřili a věříte. Vážíme si Vás, kteří jste nás nehodili jako flintu 
do žita, ale naopak. I drobnou pochvalou jste nás motivovali do 
další naší činnosti. Děkuji Vám všem, kteří naši každodenní práci  
uznáváte a nehanobíte.
Věřím, že Technické služby i nadále budou aktivně a intenziv-
ně přispívat k čistému prostředí v našem městě, v zajišťování 
péče o městem svěřený majetek a v poskytování služeb v rámci 
schválených činností jak pro právnické, tak i pro fyzické osoby.
Mým osobním přáním je, aby přebujelá ochrana vlastního ega, 
pochvala jen své vlastní práce a svých vlastních úspěchů, v ne-
dobrém hodnocení s ukazováním prstem jen na Ty druhé, byla 
v budoucnosti již minulostí.
Nezavrhujme, když v podstatě nevíme. Spolupracujme. Někdy 
je jen třeba si vzít ponaučení, či možná změnit postup, podat 
pomocnou ruku. Velmi se mně líbil článek v minulém zpravo-
daji od pana Petra Stránského, bývalého občana města. Je 
zde mnoho hluboké pravdy vedoucí nás všechny k zamyšle-
ní. 
Ještě jednou Vám všem občanům, kteří s námi sympatizujete, 
byli a jste při nás, velmi děkuji.

Jiří Bártík

Poděkování
Vážení a milí kolegové, spolupracovníci,
chtěl bych touto veřejnou cestou velmi a ze srdce poděkovat 
Vám všem minulým i nynějším zaměstnancům, spolupracovní-
kům, kolegům, za dny, měsíce a roky společné práce, na které 
se nedá jen tak zapomenout. Děkuji Vám všem, kteří jste se 
každodenní poctivou prací velkou měrou zasloužili a zasluhu-
jete  o chod naší společnosti Technické služby Města Kašper-
ské Hory s.r.o. Děkuji Vám za spolupráci, za Váš aktivní pří-
stup v každodenní škále problémů a Váš profesionální přístup 
k pracovním povinnostem. Byly okamžiky příjemné, ale i méně 
příjemné, avšak i ty nejtěžší chvíle se daly s dobrou partou 
zvládnout. 
Přeji Vám mnoho úspěchů, jak v pracovním, tak i v osobním 
životě, hodně zdraví, štěstí a pevné nervy.
Závěrem bych chtěl osobně velmi poděkovat paní Magdaleně 
Hanzíkové, Mgr. Bc. Marii Kolářové, Lucii Valentové a panu Ja-
roslavovi Schmidovi. Děkuji především Vám za vynikající každo-
denní profesionální, osobní přístup a spolupráci. Velké díky za 
úsilí, až mravenčí práci, která častokrát nebyla vidět, ale přesto 
přinášela a přináší, mnohdy i po delším boji své ovoce.  

Jiří Bártík

Dokončení ze strany 4
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U příležitosti představení projektu Pu-
tování srdcem Evropy bez hranic budou 
v sobotu 25. května t.r. slavnostně ote-
vřeny dvě naučné stezky Zlatá stezka 
a Zlatá cesta. 

Slavnostní zahájení začne v 9:30 na náměs-
tí v Kašperských Horách za účasti starostky 
města Bohuslavy Bernardové a Ing. Jaro-
slava Tachovského, předsedy koordinační 
rady Mikroregionu Šumava - západ. 
Poté bude následovat komentovaná pro-
cházka po trase Zlaté stezky mezi Horskou 
Kvildou a Kašperskými Horami (zajištěna 
bude doprava městským autobusem na 

Kašperské Hory a jejich okolí patří k nej-
krásnějším koutům naší země. Nádherná 
šumavská příroda, pozoruhodné památky, 
poutavá historie. I proto zde putování kraji-
nou a poznávání nejen historie zpřístupňují 
naučné stezky.

V rámci projektu Putování srdcem Evropy 
bez hranic, což jsou společné aktivity obcí 
sdružených v Mikroregionu Šumava - západ 
a bavorských spolupracujících obcí, jsou při-
pravovány dvě naučné stezky, které tema-
ticky i geograficky navazují na tradici dvou 
významných středověkých obchodních cest, 
které spojovaly naše město s Pasovem.
Kašperskohorská větev Zlaté stezky (jed-
ná se o kvalitativní vylepšení stávající turis-
tické trasy, značení v terénu zelený příčný 
pruh na bílém podkladě, délka 24 km; pře-
výšení 650 m) a Zlatá cesta (značení v te-
rénu zelený příčný pruh na bílém podkladě; 
délka 26 km; převýšení 685 m) přibližují vý-
znamné středověké obchodní komunikace 
spojující Čechy s Pasovem a dále se západní 
Evropou. Turisty seznámí nejen s historií, 
ale i s místopisem a s dalšími zajímavostmi 
na trase. 
Trasa obou stezek vede z Kašperských Hor 
na Kozí Hřbety, dále pokračuje přes Zhůří 
na Horskou Kvildu, kde se rozděluje. Zlatá 
stezka pokračuje směrem na Kvildu a končí 
na české straně na Bučině. Zde navazuje 
na bavorskou část stezky. Zlatá cesta vede 
z Horské Kvildy na Filipovu Huť a přes 
Modravu na Březník. 

Slavnostní otevření naučných  
stezek v Kašperských Horách

Horskou Kvildu). Průvodci na trase budou 
PhDr. František Kubů a PhDr. Petr Zavřel, 
Ph.D. Tito  odborníci se specializují  na te-
matiku středověkých obchodních stezek.
Odjezd autobusu z náměstí v Kašperských 
Horách na Horskou Kvildu je v 9:50.

Doprovodný program k tematice česko-
bavorských obchodních stezek se bude 
odehrávat i na hradě Kašperk, kde v rámci 
programu Víkend plný buchet budou účin-
kovat soumaři z partnerského města Gra-
fenau, kteří na hradním nádvoří se svými 
koňmi představí živé obchodování na Zlaté 
cestě. 

Od 17:30 bude navíc na hradním nádvoří 
připraveno povídání o Zlaté stezce a o Zla-
té cestě. Přednášet budou PhDr. František 
Kubů a PhDr. Petr Zavřel, Ph.D. 
Komentované putování po naučných stez-
kách bude pokračovat i v neděli 26. květ-
na. V 10:00 začne procházka po části trasy 
Stezka strážců hranice se Zdeňkem Svobo-
dou, ve 14:00 putování po trase naučné 
stezky Cestou zlatokopů s PhDr. Vladimí-
rem Horpeniakem.

Bližší informace na www.kasphory.cz.
Zdeněk Svoboda

kastelán hradu Kašperk

Putování srdcem Evropy 
bez hranic

Do budoucna bychom rádi, aby se podařilo 
vybudovat pokračování trasy naučné stez-
ky přes Modrý sloup až do partnerského 
města Grafenau a po několika staletích 
opět propojit naše dvě města. 
V terénu budou na jednotlivých zastaveních 
obou naučných stezek instalovány popisné 
QR kódy, Mikroregion navíc vydává společ-
ného průvodce po obou stezkách v tištěné 
podobě.

Rekonstrukcí a modernizací prošly také 
dvě naše stávající naučné stezky, „Cestou 
zlatokopů“ a „Stezka strážců hranice“. Pro 
zájemce bude rovněž k dispozici malý prů-
vodce v tištěné podobě. 
Projekt Putování srdcem Evropy bez hra-
nic, který je realizován obcemi Mikroregio-
nu Šumava - západ ve spolupráci s obcemi 
v bavorském příhraničí, získal začátkem 
letošního roku prestižní ocenění. Projekt 
zvítězil v kategorii projektů zaměřených 
na rozvoj venkovských oblastí. Vyhlášení 
proběhlo na celoněmeckém veletrhu ces-
tovního ruchu Grüne Wochen v Berlíně, 
ocenění předávala německá ministryně 
zemědělství, výživy a ochrany spotřebitelů 
Julia Klöckner.

Projekt Putování srdcem Evropy bez hranic 
je podporován z programu česko-bavorské 
přeshraniční spolupráce Česká republika – 
Svobodný stát Bavorsko, cíl 3 EÚS.

