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Před šedesáti lety vrahoun 
Klement Gottwald pronesl 
v Praze projev, začínající pak 
stále oslavovaným: „Soudruzi 
a soudružky, právě jsem se vrátil 
z Hradu…“ 
Tím nastala v naší vlasti 
doba komunistického 
pekla, dirigovaná 
z Moskvy ještě 
horším vrahem 
Stalinem.  Represe, 
které záhy nastaly, 
se nevyhnuly ani 
Kašperským Horám, 
kde se též objevilo 
nemálo snaživých 
přisluhovačů. Chci 
jen připomenout, 
že represe neminuly 
ani zdejší, po válce 
vzniknuvší, organizaci 
Sokol. Už v září 1948 
dostává Místní akční 
výbor Národní fronty 
příkaz oběžníkem č. 

13. (viz str. 8) 
Na jeho druhé straně byl již seznam osob 
navržených na vyloučení ze Sokola. Dle bodu 
2 to byla Božena Matějková, dle bodu 4 Jan 
Bartizal, Miroslav Šašek a František Novák. 
Dále i ti, kteří nečekali a zavčas utekli před 
nastoleným režimem za hranice své vlasti, 

tedy manželé Jelínkovi a Schindlerovi. 
Vzpomene si na ně ještě někdo?
Snaživý soudruh Mášl, tehdejší ředitel 
Měšťanské školy, dal neprodleně svolat 
sokolskou komisi a byla provedena 
předepsaná očista dle pokynů předsedy 
sokolské komise při Okresním akčním 

výboru, soudruha 
Tondra ze Sušice. 
No, a za pár let byl 
Sokol jako nepřítel 
k o m u n i s t i c k é h o 
zřízení úplně zrušen.
Gottwald se však 
z tohoto hrdinského 
úspěchu dlouho 
neradoval, neboť 
v roce 1953 odešel 
za svým Stalinem 
do horoucích pekel. 
Bohužel v naší vlasti 
zůstalo ještě dlouho 
pekelníků dostatek. 
Ale i na ně nakonec 
došlo. Sokol nezanikl 
a v roce 1990 byl 
opět obnoven.

Emil Kintzl

Aby se nezapomnělo!

Gottwald a Stalin, vrazi z plakátu

Poslední vystoupení sokolské organizace



Od 1. března 2008 platí 
nová otvírací doba České 

spořitelny 
v Kašperských Horách.

Po  8:00 – 12:30   13:30 – 17:00
Út   zavřeno
St   8:00 – 12:30   13:30 – 17:00
Čt   zavřeno
Pá  8:00 – 12:30   13:30 – 16:00

MUDr. Ladislav Jon
Praktický lékař pro dospělé

Mobil 608 442 666
Tel.+Fax 376 593 220

Po     13:00 – 16:00
Út       7:30 – 9:00
St        zavřeno
Čt       7:30 – 12:00
Pá      7:00 – 9:00

Od 7. ledna 2008 zajišťuje ordinaci 
pro dospělé v Kašperských Horách     
MUDr. Ladislav Jon. Je potřeba, aby 
dospělí občané, kteří mají zájem o lékařské 
služby nového doktora, navštívili ordinaci 
MUDr. Jona ve zdravotním středisku 
v Kašperských Horách, Zlatá Stezka č. p. 360 
a nově se zaregistrovali pro jeho lékařskou 
praxi. K registraci je  nutné se dostavit 
osobně  v ordinačních hodinách a předložit 
průkaz pojištěnce. Zaregistrování probíhá 
zdarma a bez zbytečného čekání.

Soukromá zubní ordinace
MUDr. Vladimíra Mirvaldová

Po  7:30 – 12:00     13:00 – 17:00
Út   9:00 – 12:00    13:00 – 15:00
St   7:30 – 12:00     13:00 – 15:00
Čt   7:30 – 12:00     13:00 – 17:00
Pá  7:30 – 12:00     

Kašperské Hory Hartmanice Rejštejn Srní

Sobota    15.3. - - 16:00 15:00
Květná neděle      16.3. 8:30 10:30 - -
Zelený čtvrtek      20.3. 17:00 16:00 - -
Velký pátek           21.3. 17:00 16:00 - -
Bílá sobota            22.3. 19:30

Vigilie vzkříšení
18:00 - -

Neděle Zmrtvýchvstání  23.3. 8:30 10:30 - -

Přehled velikonočních bohoslužeb

Počasí v roce 2007 
v Kašperských Horách
Tento rok byl zase jiný a málokdy se povede stejný nebo hodně podobný. Prvních 8 měsíců 
bylo poměrně teplých, zvláště pak únor, duben a červen. V lednu nás přepadl orkán Kyrill, 
který napáchal nemalé škody nejen na lesním majetku. Únor byl tak teplý, že ani jednou 
nemrzlo přes den. Konec roku byl naopak chladný a největší množství srážek spadlo v září, 
přesně 146 mm. Překvapující byl i rychý nástup zimy, kdy již v říjnu 6 dní ležel sníh.