Zdeněk Svoboda
kastelán hradu Kašperk
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Zajímá vás, co je v infocentru nového? Od 
letošního roku mohou sběratelé v našem 
infocentru zakoupit nově vydanou turistic-
kou známku a turistickou nálepku kap-
le sv. Barbory. Tato kulturní památka se 
nachází nedaleko Kašperských Hor v osa-
dě Podlesí (dříve Vogelsang). Mezi nové 
knihy patří například Šumavské návraty, 
ve které Vladimír Kunc zachycuje na svých 
snímcích krásy Šumavy během čtyř ročních 
období. Součástí této knihy jsou také verše 
k vybraným fotografiím a DVD s videoklipy 
písní Toníka (Yettiho) Jelínka se šumavskou 
tematikou. Novější knihou je titul Šuma-
va domovem od Iva Stehlíka, ve které se 
několik desítek místních obyvatel vyjadřuje 
k různým tématům týkajícím se Šumavy. 
K dostání je stále i jarní vydání čtvrtletníku 
Vítaný host.
Před začátkem letošní turistické sezony se 
snažíme dále rozšiřovat sortiment upomín-
kových předmětů. Již nyní prodáváme jed-
norázové transparentní pláštěnky v plas-
tovém obalu, které mohou posloužit i jako 
klíčenka nebo přívěsek. V nepříznivém jar-
ním počasí by se mohly poncho pláštěnky 
hodit jak pro místní obyvatele, tak pro tu-

Novinky v Městském kulturním 
a informačním středisku

risty. Na obalu pláštěnek je vytištěné logo 
města a jsou k dispozici ve čtyřech různých 
barvách. Do prodeje jsme nově zařadili 
také dvě barevné magnetky – oválnou 
magnetku s hradem Kašperk a magnetku 
se znakem města a jeho stručnou historií. 
Koncem tohoto měsíce bude na infocentru 
možné zakoupit také originální plecháčky 
s motivem hradu Kašperk, ručně vyrobené 
praktické plátěné tašky s motivem kašper-
skohorské radnice nebo pexeso pro děti 
s atraktivními místy Šumavy.
Od března letošního roku zde najdete 
i nový informační leták, který představuje 
Kašperské Hory jako součást Regionu Šu-
mava – Bavorský les / Ferienregion Nati-
onalpark Bayerischer Wald – Böhmerwald, 
ve kterém je sdruženo 13 šumavských a 13 
bavorských obcí. Další novou brožurou je 
etapový průvodce Zlatá stezka, vydaný od-
borem kultury, památkové péče a cestov-
ního ruchu Plzeňského kraje. Jde o mezi-
národní propojení turistických tras jak na 
německé, tak české straně. Lesní plocha, 
která vede od Hornofalckého lesa, Českého 
lesa přes Bavorský les a Šumavu je území, 
které je označováno jako největší souvislá 

lesní plocha ve střední Evropě tzv. Zelená 
střecha Evropy. 
Zlatá stezka je právě její součástí. Propa-
gační materiály jsou k dispozici zdarma.
Kromě řady stálého i nového zboží a pro-
pagačních materiálů poskytujeme v in-
focentru bohaté informace pro turisty 
i místní obyvatele, tipy na výlety a infor-
mace o kulturních akcích ve městě i blízkém 
okolí. Mezi další služby patří také možnost 
využití internetu, kopírování, tisk a skeno-
vání. Nyní u nás můžete zakoupit i aktuali-
zovaný výlukový jízdní řád platný do 28. 6. 
2019. Nabízíme velké množství propagač-
ních materiálů, map, kalendářů, zajímavých 
knih a bohaté množství suvenýrů jak pro 
děti, tak i dospělé.
A co můžete v letošním roce ještě očeká-
vat? Za Městské kulturní a informační stře-
disko plánujeme vydání nového prospektu 
o kašperskohorském betlému a jeho turis-
tické vizitky, pořízení dalších druhů suvený-
rů a dárkového zboží, knih, nových pohled-
nic a zavedení platby kartou na infocentru. 
Těšíme se na vás.

Martina Prosserová
referentka informací
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Autobuso�é jízdní řád� 2019
V��uko�� jízdní řád p�atn� od 1. dubna 2019 do 28. če��na 2019, zd�oj IDOS

Tento ��pis z jízdních řádů spojů, kte�é p�ojíždějí Kašpe�sk�mi Ho�ami má in�o�mati�ní cha�akte�, � p�ůběhu �oku se spoje mohou měnit.

z KAŠPERSKÉ HORY do SUŠICE (NÁBŘEŽÍ)

Odjezd Pozn. Příjezd

4.25 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice,,že�. st. 
(5.05) jede do 28.VI. 5.00

5.25
jede � p�aco�ní dn�; Rejštejn (5.15) Kašp. Ho�� > 
Sušice,,že�. st. (6.05)
jede do 28.VI.

5.59

5.58
jede � p�aco�ní dn�; Rejštejn (5.48) Kašp. Ho�� > 
Sušice, Pod St�áží (6.35)
jede do 28.VI.

6.31

6.15 jede � ; Kašp. Ho�� > Sušice,,že�. st. (6.56)
jede do 23.VI. 6.49

7.12 jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a, Fi�ip. Huť (6.12)
 > Sušice, že�. st. (7.53) jede do 28. VI.

7.48

7.55 jede � p�aco�ní dn�;  Stach�, aut. st. (7.35)
jede do 28. VI.

8.30

9.42 jede � ; Mod�a�a (9.05) Kašp. Ho�� > Sušice, že�. 
st (10.23) jede do 26. V.; 

10.15

10.23 jede denně; Mod�a�a (9.43) > Sušice,,že�.st. (11.00) 
jede do 31.V. 10.55

11.44
Jede denně; K�i�da (10.51) Mod�a�a (11.01) > 
Sušice,,že�. st. (12.25)  
jede od 1. VI. do 28. VI. 

12.18

12.52 jede �  ; Kašp. Ho�� > Sušice, že�. st (13.35)
jede do 26.V. 

13.24

13.26
jede denně; Mod�a�a (12.43) > Sušice,,že�. st. 
(14.10) 
jede od 1. VI. do 28. VI. 

14.01

13.45 jede � ; Mod�a�a (13.10) > P�aha na Kníž. (16.30)
jede do 29.VI., od 19. do 21.IV.

14.10

14.10
jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice,,že�.st. 
(14.46)
jede do 28.VI. 

14.41

15.02
jede � p�aco�ní dn�; Rejštejn (14.52) Kašp Ho�� 
(15.02) Sušice,,že�. st (15.44) 
jede do 28. VI

15.35

15.11
jede � p�aco�ní dn�; Stach�,,aut st. (14.55) > Kašp. 
Ho�� > (15.11) > Sušice (15.43) > K�ato�� aut. nád�. 
(16.31) jede do 28.VI.

15.43

15.25 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. H., St�ašín,Lazna,�ozc.1.0 
(15.43) > Žihobce (16.08) > Sušice,,že�.st. (16.20)   

16.13

15.25 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Nezdice na Š. 
(15.40) > Žihobce (16.08) > Sušice,,že�.st. (16.40) 16.35

15.45 jede � ; Mod�a�a (15.07) > Sušice,,že�. st. 
(16.26), jede do 26.V. 16.18

15.49
jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a (15.05) > Sušice Že�. 
st. (16.30), jede do 28.VI.  16.24

17.16 jede � ; Mod�a�a (16.40) > P�aha na Kníž. (20.00)
jede do 30.VI., 22.IV., nejede 21.IV.

17.40

17.20 jede � p�aco�ní dn�; Mod�a�a (16.39) > Sušice,,že�. 
st.(18.01) jede do 31.V. 17.53

18.45
jede � p�aco�ní dn�; K�i�da (17.55) > Mod�a�a 
(18.05) > Sušice,,že�. st. (19.25)
jede od 1. VI. do 28. VI 

19.19

19.12 jede � p�aco�ní dn�; Kašp. Ho�� > Sušice,,že�.st. 
(19.50) jede do 28.VI. 19.45

z SUŠICE (NÁBŘEŽÍ) do KAŠPERSKÉ HORY

Odjezd Pozn. Příjezd

4.58
jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�. st. (4.53) > Mod�a-
�a, Fi�ipo�a Huť (6.11)
jede do 28.VI.

5.30

5.16
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,,že�.st. (5.11) > Kašp. 
Ho��
jede do 28.VI.

5.48

6.45
jede � p�aco�ní dn�; z K�ato��, aut. nád�. (6.00) 
> Stach�,,aut.st. (7.32) 
jede do 28.VI.

7.17

6.45 jede � p�aco�ní dn�; z Sušice nabřeží > Nezdice na 
Šuma�ě (7.32) > Žihobce (7.01) > Kašp. Ho�� 7.45

7.51
jede � ; Sušice,,že�.st. (7.45) > Kašp. Ho�� > 
Mod�a�a (9.03)
jede do 26.V.

8.24

8.31
jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,,že�.st. (8.25) > Kašp. 
Ho�� > Mod�a�a (9.42) 
jede do 31.V.

9.02

9.56
jede � ; z Sušice,,že�.st. (9.50) > Kašp. Ho�� > 
Mod�a�a (11.11)
jede do 25.V, od 1.VI. do 28.VI. 

10.31

10.25 
jede � ; Z P�aha, Na Knížecí (8.00) > Sušice, nábře-
ží (10.25) > Kašp. Ho�� > Mod�a�a (11.25) 
jede do 29.VI., od 19. do 21.IV.

10.50

10.26
jede � ; Sušice, že�.st. (10.20) > Kašp. Ho�� > 
Mod�a�a (11.36)
jede do 26.V.  

11.00

12.23 jede � p�aco�ních dn�; z Sušice,,že�.st. (12.18) 
> Kašp. Ho��, jede do 28.VI. 12.55

13.05 jede � p�aco�ní dn�; z Sušice,,že� st (13.00) 
> Kašp. Ho��; jede do 28.VI.

13.40

13.46
jede � p�aco�ní dn�; Sušice,, že�. st. (13:40) > Kašpe�ské 
Ho�� > Mod�a�a, Fi�ipo�a Hut (15.01); 
jede do 28.VI.

14.20

13.50
jede � p�aco�ní dn�; Sušice nábřeží (13.50) > Kaš-
pe�ské Ho�� > Stach�, aut.st. (14.41)
jede do 28. VI.

14.22

13.51
jede � , Sušice,,že�.st. (13.45) > Kašp. Ho�� > 
Mod�a�a (15.05)
jede do 26.V. 

14.25

13.55
jede � ; Z P�aha, Na Knížecí (11.30) > Sušice, ná-
břeží (13.50) > Kašp. Ho�� > Mod�a�a (14.55)
jede do 30.VI.,22.IV., nejede 21.IV

14.20

14.57
jede � p�aco�ní dn�; Sušice,, že�. st. (14:50) > 
Mod�a�a, Fi�ip. Huť (16.30)
jede do 31.V.

15.33

14.57

jede � p�aco�ní dn�; Sušice,, že�. st. (14:50) > 
Mod�a�a, Fi�ip. Huť (16.41) > K�i�da (16.53)
jede od 1.VI. do 28.VI.  15.36

17.02 jede � p�ac. dn�; Sušice,,že�.st. (16.55) > Mod�a�a (18.22)
jede do 28.VI 17.37

18.25 jede � ; Sušice,,že�. st. (18.20) > Rejštejn (19.04)   
jede do 23.VI.

18.57

18.35
jede � p�aco�ní dn�; Sušice,,že�.st. (18:30) > Kašp. 
Ho��
jede do 28.VI

19.08

Sportovní hala Kašperské Hory pořádá:
druhý ročník turnaje:

NOHEJBAL DVOJIC
Sobota 11. 5. 2019 11.00 hod.

Neváhejte a přijďte zabojovat o pohár a ceny pro vítěze.
Pohodová, přátelská atmosféra zaručena.

Startovné 200,-Kč/team. Registrace předem nutná!Startovné 200,-Kč/team. Registrace předem nutná!

mob.: 775 15 15 16 mail: sport@kasphory.cz

www.sport.kasphory.cz /SportovisteKasperskeHory

INZERCE

V�s�ět�i�k�:   

  | pondě�í, úte��, středa, čt��tek, pátek, sobota, nedě�e     
 | jede � nedě�i a státem uznané s�átk�     
 | spoj přep�a�ující jízdní ko�a od 1. 6. 2019

aktua�izace 10. 4. 2019

z KAŠPERSKÉ HORY do STACHY
Odjezd Pozn. Příjezd

7.17
jede � p�aco�ní dn�; z K�ato��,aut.n. (6.00) 
> Stach�,,aut.st. (7:32)
jede do 28.VI.

7.32

13.10 jede �  Kašpe�ské Ho�� > St�akonice,, aut. st. (14.35) 
jede do 29.XI., nejede 19.IV.,5.VII. 13.31

13.50

jede � -; Kašp. Ho�� > Zdíko�,, aut. st (14.17) > 
Vaco�,, aut.st. (14.35) >  Čestice (14.50) > St�akoni-
ce (15.25)
jede do 27.VI.,nejede 18.,22.IV.,1.,8.V.,jede od 2.IX. 
do 28.XI., nejede od 25. do 30.X.

14.11

14.22 Sušice,,nábřeží (13.50) > Stach�,,aut. st. (14.41)
jede do 28.VI 14.41

15.49
jede denně, zKašp. Ho�� (15.49) > Stach�,, aut. st. > 
České Buděj. (18.20) 
jede do 18.IV.,od 22.IV. do 28.VI.

16.08

z STACHY do KAŠPERSKÉ HORY
Odjezd Pozn. Příjezd

7.35 jede � p�aco�ní dn�; Stach�,,aut.st. (7:35) > Sušice 
nábř. (8.30) jede do 28.VI. 7.55

8.55
jede denně ; České Budějo�ice, aut. nád�aží (6.40) 
> Stach� aut. st. (8.55) > Kašp. Ho�� (9.16)
jede do 18.IV.,od 22.IV. do 28.VI.

9.16

12.50 jede � p�aco�ní dn Stach�,, aut.st. (12:50) > Kašp. 
Ho�� (13.10), jede do 29.XI. 13.10

12.55 Stach� Šebesto� (12.55)  > Kašp. Ho�� (13.10)
jede do 29.XI 13.10

14.55

jede � p�aco�ní dn�; Stach�,,aut.st. (14.55) > Sušice 
nábřeží (15.43) > K�ato�� aut. nád�aží (16.31) 
jede do 28.VI. 15.11

V�s�ět�i�k�:   

  | pondě�í, úte��, středa, čt��tek, pátek, sobota, nedě�e     
 | jede � nedě�i a státem uznané s�átk�     
 | spoj přep�a�ující jízdní ko�a od 1. 6. 2019

aktua�izace 10. 4. 2019

z KAŠPERSKÉ HORY do STACHY
Odjezd Pozn. Příjezd

7.17
jede � p�aco�ní dn�; z K�ato��,aut.n. (6.00) 
> Stach�,,aut.st. (7:32)
jede do 28.VI.

7.32

13.10 jede �  Kašpe�ské Ho�� > St�akonice,, aut. st. (14.35) 
jede do 29.XI., nejede 19.IV.,5.VII. 13.31

13.50

jede � -; Kašp. Ho�� > Zdíko�,, aut. st (14.17) > 
Vaco�,, aut.st. (14.35) >  Čestice (14.50) > St�akoni-
ce (15.25)
jede do 27.VI.,nejede 18.,22.IV.,1.,8.V.,jede od 2.IX. 
do 28.XI., nejede od 25. do 30.X.

14.11

14.22 Sušice,,nábřeží (13.50) > Stach�,,aut. st. (14.41)
jede do 28.VI 14.41

15.49
jede denně, zKašp. Ho�� (15.49) > Stach�,, aut. st. > 
České Buděj. (18.20) 
jede do 18.IV.,od 22.IV. do 28.VI.

16.08

z STACHY do KAŠPERSKÉ HORY
Odjezd Pozn. Příjezd

7.35 jede � p�aco�ní dn�; Stach�,,aut.st. (7:35) > Sušice 
nábř. (8.30) jede do 28.VI. 7.55

8.55
jede denně ; České Budějo�ice, aut. nád�aží (6.40) 
> Stach� aut. st. (8.55) > Kašp. Ho�� (9.16)
jede do 18.IV.,od 22.IV. do 28.VI.