Několik údajů:
Maximální teplota                                    +33°C        16.7.    2007
Minimální teplota                                     -12°C         22.12. 2007
Úhrn srážek                                                 989 mm
Max.vrstva sněhu                                      28 cm        25.1. 2007
Počet dní se sněhovou pokrývkou      69 dní ( z toho však závěr roku 51 dní)
Počet dní se srážkami                              151 dní
Počet slunečných dnů                             110 dní
Počet bouřek                                               20 x

A několik zajímavostí:
18.1.  – silný vítr o rychlosti orkánu
18.4.           – první jarní bouřka
21.7.  – velmi silná bouřka a srážky 46 mm
 9.8.  – v bouřce napršelo za 2 hodiny 48 mm
 6.9.  – v době, kdy má být babí léto, nám pěkně pršelo – 51 mm za 24 hodin
20.10.        –  první sníh (5cm) a vydržel celých 6 dní, což v říjnu není zvykem

A jedna údalost pro Ty, kteří mají krátkou pamět a trdí, že na každou pouť prší.  V roce 2007 ani 
nekáplo a obloha byla zcela bez mráčku.

Hezký rok 2008  přeje  Mäntl Miroslav, Kašperské Hory.

Lékárna U zeleného orla
Zlatá stezka 360, 34 192 Kašperské Hory

ICO: 28075293, DIC: CZ28075293
tel.: 376 582 304 

email: aquilae.viridaes@seznam.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:
po  08:00 - 12:00    13:00 - 17:00
út   08:00 - 13:00
st    10:00 - 12:00    13:00 - 16:00
čt   08:00 - 12:00    13:00 - 14:30
pá  08:00 - 12:00    13:00 - 14:30

odborný zástupce: Mgr. Eva Staňková
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Změna ceny vodného 
a stočného 

Při posledním veřejném zasedání 
zastupitelstvo města projednalo 
a odsouhlasilo změny v cenách za dodávky 
pitné vody z veřejného vodovodu a ceny 
stočného. Předchozí úprava cen byla 
provedena k 1. 5. 2004. Od října téhož roku 
se na město jako provozovatele vodovodní 
a kanalizační sítě vztahovala povinnost 
odvodu DPH v sazbě 5 % z obou položek . 
V souvislosti s touto povinností jsme cenu 
vodného a stočného už neupravovali a daň 
jsme odvedli, aniž bychom ji od konečného 
spotřebitele vybírali. Tím se snížily výnosy 
z vodného a stočného, a při trvale rostoucích 
provozních nákladech  bylo možné z výnosů 
hradit jen  nejnutnější opravy a havárie. 
Na nutné rekonstrukce starých  sítí se při 
cenách z roku 2004 nevybere a na potřebnou 
dostavbu kanalizace už vůbec ne. Navíc od 1. 
ledna letošního roku se sazba daně zvýšila 
z 5 na 9 %. 
Z těchto důvodů se ceny od 1. 4. 2008 
zvyšují u vodného na 18,- Kč/m3 
a u stočného na 12,- Kč/m3. V Červené 
bude vodné stát 12,- Kč/m3. Všechny 
uvedené ceny bez DPH. 
Protože v průběhu měsíce března budou 
pracovníci technických služeb města 
provádět odečty domovních vodoměrů, 
žádáme vás o spolupráci a zajištění volného 
přístupu k vodoměrům.

-ab-

Czech POINT
Městský úřad Kašperské Hory 
rozšiřuje své služby občanům.
Od 1. 1. 2008 je Městský úřad Kašperské 
Hory zapojen do projektu Czech POINT 
(Český podací ověřovací informační národní 
terminál). Cílem projektu je ulehčit občanovi 
komunikaci se státem a napomoci mu 
jednodušeji vyřídit jeho záležitosti. Na 
městském úřadu můžete za poplatek získat 
následující ověřené výstupy:
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis ze živnostenského rejstříku
- výpis z rejstříku trestů
- výpis z katastru nemovitostí 
Uvedené výpisy Vám vyhotoví B. Bernardová, 
nebo D. Stíbalová. Poplatek činí na základě 
zákona č. 269/2007 Sb. 100,- Kč za první 
stránku, 50,- Kč za každou další i započatou 
stránku.