9.16

12.50 jede � p�aco�ní dn Stach�,, aut.st. (12:50) > Kašp. 
Ho�� (13.10), jede do 29.XI. 13.10

12.55 Stach� Šebesto� (12.55)  > Kašp. Ho�� (13.10)
jede do 29.XI 13.10

14.55

jede � p�aco�ní dn�; Stach�,,aut.st. (14.55) > Sušice 
nábřeží (15.43) > K�ato�� aut. nád�aží (16.31) 
jede do 28.VI. 15.11
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Na základě iniciativy hajného Kašpersko-
horských městských lesů pana Jaroslava 
Nového byla dne 5. 4. 2019 uskutečněna 
akce „Uklidíme Česko“.
Děti z mysliveckého kroužku Mladí 
přátelé myslivosti a spolku Duha Krá-
lováci se podílely na úklidu prosto-
ru podél pozemní komunikace vedou-
cí z Kašperských Hor do Radešova. 
Uklízelo se to, co lidé vyházeli z oken 
automobilů při své jízdě, a bylo oprav-
du co uklízet. I když se naplnila spousta 
igelitových pytlů nepořádku všeho druhu, 
i tak to nestačilo, aby byl les podél silnice 
řádně uklizen. To by takovýchto akcí muse-
lo být uskutečněno více. V polovině akce se
všichni účastníci, tedy 27 osob, sešli u společ-
ného ohně. Hudební vložku ke spokojenosti 
dětí obstaral vtipálek Matěj Voldřich a po 
odpočinku se pokračovalo až do Radešova. 
Doufáme, že když děti odpadky sbíraly, uvě-
domí si, že odpad se z oken aut do přírody 
nevyhazuje. Toto určitě nevěděl cestující, 
který vyhodil z auta 11 pneumatik, které 
jsme nemohli uklidit, protože jsme k tomu 
nebyli vybaveni. Velké díky patří všem 
dětem, které se akce v hojné míře účast-

Děti z Kašperských Hor uklízely 
Česko

nily, a především panu Jaroslavu Novému, 
bez kterého by tato akce, jež do nejmen-
ších detailů perfektně připravil, nebyla. 
S mysliveckým kroužkem pod vedením 
manželů Jaroslava a Miloslavy Nových 
náš spolek příležitostně spolupracuje již 
několikátým rokem ke všeobecné spokoje-

nosti. Stejně tak jako s organizací Kašper-
skohorské městské lesy s.r.o. pod vedením 
jejího jednatele Ing. Miroslava Mäntla, 
kterému touto formou také velmi moc 
děkujeme. 

Miroslav Vrhel a Magda Voldřichová
spolek Duha Králováci

Foto: Fotoarchiv spolku (Účastníci úklidové akce)

V roce 1906 povolila rakouská vláda po 
intervenci šumavského krajana a poslan-
ce říšského sněmu, statkáře z Nemilkova 
JUDr. Gustava Schreinera, zřízení německé 
státní reálky v našem městě. Proto dala 
obec vystavět novou prostornou budovu 
při silnici na Vimperk a později i zhotovit 
jako dík pamětní desku poslanci Schrei-
nerovi v parčíku proti spořitelně. Reálku 
pak absolvovali nejen místní, ale i studenti 
z dalekého okolí. A na svá léta, prožitá 
u nás, vzpomíná tehdy čtrnáctiletá Else 
z Nové Hůrky.
„Rodiče mi pro stěhování koupili něco ob-
lečení a nový kufr, jehož vůni novoty mám 
ještě stále v nose. Bylo mi smutno, že pro 
velkou vzdálenost školy se domů dostanu 
pouze o prázdninách. S obavou jsem očeká-
vala den odjezdu, který na dnešní poměry 
dopadl zvláštním způsobem. Rodiče žáků 
z Železné Rudy spolu s mými rodiči najali 
kočár, na který se naložily ty všechny naše 
kufry a my jsme pak za kočárem pocho-
dovali celou tu dlouhou cestu přes hory 

Else Nusshart – vzpomínka na studia 
v Kašperských Horách

a lesy zcela unaveni, do nového školního 
místa. Já s kamarádkou jsme měly ubyto-
vání u slečny Anny Stingl, jedné postarší 
dámy, v jejím nevelkém domě, který stál 
nedaleko reálky přímo u silnice. S námi tu 
byly ještě dvě dívky a žák, který měl pokoj 
v patře domu. Uprostřed velké jídelny stál 
stůl, u kterého bylo dost místa pro všechny. 
Slečna Stingl měla starší služebnou, která 
uměla dobře vařit. Její vzhled jen poněkud 
narušovalo velké vole. Ale vždy nám byla 
ochotna ve všem pomoci.
Na novou školu, která byla moderně vy-
bavena, s krásnými učebnami, tělocvičnou, 
sportovními hřišti, hudebním sálem a kres-
lírnou, dokonce tu byl i prostor na přestáv-
ky pro dívky, jsem si rychle zvykla. Někteří 
žáci, kteří přišli z daleka, mohli využívat 
ubytování ve státním studentském domo-
vě. Se všemi učiteli jsem si rozuměla velmi 
dobře. Rok mne vyučoval i profesor Wal-
ter Gattermann, a to jsem nemohla vůbec 
tušit, že se jednou stane mým tchánem. 
Naše domácí úkoly jsme dělaly s kamarád-

kou u velkého jídelního stolu, neboť nic ji-
ného nebylo a také jsme se zde vzájemně 
společně učily. Když jsme viděly přicházet 
ředitele Wohniga, který sem šel na návště-
vu ke své švagrové, naší paní domácí, byl 
okamžitě vyhlášen poplach. Rychle jsme se 
chopily knih a ředitel, potěšen naší pílí, nás 
odměnil velkou pochvalou.
Štinglovna s děvčaty byla ohromným mag-
netem pro chlapce z okolí, proto nás paní 
Stingl dobře hlídala, jako když bernardýn 
hlídá dům. Také každý z žáků, který se při-
blížil k našemu domu, ocitl se automaticky 
v hledáčku pana ředitele. Přesto někteří 
zvlášt odvážní chlapci si k našemu obvese-
lení troufali lézt na stromy u plotu, aby nás 
odtud mohli špehovat.
Za příznivého počasí jsme chodily s děvča-
ty na vycházky na „Starou“ k Tuškovu. Zde 
jsme potkávaly starší žáky a to byly první 
příležitosti k vzájemnému okukování obou 
pohlaví. Mé nejoblíbenější předměty byly 

Pokračování na straně 10
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biologie u pana ředitele, výtvarná výchova 
u pana Nowaka a tělocvik u paní Zezuly. 
Až do připojení k Říši jsme měli výuku 
anglického a českého jazyka, což pak na-
hradila francouzština. Latinář Winkler vždy 
vstupoval do třídy s propagandistickými 
novinami pod paží, ale tohoto fanatického 
přívržence hitlerovské politiky jsme nebrali 
moc vážně.
Jeho politická infiltrace do myslí žáků byla 
pro něho cennější nežli vlastní vyučování. 
Také jsem měla ráda matikáře Lutze, který 
dovedl látku velice dobře vysvětlit a vy-
stupoval velice lidsky. Ovšem jeho slabostí 

bylo plzeňské pivo, kterého si popřával po-
někud více. Jednoho žáka si často posílal 
do nejbližší hospody pro čerstvě natočené 
pivo. Lutzovým nástupcem se stal profe-
sor přezdívaný žáky Kujón to proto, že při 
špatných výkonech žáků se strašně rychle 
rozčílil. Já jsem u něho měla zvláštní oko. 
Zůstala jsem mu v paměti a v roce 1950 
při návštěvě jeho blízkých přátel, rodičů 
Gattermannových v Lallingu, přispěl k po-
zitivnímu vnímání mé osoby u budoucího 
švagra a švagrové v době tenkrát ještě vel-
mi mladého vztahu s Erhardem, který se 
narodil v Kašperských Horách roku 1929.
Ve svých 19 letech jsem zde roku 1942 
s dalšími 15 spolužáky složila maturitu. 