-bb-

Dopravní omezení
Jaká dopravní omezení a následná 
zlepšení stavu vozovek nás 
v letošním roce čekají v okolí 
Kašperských Hor?
V měsíci dubnu se zahájí oprava utržené 
krajnice pod Kašperskými Horami směrem 
do Radešova. Úsek v délce cca 140 m - 
v současnosti označen výstražnou páskou 
s dopravním značením - se bude opravovat 
dva měsíce, tj. do června 2008. Doprava 
bude svedena do jednoho jízdního pruhu 
a bude řízena semafory. Svah bude zpevněn 
injektáží, zbudována 
bude opěrná zeď a na 
závěr se položí nový 
asfaltový povrch a osadí 
svodidla.
Zároveň s touto akcí bude 
spuštěna oprava mostu 
přes říčku Losenice pod 
pilou Červená. Do té doby 
by měl být dokončen 
most u hotelu Traga 
a veškerá doprava na 
Červenou během oprav 
bude možná pouze přes 
Kašperské Hory a Mlýn na 
Rybníce. Toto nepříjemné 
omezení pro obyvatele 
a návštěvníky Červené skončí taktéž v červnu 
a výsledkem bude nahrazení nevyhovujícího 
a rozpadajícího se mostu novým se zcela 
novou konstrukcí.
Pro ty, kteří cestují do jihočeského kraje, bude 
zpříjemněním nový povrch v úseku Zdíkovec 
– Vacov. Pokračuje tím velkorysé zkvalitňování 
asfaltových povrhů na jihočesku. Navštěvníci 
Sušice budou potěšeni lepším příjezdem 
od Hor ulicí Dlouhoveská, a to po asfaltu 
(namísto kostek) až po odbočku do ulice 
Pod Kalichem. Odtud bude rekonstrukce 
pokračovat k mostu přes Otavu ve finální 
úpravě žulovými kostkami.
Přímo v Kašperských Horách je také do 
budoucna počítáno s úpravami chodníků 
a komunikací v následujících úsecích: zcela 
nové chodníky by měly být vybudovány 
do okrajových částí města, a to v ulicích 
Sušická a Vimperská (od školy po Cikánku).  
Pokračovat by se mělo v rekonstrukci 
ulice Dlouhá v úseku od Waikii po 
„šestikřižovatku“ nad Prádlem. Nový povrch 
je plánován v ulici Bohdana Týbla (z náměstí 
ke zvláštní škole), ale až po výměně často 
poruchového vodovodního potrubí. Pracuje 
se na projektech oprav místních komunikací 
na Vogelsang, z Tuškova na Opolenec, 
z Tuškova na Pryčnou, Dolní Dvorce – Trnov 
a komunikace v okolí Žlíbku. Všechny 
jmenované akce jsou ve fázi projektových 
příprav a nelze přesně stanovit přesný termín 
provedení.

Radek Vrhel

Úhrada místních 
poplatků

Dne 31. března končí lhůta pro zaplacení 1. 
splátky poplatku za svoz a likvidaci odpadu. 
Poplatek jsou povinny zaplatit všechny 
osoby s trvalým pobytem ve správním 
obvodu Města Kašperské Hory a majitelé 
staveb k individuální rekreaci. Poplatek 
je stanoven na 500,- Kč za osobu na rok, 
u rekreačních objektů 500,- Kč za objekt na 
rok. Osoby s trvalým bydlištěm mohou hradit 
poplatek ve dvou stejných splátkách, a to do 
31.3. první splátku a do 30.9. druhou splátku. 
Poplatek je možné uhradit i jednorázově 
v termínu 1. splátky. Majitelé rekreačních 
objektů  jsou povinni uhradit celou částku 
v termínu do 31.3. běžného kalendářního 
roku. Nezaplacení poplatku ve stanoveném 
termínu může vést k vyměření nezaplaceného 
poplatku platebním výměrem a jeho 
navýšení až na trojnásobek. 

31. březen je mezní termín pro zaplacení 
poplatku za psy. Roční výše poplatku je 
stanovena  na 200,- Kč za každého psa staršího 
3 měsíců. Bližší informace k osvobození od 
poplatku za psa viz. OZV č. 1/2004.
-ak-

Založení občanského 
sdružení 

OBNOVA A ROZVOJ 
ČERVENÉ NA ŠUMAVĚ 

Občanské sdružení „Obnova a rozvoj 
Červené na Šumavě“ bylo založeno 2.2.2008 
na ustavující členské schůzi v Červené 
u Kašperských Hor. Na prvním setkání všech 
zájemců o Červenou podalo přihlášky 21 
zakládajících členů sdružení. Z nich pak 
bylo hlasováním zvoleno 7 členů výboru 

sdružení, předsedou pak Ing. Milan Bechyně 
a místopředsedou Kurt Weishäupl. Mezi 
hlavní cíle činnosti sdružení patří obnova 
památkově chráněné kapličky na návsi 
v Červené a spolupráce s Městským úřadem 
v Kašperských Horách ve všech otázkách 
týkajících se osady Červené. Zájemci 
o členství ve sdružení mohou požádat 
o zaslání přihlášky na e-mailové adrese 
pension.cervena@centrum.cz.    

kaplička v Červené, foto Miroslav Sviták
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Kulturní program Kašperské Hory
14.3. Občan Havel
Film Občan Havel nahlíží do zákulisí politických i soukromých dramat prezidentského období 
Václava Havla. Diváci uvidí jeho nervozitu při první volbě českého prezidenta či trápení při 
nácviku prezidentské děkovací řeči, poznají, že umí recitovat Šrámkův Stříbrný vítr nebo nalít 
Miloši Zemanovi becherovku. Stejně jako v životě Václava Havla hrají ve filmu důležitou roli 
obě jeho manželky, Olga a Dagmar, objeví se zde jeho přátelé a spolupracovníci, světoví i čeští 
politici, ale i členové skupiny Rolling Stones. 

Místní kino od 19:00 hod., vstupné 60,- Kč

15.3. Vernisáž Velikonoční výstavy
Pořádá Kašperskohorský klub žen, začátek v 10:00 hod. Výstavní místnost na Radnici 
v Kašperských Horách 

15.3. - 24.3. Velikonoční výstava
Pořádá Kašperskohorský klub žen, Výstavní místnost na Radnici, denně od 10:00-16:00 hod.

15.3.  Zdobení kraslic
Přednáší pí. Sieberová z Muzea Klatovy o zdobení kraslic. Kancelář MěKIS v 10:30 hod.V 
případě, že si budete chtít sami ozdobit kraslice doneste si vyfouklé skořápky a vhodný oděv.
Bližší informace na plakátech.

17.3. - 21.3.  Seznámení s počítačem
Seznamování s počítačem a internetem pro seniory, kancelář MěKIS v přízemí radnice.
Po-pá 10:00-12:00, 13:00-15:00 hod. Bližší informace na tel. 376 503 412

19.3. – Svatba na bitevním poli
V malém moravském městečku Zvěstov žijí všichni chlapi starými historickými bitvami. 
Představují francouzskou armádu v čele se svým starostou Touchynem (Bolek Polívka), který 
má už léta monopol na roli Napoleona. Tentokrát se připravují na velkou akci - odhalení 
napoleonské  kašny v sousedním městě Podolí za přítomnosti televize a novinářů. Podolský 
starosta má však pro Touchyna špatnou zprávu - tentokrát angažoval na roli Napoleona 
skutečného zahraničního herce, který je mu i více podobný. Touchyn  se urazí a rozhodne 
se slavnost ignorovat. Přesvědčí o tom i zvěstovské, kterým ovšem přijde líto, že nacvičovali 
nadarmo... 

Místní kino, od 19:00 hod. 

19.3. Povídání o Šumavě - večerní promítání z cyklu Pohledy do krajiny
Přednáší Jan Schafhauser od 17:30 hod. v sále IS a SEV Kašperské Hory. Bližší informace na tel. 
376 582 734

23.3. Velikonoční orientační závod
Pořádá Centrum volného času a Oddíl orientačního běhu TJ Kašperské Hory. Bližší informace 
na plakátech a na tel. 731 954 031 Pavla Fialová (večer).

25.3. – 28.3. Seznámení s počítačem
Seznamování s počítačem a internetem pro matky s dětmi, kancelář MěKIS v přízemí radnice.
Po-pá 10:00-12:00, 13:00-15:00 hod. Bližší informace na tel. 376 503 412

26.3. Divočina Západní Sibiře  - večerní promítání z cyklu Pohledy do krajiny
Přednáší RNDr. Iva Bufková od 17:30 hod. v sále IS a SEV Kašperské Hory. Bližší informace na 
tel. 376 582 734

28.3. Noc s Andersenem
Noc plná čtení, her a překvapení pro děti. Začátek od 17:00 hod., sraz ve vestibulu Základní 
školy v Kašperských Horách. Více informací na plakátech a na tel. 376 503 412.

Výstavy
Dále pokračuje ve Výstavní místnosti na Radnici výstava:

Pohádková Šumava se představuje – pohádkové postavičky víl, strašidel a vodníků. 
Exponáty zapůjčené  z Pohádkové chalupy v Mlázovech – do 15.3. 2008.

Orkán Kyrill –  výtvarný dokument – výstava fotografii, do dubna 2008.
V minigalerii při IS a SEV Kašperské Hory.

Kulturní komise
Plán činnosti na 
rok 2008 a dále
Kulturní komise působí jako poradní orgán 
rady města v oblasti kultury. Cílem současné 
kulturní komise je především konkrétně 
podporovat kulturní a tvůrčí aktivity občanů 
v Kašperských Horách. Nejsme tady proto, 
abychom přivážely „hotová“ představení 
více či méně známých umělců, ale abychom 
konkrétně napomáhali rozvoji tvůrčích aktivit 
v našem městě.
Proto jsme, stejně jako v loňském roce, 
připravili program „Podpora klubové, 
spolkové  a jiné zájmové činnosti 
v Kašperských Horách na rok 2008“ (viz. 
následující strana). V rámci tohoto programu 
nabízíme pomoc těm z nás, kteří mají zájem 
organizovat jakékoliv kulturní či tvůrčí počiny 
v našem městě. Není podstatné, jestli je 
žadatelem o peníze, či jinou pomoc občanské 
sdružení, místní spolková organizace nebo 
jednotlivci. Podstatná je snaha společensky 
a kulturně obohatit dění v Kašperských 
Horách. 
V dnešní době vyspělých technologií 
a rychlé dopravy není problém zajet si do 
Plzně do multikina na nejnovější film, nebo 
do Prahy na muzikál v podání známých tváří 
našeho showbussinesu. My ale víme, že 
mezi námi je mnoho šikovných, pracovitých 
a dostatečně tvrdohlavých nadšenců, proto 
chceme podpořit osobitý tvůrčí um našich 
lidí, aby Kašperské Hory žily tvůrčím duchem 
vlastních občanů, kteří svou činností tvoří 
specifické kulturní klima v našem městě. 
Vždyť nejlepší zábava a činnost je ta, které se 
sami účastníme, respektive ji tvoříme.
Proto prosím, vy všichni, kteří máte chuť 
cokoliv dělat, pořádat apod., nebojte se 
zažádat o podporu, budeme rádi, pokud vám 
budeme moci býti nápomocni.
Kulturní komise se bude aktivně účastnit 
koncepční záchrany kašperskohorských 
varhan. Budeme spolupracovat se všemi 
zúčastněnými, případně i koordinovat 
všechny tyto práce a aktivity, aby po konci 
funkčního období této komise, tj. do druhé 
poloviny roku 2010, byly k vidění konkrétní 
výsledky.
Další aktivitami kulturní komise bude:
- koncepční záchrana kašperskohorských
   varhan
- podpora akcí ke 160. výročí narození 
   K.   Klostermanna
- větší zapojení kulturního dění do 
  udržitelného rozvoje cestovního ruchu
- pomocí určitého klíče konkrétně 
  podporovat záchranu drobných kulturních    
  památek