Část chlapců byla ještě před ní povolána 
do vojenské služby a byla jim po návratu 
z fronty přislíbena nouzová maturita, ale 
málokterý se toho dočkal. Žádné maturitní 
oslavy se nekonaly, neboť válečné události 
značně kalily společenskou náladu.“
Po maturitě absolvovala roční pedagogické 
studium v Mnichově a jejím prvním učitel-
ským místem se stala škola ve Zhůří pod 
Javornou a za tři roky na to pak následoval 
nucený odchod z Nové Hůrky. Žila a učila 
v Bavorské Rudě, kde také roku 2005 ze-
mřela a je zde pochována. 
Za překlad děkuji Vladimíru Horpeniakovi.

Emil Kintzl
milovník a znalec Šumavy

Dokončení ze strany 9

Hotel Kašperk (dříve Ertl) patří k nejzná-
mějším budovám Kašperských Hor, kdysi 
královského horního města, které bohatlo 
díky svým zlatým dolům i obchodu na Zla-
té stezce do Pasova v Bavorsku.
Dominantní poloha hotelového domu 
v horní frontě domů nad svažitým náměs-
tím v bezprostřední blízkosti staroslavné 
radnice dává tušit, že tu nejspíš už od 14. 
století mohl stát jeden z hlavních zájezd-
ních hostinců, v němž podle nařízení Karla 
IV. z roku 1366 měli v městě nocovat kupci 
a formani jedoucí po Zlaté stezce. K tomu 
je třeba dodat, že některé části původní-
ho jádra hotelového domu (zejména levý 

trakt) skutečně po-
cházejí ze středo-
věku. Dochované 
plackové a valené 
klenby zde dále do-
kládají klasicistní 
přestavby v 18. a na 
počátku 19. století. 
Zvlášť cenným prv-
kem starší výstavby 
je na pravé straně 
sál, klenutý v celém 
rozsahu plackami, 
který dříve sloužil 
jako průjezd. Původ-
ní jádro přízemního 
objektu bylo řeše-
no jako hloubkový 

trojtrakt se střední chodbou, na kterou 
navazuje schodiště k hostinským pokojům. 
Poměrně široké průčelí starého hostince, 
zvaného „U hroznu“, mělo lichoběžníkový 
zděný poloviční štít s klasicistním členěním 
z 19. století, prolamovaný půdními okny. Při 
zachování části přízemí se objekt do dnešní 
podoby jednopatrového domu s příčně sed-
lovou mansardovou střechou a secesním 
průčelím přestavoval v roce 1909. Průče-
lí s vikýřem uprostřed bylo rozvrženo do 
dvou bočních traktů vrcholících nápadný-
mi štíty podkroví. Autorem poměrně vel-
mi kvalitního projektu byl domácí stavitel 
Josef Schmidt z Vimperka, stavebníkem 

majitel Josef Ertl. Kašperskohorský hotel 
Ertl významně přispíval k rozvoji turistické-
ho ruchu na Šumavě. Tak například v roce 
1928 nabízel hostům čtrnáct jedno – nebo 
dvoulůžkových pokojů s krásnými výhledy 
do kraje, elektrické osvětlení, garáže, pří-
jemné lokály vybavené klavírem a kuleční-
kovým stolem, kdykoliv studenou i teplou 
kuchyni, nejlepší kašperskohorská a pl-
zeňská piva, bohatý výběr přírodních vín, 
dále cukrářské výrobky, auto k pronajmu-
tí a dokonce služby zubního lékaře přímo 
v domě. 
V nelehké době po druhé světové válce 
i v letech „budování socialismu“ zastával 
chátrající hotel Kašperk vedle hotelu Bílá 
růže úlohu hlavního restauračního a uby-
tovacího zařízení v místě. Díky rozsáhle 
a citlivé rekonstrukci v době po roce 2005 
byla hotelu vrácena jeho secesní podoba 
a Kašperk, dnes jeden z nejluxusnějších ho-
telů v regionu, je opět chloubou Šumavy. 
Ze zajímavostí lze mimo jiné připomenout, 
že hotel Kašperk a jeho bezprostřední okolí 
na náměstí Kašperských Hor se staly au-
tentickým prostředím pro natáčení velmi 
úspěšného televizního filmu režiséra Jiřího 
Stracha Vůně vanilky z roku 2001, který 
umělecky zaznamenává domácí příběh lás-
ky za dnů osvobozování západních Čech 
americkou armádou v roce 1945.

Vladimír Horpeniak
historik Muzea Šumavy

Hotel Kašperk

Foto: Fotoarchiv Muzea Šumavy (Hotel Ertl z doby kolem roku 1900)

Foto: Fotoarchiv Emila Kintzla Foto: Fotoarchiv Emila Kintzla Foto: Fotoarchiv Emila Kintzla 

HISTORIE
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Jarem se postupně probouzející Kašperské 
Hory zlákaly k návštěvě Královéhradecký 
dětský sbor Jitříčko. Ten se během prvního 
dubnového víkendu účastnil mezisborové 
výměny se Sušickým dětským sborem. Jit-
říčko je přípravné oddělení Královéhradec-
kého dětského sboru Jitro. 
V Kašperských Horách navštívili dětští 
zpěváci kostel sv. Mikuláše, kde si zazpívali 
dvě písně. Děti si také prohlédly kašper-
skohorský betlém a seznámily se s histo-

Michala Horáčka okouzlil Mouřenec 
i Muzeum Šumavy

rií našeho města. Královéhradecký dětský 
sbor Jitro je jedním z nejlepších dětských 
pěveckých sborů v ČR, který má na svém 
kontě mnoho ocenění a je účastníkem me-
zinárodních soutěží, na kterých získal celou 
řadu významných ocenění. Od roku 1990 
sbor uskutečnil dvanáct turné po USA, 
pět po Japonsku a v roce 1993 koncertoval 
i v Hong Kongu.
Neplánovaná neformální návštěva dětského 
sboru byla předzvěstí koncertu Smíšeného 

sboru JITRO, který se uskuteční v rámci 
spolupráce kašperskohorského festivalu 
Zpěvná Šumava a Evropského festivalu du-
chovní hudby Šumava – Bayerischer Wald 
v neděli 26. května od 15:00 v kostele sv. 
Markéty v Kašperských Horách.

Zpívajícím ,,Hradečákům“ se prostě v Kaš-
perských Horách líbí.

Radek Nakládal
kulturní referent

Jitříčko rozeznělo kostel 

Nejznámější český textař Michal Horáček 
přijel na začátku dubna do Kašperských 
Hor představit svůj dokumentární film 
Máme na víc.
Příjezdu do Kašperských Hor předcházela 
návštěva brusírny křišťálového skla Rajský 
dvůr, která se nachází na půli cesty z No-
vého Městečka směr Annín. Zde se měl 
Horáček možnost seznámit s technologií 
broušení křišťálového skla a se samotným 
provozem. 

Další jeho cesta pak vedla ke kostelu sv. 
Mořice nad Annínem. Zde Michala Horáč-
ka očekával Lukáš Milota ze spolku Přátelé 
Mouřence z.s. Prohlídka samotného kostela 
jej okouzlila a podotkl, že právě díky tako-
vým obětavým lidem, jakými jsou členové 
spolku Přátelé Mouřence, nám zůstává od-
kaz našich předků. 
Hodinu před samotnou projekcí filmu 
ještě stihl Horáček navštívit za doprovo-
du PhDr. Horpeniaka Muzeum Šumavy 

v Kašperských Horách. Setkání s diváky 
v kašperskohorském kině bylo zpestřeno 
neformálním rozhovorem nejen o filmu sa-
motném, který je hlavně pohledem tvůrce 
Robina Kvapila na Horáčkovu prezident-
skou kampaň v roce 2017. Michal Horáček 
se také zmínil o svých dalších občanských 
aktivitách. 
Děkuji všem občanům, kteří do kina ve 
čtvrtek 4. dubna zavítali.

Radek Nakládal
kulturní referent  

Zpěvná Šumava poprvé s mezinárodní 
účastí
Festival duchovních pěveckých sborů Zpěv-
ná Šumava se kašperskohorské veřejnosti 
představil poprvé v roce 2018. Jeho smys-
lem bylo nabídnout pěveckým souborům 
možnost zazpívat si v některém z kašper-
skohorských kostelů. Tuto příležitost do-
staly i v letošním roce. Jsme velmi rádi, že 
se nám podařilo pozvat první zahraniční 
soubor z partnerského Grafenau a zároveň 
navázat spolupráci s uznávaným Evrop-
ským festivalem duchovní hudby Šumava 
– Bayerischer Wald.  
Termín festivalu letos připadl na víkend 
24. – 26. května, ale už o týden dříve se 
bude v sobotu 18. května od 17:00 konat 
v kostele sv. Markéty koncert smíšeného 
pěveckého sboru Gaudium z Kladna. Jedná 
se o sbor Základní umělecké školy Kladno  
Moskevská, jehož historie sahá až do roku 
1957, kdy byl založen. V současné době 
navštěvuje tento komorní, neprofesionální 
sbor 23 členů. V jeho kmenovém reperto-
áru najdeme nejen skladby nejrůznějších 
stylů (od renesance přes klasicismus, ro-
mantismus až po hudbu současných sklada-
telů), ale i žánrů (vedle hudby vážné jsou 
to skladby folklórní, jazzové, úpravy písní J.  

Ježka, anglické písně, spirituály a jiné).
Páteční večer 24. května bude patřit celo-
národní akci Noc kostelů, v jejímž rámci se 
uskuteční první z trojice koncertů. V koste-
le sv. Markéty vystoupí od 18:00 ženský 
pěvecký sbor Maraveja z Prachatic. Ten-
to komorní ženský sbor existuje již 16 let, 
v současném složení od jara 2017. Název 
souboru vznikl spojením počátečních slabik 
jmen zakládajících členek. Původně rene-
sanční repertoár se postupně rozšířil na 
všechna slohová období. Na mezinárodním 
sborovém festivalu romantismu Vlachovo 
Březí 2011 získal cenu da Camera za nej-
lepší komorní sbor.
Sobotní odpoledne 25. května bude pat-
řit zahraničnímu hostu. V poutním kostele 
Panny Marie Sněžné se od 16:00 představí 
smíšený pěvecký sbor da Capo z partner-
ského města Grafenau. Sbor byl založen 
v roce 2006 a má včetně hudebníků 31 
členů. Jedná se o laiky, kteří s nadšením 
hudebně doprovázejí bohoslužby, svatby 
a další církevní obřady. Příležitostně vystu-
pují i na větších koncertech po Německu. 
Zlatým hřebem je pro ně vždy Noc světel 
pořádaná v Grafenau, při které zní zpěvy 

z Taizé v mnoha různých jazycích.
Vyvrcholením festivalu bude nedělní vy-
stoupení Smíšeného sboru JITRO z Hrad-
ce Králové. Čtyřicetičlenný sbor vedený 
sbormistrem Janem Fajfrem zazpívá v kos-
tele sv. Markéty 26. května od 15:00. 
Koncert je součástí Evropského duchovního 
festivalu Šumava – Bayerischer Wald, který 
vznikl v roce 1997 a od té doby si vybudo-
val svébytné místo a renomé na poli hu-
debního a kulturního dění jihozápadočeské-
ho regionu a přilehlého Bavorska. Festival 
spojuje zejména česká a bavorská hudební 
tělesa i publikum a pomáhá jim překonávat 
důsledky komplikovaného vývoje vzájem-
ných vztahů v minulém století. Díky své 
dlouholeté tradici se za přispění silných 
partnerů (Západočeská univerzita v Plzni, 
Unie českých pěveckých sborů) či regionál-
ních bavorských subjektů (Musikkreis Ba-
yern-Böhmen, Pfarrei Bodenmais) podílí na 
budování kulturní identity tohoto regionu.
Letošní Zpěvná Šumava má divákům a po-
sluchačům rozhodně co nabídnout. Vstup-
né na všechny koncerty je dobrovolné.

Jitka Skořepová a Radek Nakládal
Městské kulturní a informační středisko
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ZPĚVNÁ ŠUMAVA
18. k�ětna  17:00  Smíšen� pě�eck� sbo� GAUDIUM KLADNO
   koste� s�. Ma�két�

24. k�ětna 18:00 Žensk� komo�ní sbo� MARAVEJA PRACHATICE
   koste� s�. Ma�két�
   – konce�t je součástí Noci koste�ů

25. k�ětna 16:00 DA CAPO GRAFENAU
   koste� Pann� Ma�ie Sněžné

26. k�ětna 15:00 Smíšen� sbo� JITRO HRADEC KRÁLOVÉ
   koste� s�. Ma�két�
   – konce�t se koná �e spo�up�áci s E��opsk�m �esti�a�em  
   ducho�ní hudb� Šuma�a - Ba�e�ische� Wa�d

Květnový Senior IN 
bude plný taneční 
energie
Milovníci tance si přijdou na své bě-
hem květnového pořadu Senior IN. 
Ve čtvrtek 16. května od 15:00 bu-
deme promítat novozélandský film 
HIP HOP – Erace. Může se soubor se-
niorů a seniorek, jehož věkový průměr 
se blíží devadesátce a skoro všichni čle-
nové vlastní umělou kloubní náhradu, 
úspěšně zúčastnit hiphopové taneční 
soutěže? Film sleduje fascinující cestu 
novozélandských nadšenců, kteří to se 
svým vystoupením chtějí dotáhnout až 
do Las Vegas. Jak se jim to podaří? To 
se nechte překvapit.
Těší nás, že o dubnový pořad byl mezi 
diváky velký zájem. Ing. Hynek Hladík 
přednášel o vodních stavbách na Zla-
tém potoce v Amálině údolí. Milým 
překvapením byla návštěva potomků 
tehdejšího stavitele Josefa Kuthana.

Radek Nakládal
kulturní referent

Srdečně zveme rodiny do kašperskohor-
ského kina na novou českou celovečerní 
pohádku Čertí brko, kterou promítneme 
v pátek 10. května od 17:00. Na plátně 
uvidíte známé herecké tváře, jakými jsou 
Ondřej Vetchý, Jan Cina, Jan Budař nebo 
Judit Bárdos.
Příběh se odehrává napůl na zemi v měs-
tečku Pytlov na úpatí kopce Pervidle a na-
půl v pekle. Hříchy řemeslníků i sedláků 
z Pytlova spravedlivě zapisuje kouzelné 
Čertí brko. Jednoho dne ale přestane fun-
govat. Lucifer proto pověří nezkušeného 
a zmateného čerta Bonifáce, aby do po-
bočky v Pervidlích doručil nové čertí brko. 
Bonifác je ale spíš vynálezce, kterému moc 
čertovské fígle a kouzla nejdou, a tak nej-
raději tráví v pekle dlouhé hodiny kutěním 
nejrůznějších zlepšováků. Ve světě lidí se 
má za úkol otrkat, ale naráží na vychytralce, 
lenochy a podvodníky, kteří mu nové brko 
ukradnou, a tak začíná teprve ta správná 
mela. Přijďte se podívat, jestli se Bonifá-
covi podaří osvobodit uvězněného Lucifera 
a získat srdce krásné Markétky.

V Kašperkách bude psát 
Čertí brko

Pohádce režiséra Marka Najbrta nechybí 
klasické atributy, které dětský divák očeká-
vá, ani dostatek satiricko-sociálního humo-
ru, který ocení dospělí. 
Trochu mravoučný tón finálnímu poci-
tu z pohádky nijak nevadí, dokonce do ní 
v kontextu klasických českých filmových 
pohádek patří.