Zdeněk Svoboda, kastelán hradu Kašperk
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Kulturní komise z pozice poradního orgánu Rady 
města Kašperské Hory vyhlašuje program: 
Podpora klubové, spolkové a jiné zájmové činnosti v Kašperských Horách na 
rok 2008.
1. Předmět podpory
 -kulturní, sportovní a společenské akce
 -tvůrčí činnost
 -zájmová činnost
2. Priority podpory
 -rozvoj kulturního a společenského života
 -podpora a rozvoj tradic
 -přeshraniční spolupráce (zejména spolupráce s partnerským městem Grafenau)
 -činnosti zaměřené na mládež, rodiny s dětmi a seniory
3. Forma podpory
 -finanční
 -ostatní (organizační, poradenská, zprostředkovací,…)
4. Příjemci podpory
 -fyzické osoby
 -spolky, kluby, zájmová a obdobná sdružení
5. Žádosti o podporu
 -písemná forma je povinná pro žádosti o finanční podporu
 -žádosti o finanční podporu budou přijímány do 30.4.2008 na MěKIS 
 (adresa: Náměstí 1, Kašperské Hory 341 92)
 -žádosti o ostatní podporu dle bodu 3.b lze podávat ústní či písemnou formou na  
 MěKIS, případně členům Kulturní komise. Žádosti budou předloženy na nejbližším  
 jednání Kulturní komise. 
 Náležitosti písemné žádosti:
 -jméno a adresa trvalého bydliště (název a sídlo) žadatele
 -výstižná popis činnosti (akce), která má být předmětem podpory,
 -požadovaná částka + určení konkrétní potřeby, jež má být z částky hrazena 
 -podpis žadatele
6. Pravidla poskytování finanční podpory
 -poskytování podpory dle možností schváleného rozpočtu města
 -o poskytování podpory rozhoduje Rada města na základě předložených   
  písemných žádostí (viz. bod 4.), kulturní komise jako poradní orgán Rady města  
  dává  Radě města doporučení 
 -příjemci finanční podpory jsou povinni prokázat vícezdrojové financování   
   podpořené činnosti / akcí
 -příjemci jsou povinni řídit se při vyúčtování podpory pokyny Finančního odboru  
   města
 -činnost či akce, která bude podpořena z tohoto programu, nesmí být 
   provozována za účelem zisku a její výsledky musí mít prokazatelně obecně   
   prospěšný charakter
7. Informace k programu
 - Mgr. Zdeněk Svoboda (tel: 376 582 324; e-mail: karlsberg@seznam.cz,)

Slova přátelům 
podruhé

Dodnes je v našem kraji obdivuhodně živá 
vzpomínka na někdejšího duchovního 
správce v Kašperských Horách otce Františka 
Nováka (1920 – 1985), který v našem městě 
a okolí působil téměř 34 let.
Přes nepřátelství a protivenství tehdejšího 
komunistického režimu vůči náboženství 
a církvi, dokázal tento kněz i za značně 
omezených podmínek najít si prostor 