Radek Nakládal
kulturní referent
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V době letních prázdnin jsme v naší škole 
opakovaně pořádali bezplatné příměstské 
tábory. Z původně připravených 4 – 5 tur-
nusů nakonec probíhaly kvůli malému zá-
jmu rodičů vždy jen dva. V některých z nich 
bylo přihlášeno dokonce jen 6 kašpersko-
horských dětí. To bylo hlavním důvodem, 
proč náš partner v loňském roce odmítl tá-
bory ve spolupráci se školou uspořádat. 
Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí na 
prvním stupni jsme znovu jednali s nezis-
kovou organizací Attavena. 
V termínu 15. – 19. července proběhne 
v prostorách školy opět na zkoušku alespoň 
jeden příměstský tábor. V případě zájmu 
rodičů o tuto službu budeme moci v příš-
tích letech nabídku opět rozšířit.
Tábor je nepobytový, probíhá v čase od 
7:00 do 17:00. Kapacita je 10 – 30 dětí. 
Program je nastavený pro pobyt venku 
i vevnitř a kombinuje různé aktivity (vý-
tvarné, sportovní, hrací, poznávací, soutěž-
ní, apod.). 

Tábor je určen pro 
děti 1. stupně základ-
ních škol, jejichž rodi-
če pracují nebo si prá-
ci hledají. Pobyt dětí 
je zdarma, platí se 
pouze 350 Kč za týden 
na teplé obědy a pití. 
Více informací se 
dozvíte při květnové 
informační schůz-
ce pořádané v ZŠ 
Kašperské Hory. 
Termín ještě 
upřesníme.
Přihlásit se mů-
žete již nyní na:
h t t p : // w w w . a t -
t a v e n a . c z / k u r z /
kasperske-hory/. 

Richard Nový
ředitel školy

Příměstský tábor 
opět v ZŠ Kašperské 
Hory

Poděkování 
Ráda bych poděkovala paní Martině Vrbové za spontánní zpro-
středkování zajímavé přednášky pro žáky 7. – 9. třídy naší ZŠ 
o Aljašce. Její dlouholetá kamarádka Annette, která v deva-
desátých letech působila v České republice jako dobrovolník 
v programu Mírových sborů Spojených států amerických, se po 
letech vrátila do Evropy a se svými třemi dětmi věnovala jedno 
dopoledne v březnu i naší škole. Annette navštívila Aljašku ně-
kolikrát a to díky práci pro vládu. Aljaška jako teritorium zcela 
na severu amerického kontinentu byla odkoupena Spojenými 
státy na konci 19. století od Ruska. Dnes je největší z padesáti 
států USA, ale má téměř nejnižší populaci. Jedná se o zemi 
představující poloostrov s nejdelším a nejčlenitějším pobřežím 
bohatým na nádherné geografické úkazy, kde začínají Kordil-
lery, kde se nacházejí četné ostrovy, vulkány, ledovce a její 
nadpoloviční území spadá pod chráněné území s lokalitami 
obývanými původními obyvateli – Eskymáky a Indiány. Úplně 
nenaplňuje představy o „americkém snu“. Život je tam drsnější, 
počasí chladnější, život dražší, ale přírodní krásy a kontrasty se 
zbytkem světa jedinečné…

Eva Pelčarská
učitelka ZŠ
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V rámci projektu Jazykové kompetenční 
centrum pro němčinu a češtinu se žáci 
z kroužku němčiny zúčastnili v pondělí 1. 
dubna exkurze do Grafenau. Koordinátorky 
partnera projektu EUREGIO připravily pro 
děti zábavné dopoledne formou jazyko-
vých animací, kdy si utvořené česko-němec-
ké týmy dětí vzájemně osvojovaly základní 
slovní zásobu formou her. Paralelně pro-
bíhaly chemické pokusy, jejichž výstupem 
bylo vlastnoručně vyrobené mýdlo či tuhá 
pěna do koupele. Program dětí z pátého 
ročníku reálky a našich žáků pokračoval 
odpoledne společnou audiencí u pana sta-
rosty Niedermeiera, kde byla připomenu-
ta společná historie obou měst ležících na 
Zlaté stezce. Na závěr exkurze v Grafenau 
si děti užily adrenalin na moderní letní bo-
bové dráze.
Hned následující týden se uskutečnila dru-

Kašperské Hory – Grafenau
há vzájemná návštěva, a to u nás v Kašper-
ských Horách. I tentokrát čekal děti podob-
ný program, který byl zahájen na radnici 
u paní starostky Bernardové s následnou 
prohlídkou místního betléma v prostorách 
výstavní galerie na radnici. Všechny děti 
dostaly na památku krásný suvenýr - dře-
věnou tužku s jedním ze symbolů naše-
ho města. Druhou vzájemnou návštěvou 
a společným programem, kterému domi-
novala teambuildingová hra s barevným 
padákem v naší sportovní hale, se mezi 
dětmi začal vytrácet ostych a zábrany. 
Odpoledne jsme vzali děti na Kašperk, kde 
pan Svoboda povídáním o minulosti naše-
ho hradu postaveného na kašperskohorské 
Zlaté stezce symbolicky uzavřel význam 
současného partnerství obou měst.
Celý projekt, jehož hlavním cílem je navá-
zání kontaktů a partnerství škol, jsme roz-

šířili o skupinu starších dětí druhého stup-
ně, které projevily zájem navštívit výuku 
anglického jazyka v hostitelské škole. Naši 
studenti měli v Grafenau možnost aktivně 
se účastnit společné výuky ve dvou osmých 
a v jedné deváté třídě a také šest studentů 
z reálky nahlédlo v druhém týdnu do dvou 
hodin AJ na naší škole. Na závěr si společně 
vytvořili krátký video příběh.
Díky této exkurzi si všichni žáci obou škol 
mohli vyzkoušet znalosti cizích jazyků, 
osobně poznat země svých sousedů, je-
jich kulturu a obyvatele. Tento výměnný 
program zároveň nastartoval obnovu dří-
vějšího partnerství mezi naší základní ško-
lou a reálkou v Grafenau a byl podpořen 
řediteli obou našich škol. Věříme, že tato 
spolupráce bude i nadále pokračovat.

Eva Pelčarská 
učitelka ZŠ

Partnerství mezi městy – partnerství mezi školami

Jaro zavítalo mezi nás a je cítit ze všech 
koutů naší přírody. Děti jaro vítaly veselými 
jarními básněmi, zpívají jarní písně, pozná-
vají svými smysly změny v jarní přírodě, vý-
tvarnými technikami znázorňují, co se jim 
na jaru líbí. Jarní svátky – Velikonoce – si 
svým tvořením velice užívaly, a tak si také 
odnesly hotové dekorace na velikonoční 
výzdobu svých domovů. Také děti ze třídy 
„Sluníčko“ odemkly les a celou jarní příro-
du. Hlavně se ve slunečném a teplejším po-
časí mohou děti dostatečně vydovádět na 
zahradě školky.
Březen – měsíc knihy jsme zakončili nejen 
návštěvou městské knihovny s předčítá-
ním pohádek a seznámením s provozem 
knihovny, ale také se několik dětí s rodiči 
zúčastnilo již tradiční akce „Noc s Ander-
senem.“ Sice se zapojili jen do odpoledního 
programu, ale nezaháleli a na dané indicie 
vymysleli zajímavý příběh o tom, „Jak chu-
dák k pivovaru přišel.“
Měsíc duben je významný hlavně pro ty, 
kteří se chystají pro vstup do základní ško-
ly. Důležitým prvním krokem je zápis do
1.třídy, kterého se v tomto školním roce 
zúčastnil opravdu rekordní počet předškolá-
ků. A tak odpovídali na otázky, které chtěly 
paní učitelky ze školy vědět, recitovali při-
pravené básně, zpívali písně, pojmenovávali 
jarní květiny a geometrické tvary, počítali, 
kreslili. Možná překonávali sami sebe, pro-
tože tréma také nechyběla. Návštěvou 1. 
třídy a zavítáním přímo do vyučovací ho-
diny se mohli předškoláci alespoň trochu 
seznámit se školním prostředím. Tak jim 

Ze školky
držme palce, aby jim 
všechno ve škole vy-
cházelo na výbornou!
Jarní příroda se také 
odrážela v programo-
vých tématech spo-
jených s návštěvou 
IS SEV. Děti se také 
zúčastní „Dne Země“ 
s přichystaným pro-
gramem ochrany naší 
přírody. Stále probíhá 
cvičení „Sparťan“ ve 
sportovní hale, výu-
ka anglického jazyka 
předškoláků, plavecký 
výcvik v plaveckém 
bazénu v Sušici.
Děti ze třídy „Sluníč-
ko“ navštívily divadel-
ní představení v Sušici 
a také k nám do školky 
zavítal opět „Honza 
Pohoda“ se svým po-
hádkovým příběhem 
„O ježibabě,“ čímž 
trochu navodil atmo-
sféru k blížícímu se 
reji čarodějnic.
I nadále se těšíme na 
stále více kvetoucí pří-
rodu, teplejší sluníčko 
a veselou náladu!