k duchovnímu působení. Dařilo se mu to 
díky jeho hluboké víře, zájmu o lidi ale 
i díky jeho nespornému nadání a intelektu. 
Byl vnímán jako mimořádně charismatická 
osobnost, neustále se vzdělával, miloval 
krásnou literaturu. Dovedl oslovovat věřící 
i nevěřící, zvlášť silný vliv měl na mládež. 
Pro jeho úspěšné působení v srdci Šumavy 
– na arciděkanství v Kašperských Horách, jej 
kolega P.František Hobizal v jedné reportáži 
nazval „arciděkanem Šumavy“. P. František 
Novák zůstává v paměti lidí především 
jako vynikající kazatel. Jeho promluvám 
naslouchali věřící nejen v Kašperských 
Horách a připojených farnostech, ale 
i účastníci poutních slavností v okolí, jako 
v Sušici, Strašíně nebo Vimperku, nezřídka 
také letní návštěvníci Šumavy.
Začátkem tohoto roku uvedlo regionální 
nakladatelství Karmášek v Českých 
Budějovicích už druhé podstatně rozšířené 
vydání knihy kázání P.Františka Nováka 
Slova přátelům. Podnětem k tomuto počinu 
byl jednak čtenářský zájem a jednak také 
nečekaný nález dalších Novákových textů. 
Sborník redakčně uspořádal historik Muzea 
Šumavy PhDr. Vladimír Horpeniak. Knihu 
si můžete zakoupit rovněž v Kašperských 
Horách v městském kulturním a informačním 
středisku na radnici. 

(vh)

P.František Novák (1920 - 1985)
(foto J.Kopelent, archiv Muzea Šumavy)

Stromořadí na 
Vimperské silnici

Snímkem někdejšího stromořadí na 
Vimperské silnici v Kašperských Horách si 
dovoluji připomenout, že uplynul již rok 
od jeho nesmyslného zničení. A protože 
zanedlouho uplyne rok také od té doby, kdy 
jsem byl na stránkách Kašperskohorského 
zpravodaje paní starostkou veřejně obviněn 
jako oznamovatel-udavač této smutné 
události České inspekci životního prostředí, 
rád bych se zde veřejně zeptal, kdy se mi 
za toto nepravdivé a nactiutrhačné osočení 
veřejně omluví? 

František Stíbal
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Loňský rok 2007 na Kašperku 
by se dal označit jako drama 
se šťastným koncem. Poměrně 
rychle se nám podařilo 
překonat následky ničivého 
orkánu Kyrill, který jak známo 
zničil střechu na východní věži 
našeho hradu. 

Téměř všechny potřebné finanční prostředky 
na obnovu střechy se podařilo získat z dotace 
ministerstva pro místní rozvoj. Náš dík patří 
nejen pracovníkům tohoto ministerstva, 
projektantům, tesařům a pokrývačům, ale 
i všem nezištným dárcům, kteří se rozhodli 
nám v kritické situaci pomoci. Celkové 
vybrané prostředky ve výši 13.160,- Kč nám 
pomohly uhradit náklady na zpracování 
projektové dokumentace a  autorského 
dozoru při realizaci. Koncem září loňského 
roku, tedy 8 měsíců po katastrofě, jsme se 
již mohli kochat pohledem na obnovenou 
střechu naší významné památky. Ještě 
jednou děkujeme.
Stejně jako v předcházejících letech 
budeme i letos pokračovat nezbytnými 
zajišťovacími prácemi a dalším vylepšováním 
hradního areálu. Bude to například výměna 

vstupní brány do hradního nádvoří, oprava 
spojovacího ochozu do hradního paláce a dle 
peněz získaných z dotace od ministerstva 
kultury zajišťování severní palácové stěny, 
zajištění vnějšího pláště východní věže , vč. 
výroby a montáže výplní okenních a dveřních 
otvorů.
Na letošní novou turistickou sezónu chystáme 
zatraktivnění prohlídek, aby se nám vraceli 

i návštěvníci, kteří si již Kašperk prohlédli. 
Z kulturních představení připravovaných na 
tento rok bych Vás rád pozval na představení 
Hamlet v podání divadelního spolku Kašpar 
(5. – 9. 8.)  a na představení Klostermannovi 
pašeráci, pytláci a ti ostatní od skupiny 
historického šermu Romantika (16. - 19.7.). 
Bližší informace o těchto představení 
naleznete v dalším vydání tohoto zpravodaje 

a na stránkách www.kasperk.cz (tyto stránky 
se v současné době přestavují, proto prosím 
o strpení). V jednání je i hudební recitál Věry 
Kláskové (irské tradicionály).
Budu velice  rád, pokud si z naší nabídky 
vyberete i vy, občané Kašperských Hor.