Radka Kolářová 
a Jana Bártíková 

učitelky MŠ
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Foto: Fotoarchiv ZŠ (Návštěva v Grafenau) Foto: Fotoarchiv ZŠ (Návštěva z Grafenau)

Foto: Fotoarchiv MŠ (Odemykání přírody) Foto: Fotoarchiv MŠ (Návštěva první třídy)

Výstava žáků Výtvarného oboru ZUŠ 
Kašperské Hory v prostorách býva-
lé šatlavy v budově radnice. Kdysi 
obávané místnosti zcela změní účel, kte-
rému sloužily před staletími, a místo utr-
pení nabídnou zábavu i poučení. 

Bude totiž možné proměnit se tu na krále, 
nebo bytosti z dávných vyprávění, pobavit 
se a zjistit, jaké pověsti si lidé žijící v tomto 
tajemném koutě naší země vyprávěli a stá-
le vyprávějí. Návštěvníci se také seznámí s 
mnoha zcela ojedinělými živočichy a podi-
vuhodnými bytostmi – objevenými mladý-
mi badateli/výtvarníky.

POZOR! 

Na výstavě je řada exponátů, kterých je 
nutné se dotýkat a pohrát si s nimi. Foto-
grafování vítáno.
Výstavu pořádá Městské kulturní a infor-
mační středisko ve spolupráci se ZUŠ Kaš-
perské Hory. 
Přístupná bude trvale v otevírací době 
MěKIS. 

Šumavská tajemství
Vernisáž proběhne v pátek 31. května od 
15:30.

Hana Stonová Prančlová 
učitelka ZUŠ

ZUŠ open – V rytmu 
hudby a barev III
Srdečně zveme na koncert na náměstí 
v pátek 31. května od 16:00 pořádaný 
naší školou v rámci akce ZUŠ OPEN 2019 
– celostátního happeningu základních 
uměleckých škol ve veřejném prostoru. 

III. ročník ZUŠ OPEN opět po roce roz-
žije a rozezní náměstí v Kašperských 
Horách. Již potřetí bude možné po-
slechnout si a prohlédnout si výsledky 
celoroční práce žáků a pedagogů naší 
školy. Představí se mladí umělci hudeb-
ního, výtvarného i literárně-dramatic-
kého oboru.

Přijďte na náměstí zažít společně pří-
jemné kulturní odpoledne.

Hana Stonová Prančlová 
učitelka ZUŠ
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změna p�og�amu ��h�azena

DLOUHODOBÉ AKCE

K�ěten – če��en
V�sta�a
Va�entin Ho�ba – Ob�az� z Jihočeska 
a  Jose� Duspi�a  –  Posunutá �ea�ita.
��sta�ní místnost �adnice  |

KRÁTKODOBÉ AKCE

06.05. | 11:30
Os�a�� os�obození
Připomínka ústupo��ch bojů z konce 
d�uhé s�ěto�é �á�k�. Ukázka bojo�é 
technik� a přednáška. 
náměstí Kašpe�ské Ho�� |

10.05. | 17:00
Če�tí b�ko
Příběh nás za�ede do městečka P�t-
�o� na úpatí kopce Pe��id�e. Místní 
ani netuší, že �šechn� jejich přestup-
k� a nep�a�osti zapisuje sp�a�ed�i�ě 
a neom��ně kouze�né Če�tí b�ko. 
kino Kašpe�ské Ho�� |

11.05. | 11:00
Nohejba� d�ojic
Ne�áhejte a přij�te zabojo�at o po-
há� a cen� p�o �ítěze. Pohodo�á, přá-
te�ská atmos�é�a za�učena. Sta�to�né 
200 Kč/team. Regist�ace nutná!
spo�to�ní ha�a Kašpe�ské Ho�� |

16.05. | 15:00
Senio� IN
P�omítání no�ozé�andského ��mu 
HIPHOP – E�ace. Snímek o soubo�u 
senio�ek a senio�ů, kteří to se s��m 
hiphopo��m ��stoupením chtějí do-
táhnout až do Las Vegas.
Ho�sk� k�ub |

18.05. | 17:00
Gaudium K�adno
Pě�ecké ��stoupení � �ámci setkání 

pě�eck�ch sbo�ů Zpě�ná Šuma�a.
koste� s�. Ma�két� |

18.05. | 20:00
NAJPONK TRIO
Najponk (piano), 
A�ex Rie� (bicí, Dánsko), 
Hans Backen�oth (basa, Š�édsko)
Jedinečná pří�ežitost s��šet � p�né 
�o�mě s�ěto�ého bubeníka A�exe Ri-
e�a, mist�a na jazzo�ou basu Hanse 
Backen�otha,a Najponka –  jednoho 
z nej�epších jazzo��ch pianistů. Speci-
á�ní tu�né této h�ězdné sesta��, kte�é 
si nesmíte nechat ujít! 
Nebespán ca�é  | & apa�tments

23.05. | 13:30
Křes�o p�o hosta
S paní sta�ostkou Bohus�a�ou Be�na�-
do�ou o histo�ii a současnosti našeho 
města. Zda�ma p�o senio�� a zd�a�ot-
ně postižené občan�.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

24.05. | 15:00
E��opsk� den ná�odních pa�ků
Odpo�ední p�og�am p�n� he� a úko�ů. 
T�oři�é dí�n� a k�eati�ní h�� a úko�� 
s pří�odo�ědnou tematikou. 
Cena 50 Kč.
IS a SEV NP Šuma�a Kašpe�ské Ho�� |

24.05. | 
Noc koste�ů
Možnost � noční atmos�éře na�ští�it 
koste�. Součástí konce�t ženského ko-
mo�ního sbo�u Ma�a�eja P�achatice.
koste� s�. Ma�két� |

24. – 26.05.
Zpě�ná Šuma�a 
2. �očník setkání ch�ámo��ch pě�ec-
k�ch sbo�ů � Kašpe�sk�ch Ho�ách, 
kte�é přip�a�í � každém dni konce�t 
� jiném koste�e.
koste�� � Kašpe�sk�ch Ho�ách |

25. – 26.05.
Puto�ání po naučn�ch stezkách
Komento�ané p�ocházk� po naučn�ch 
stezkách � Kašpe�sk�ch Ho�ách a oko-
�í u pří�ežitosti ote�ření d�ou no��ch 
stezek.
oko�í Kašpe�sk�ch Ho� |

25. – 26.05. 
Víkend p�n� buchet
Všichni �ědí, že není buchta jako 
buchta. 
h�ad Kašpe�k |

29.05. | 13:30
Májo�á ka�á�nička s opékáním 
špekáčků
Zda�ma p�o senio�� a zd�a�otně po-
stižené občan�.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

29.05. | 18:00
Bahňáci – ptáci s�ětoběžníci
Zajíma�á beseda s o�nito�ogem a �o-
tog�a�em Vojtěchem Kube�kou.
IS a SEV NP Šuma�a Kašpe�ské Ho�� |

31.05. | 16:00
ZUŠ open
Ce�ostátní happening zák�adních umě-
�eck�ch ško� �e �eřejném p�osto�u. 
Během předsta�ení u�idíte a us��šíte 
p�ezentaci �šech obo�ů ZUŠ Kašpe�-
ské Ho��, ted� obo� hudební, ��t�a�-
n� i �ite�á�ně-d�amatick�. Ve�nisáž 
��sta�� dětí ze ZUŠ  � kobkách s ná-
z�em Šuma�ská tajemst�í.
náměstí Kašpe�ské Ho�� |

ČERVEN

02.06. | 14:00
Den dětí
P�og�am p�o děti pořádan� spo�k� 
z Kašpe�sk�ch Ho�.
u DPS Kašpe�ské Ho�� |

KULTURA  KVĚTEN / ČERVEN      

Změna p�og�amu ��h�azena