text a foto: Zdeněk Svoboda
kastelán hradu Kašperk

HRAD KAŠPERK V ROCE 2008 Den 
učitelů

28. březen  není v kalendáři 
vyznačen červeně, ale přesto je 
v povědomí široké veřejnosti, 
že tento den slaví svůj svátek 
všichni učitelé.
V roce 1592 se zřejmě v Nivnici u Uherského 
Brodu narodil Jan Amos Komenský. Jeho 
pedagogické spisy provází hluboká víra 
v možnost zlepšení lidstva výchovou 
vedenou vhodným a účinným způsobem 
již od nejnižšího věkového stupně. Při 
výchově a vyučování kladl Komenský důraz 
na všestranný vývoj lidské osobnosti po 
stránce rozumové, citové i mravní. Škola 
podle něho má být radostná a blízká životu, 
má být skutečnou „dílnou lidskosti“. Jak by 
asi Komenský hodnotil dnešní školství?
Určitě by byl nadšen z počítačových 
učeben, z vybavených knihoven a kabinetů, 
z krásných učebnic, pěkně zařízených tříd 
a moderních hřišť. Troufám si říci, že by 
mnohé učitele pochválil za moderní metody 
při výuce, zajímavé nápady, za výuku 
jazyků i různorodé mimoškolní aktivity. 
Těžko by asi chápal, kam se poděla tolik 
požadovaná kázeň a úcta k dospělým. Ano, 
dnešní škola je skutečně jiná. Společnost si 
klade náročné cíle, mění se požadavky na 
celkové vědomosti a dovednosti žáků. Být 
pedagogem dnes znamená tvořit, reagovat 
na změny ve společnosti a neustále hledat 
nové metody a formy práce. I v dnešní 
uspěchané době se najdou učitelé, kteří  
vykonávají svoje poslání s nadšením, 
s patřičnou noblesou a lehkostí. Neustále 
se vzdělávají, nelitují volného času, který 
věnují „svým dětem“. Přemýšlejí, jak 
vylepšit své vyučovací hodiny, jak přinutit 
žáky, aby k učení přistupovali s chutí 
a uvědomovali si vlastní zodpovědnost za 
celkový přístup ke vzdělávání. Takovým 
bych chtěla skutečně poděkovat. Můj dík 
patří také všem učitelům, kteří působili na 
zdejší škole a dnes si užívají zaslouženého 
odpočinku. Za všechny své kolegy jim přeji 
pevné zdraví a radost z každého dne. Děkuji 
i současnému pedagogickému sboru za 
náročnou  práci.
Závěrečné řádky věnuji vzpomínce na 
své  pány učitele, z nichž už bohužel jsou 
někteří v kantorském nebi. Děkuji jim za to, 
že nás měli rádi i s našimi chybami, neviděli 
v nás protihráče, ale partnery a vedli nás 
k samostatnosti. To, co dnešní škole chybí, 
je úcta, láska a tolerance. 

V. Korcová
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Kristus atˇ žehná tomuto domu, 
K+M+B 2008, psali jsme letos 
nad dveře většiny domů, či bytů 
Kašperských Hor, Rejštejna a Srní. 
Tři králové putovali od domu 
k domu, aby posvěcenou křídou 
napsali tento nápis. 
Značí jména tří králů putujících do Betléma 
poklonit se Jezulátku, ale i počáteční písmena 
latinského „Christus Mansionem Benedicat“ 
tedy Kristus ať žehná tomuto domu!
Označili jsme tak obydlí všech, které jsme 
navštívili. Většinou nás srdečně přijali, 
obdarovali svým úsměvem i darem do 
charitní kasičky. My jim na přivítanou 
zazpívali známou koledu a ze srdce přáli vše 
dobré do nového roku 2008.
Tento zvyk není ničím novým v našem kraji, 
avšak dnes pod záštitou České katolické 
charity, má svým zaměřením nový rozměr 
pomoci potřebným lidem.
Dříve si malí králové vykoledovali svým 
zpěvem dobroty od místních hospodyněk 
a pro chudé koledníky to bylo jistě potěšení. 
Dnes však malí i velcí koledníci putují po 
městech a vesničkách, aby se podíleli na 

celostání Tříkrálové sbírce, jejíž výnos je 
určen na podporu potřebných lidí. Každý, 
kdo svým dílem přispěje, projeví milosrdnou 
lásku k bližnímu, který trpí nějakou formou 
nouze. Sbírka OCH Sušice je určena např. na 
úhradu provozu charitní noclehárny pro lidi 

bez přístřeší, úhradu sociálně integračního 
bydlení, ale i na nákup vozu pro terénní 
pečovatelskou službu, která dojíždí za 
seniory do odlehlých části regionu. Letos 
bude též část sbírky určena na tzv.adopci 
na dálku dítěte z Běloruska. Sbírka je tedy 
účelně a rozumně využita na konkrétní 
pomoc převážně v našem regionu.
Existují různé projevy milosrdné lásky 
k bližnímu. Takovým projevem může 
například být i drobný úsměv věnovaný 
člověku, který je zasažen smutkem. Může 
jím být pomoc starému člověku v rodině, 
ale třeba i jen krátká návštěva člověka 
opuštěného. Příležitostí k projevům lásky 
k druhému je jistě každý den mnoho.
Každý z nás může nějakým způsobem 
pomoci těm, kteří pomoc potřebují. Sbírka 
Charity je finanční pomoc každého z vás, 
tedy též projev milosrdné lásky k bližnímu. 
Za to mi dovolte každému jednotlivému 
dárci upřímně poděkovat.
Letos jsme v Kašperských Horách, Rejštejně, 
Radešově a na Srní vybrali do charitních 
kasiček:

Celkem 25 176,50 Kč.
Z toho lze poznat, že v tomto kraji žijí štědří 
lidé, kteří mají otevřené srdce pro druhého.
Chtěla bych poděkovat koledníkům, kteří 
navzdory nepřízni počasí zpívali po několik 
dnů až do soumraku a pomohli tak sbírku 
uskutečnit. Jmenovitě těmto dětem: Nikolce 
Adamové, Lukáši Bílému, Helence Cinegrové, 
Tomáši Kadeřábkovi, Martinovi Kanalošovi, 
Michalovi Krásnému, Martině Kolářové, 
Dominice Puškárové, Martinovi Sedláčkovi. 
Také děkujeme dospělým: Pavle Fialové, 
Jakubovi Hulcovi, Majce Kutilové a Josefu 
Mrázovi.
Ještě jednou díky za Vaše přijetí a podporu!

Za OCH SUŠICE pečovatelka J. Korandová

Tříkrálová sbírka 2008
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Avšak byl-li ukřižován na Velký pátek Boží 
Syn a vstal-li třetího dne z mrtvých, vzkříšený 
se setkává se svými učedníky, živý a milující 
je stále s námi. Pak náš život nabývá smysl.
Velikonoce jsou největším svátkem lidských 
dějin, každá bolest, každá nemoc má hluboký 
smysl pro náš současný i věčný život. Není-li 
to pravda, pak vše, co jsme udělali dobrého 
či zlého zanikne posledním vydechnutím. 
Ovšem jestli se tato událost stala, je pravda 
i to, že pocházíme od Boha a k němu směřuje 
celý náš život. On je naší spravedlností i naší 
odměnou.
Jsou tu dvě jasné nabídky. Vnější v podobě 
velikonočního zboží, vnitřní v podobě 
velikonoční zvěsti o ukřižování a vzkříšení 
Ježíše Krista. Ta první není schopna vyplnit 
prázdnotu, hlad po smyslu bytí, ta druhá 
se nedá koupit, ale stane se každodenní 
odpovědí na útrapy života a jeho cíl.
Jedna je hlasitá a vtíravá, druhá je tichá, 
skrytá, vyžaduje zamyšlení a touhu po Pravdě. 
Žijeme v době svobodné volby, můžeme 
si vybrat beznaděj nebo Naději pramenící 
z velikonočních událostí.
S přáním pokoje a opravdové trvalé radosti 
Jarka Korandová.

Kohoutí kříž – 
Šumavské ozvěny
Zájemcům o historii a kulturu Šumavy 
doporučuji ke studiu elektronickou knihu 
Kohoutí kříž – Šumavské ozvěny. Jedná se 
o soubor ukázek německé krásné literatury 
ze Šumavy od středověku po současnost 
v českých překladech, doplněný příslušnými 
studiemi a medailony. Tuto knihu vydala 
a průběžně doplňuje Jihočeská vědecká 
knihovna v Českých Budějovicích. Autorem 
knihy je Jan Mareš, její elektronickou verzi 
pořídil Ivo Kareš. V současné době dílo 
obsahuje údaje o 891 autorech a je tvořeno 
více než 2.500 ukázkami, biografickými daty, 
medailony, 5.000 dokumenty v obrazové 
příloze atd. Elektronická kniha byla 
v minulých dnech doplněna řadou materiálů, 
například texty se vztahem ke spisovateli 
Šumavy Karlu Klostermannovi. Z nich 
jsou pro nás nejzajímavější vzpomínky na 
Kašperské Hory a okolní Šumavu „Ztracený 
domov“ od Klostermannovy neteře Anny 
Jelinek. Rozsáhlý sborník Jihočeské vědecké 
knihovny v Českých Budějovicích významně 
přispívá k poznání kultury a ducha minulé 
Šumavy.  

http://www.kohoutikriz.org
PhDr. Vladimír Horpeniak

Žijeme v době, která se vyznačuje 
neustálým rozhodováním mezi 
mnoha nabídkami a možnostmi. 
Volíme například mezi životem 
konzumním, nebo životem 
zakotveným v pevných základech 
klasických hodnot. Volíme mezi 
hloupými a méně hloupými pořady 
v televizi, kvalitním a nekvalitním 
zbožím....stále je z čeho vybírat, 
každý den je příležitost pro nové 
rozhodnutí.

Přichází jaro a s ním i pro mnohé příjemný 
svátek Velikonoc. Již nyní se nabízí zástupy 
zajíčků, kuřátek, beránků a vajíček. Nadchází 

možnost svobodné volby, zda jako každý 
svátek bezmyšlenkovitě nakoupit vše to 
lákavé a okouzlující zboží, nebo právě tento 
rok říci ne povrchnosti a zamyslet se nad 
pravým důvodem oslavy Velikonoc.
Když přichází jaro, symbolicky se vynáší 
smrt z dědiny v podobě slaměné Moreny 
a zapálená se vhodí do proudu řeky. Člověk 
tak prostě vyjadřuje svou touhu po životě, 
raduje se ze zdánlivého vítězství nad smrtí. 
Avšak ona stále zůstává jako stín na každé 
lidské radosti.
Život člověka začíná pláčem, provázen 
drobnými i většími radostmi  je zasažen 
utrpením a končí viditelně smrtí. Bez 
události Velikonoc by byl náš život jakýmsi 
nesmyslným výkřikem, krátkým, třebaže 
intenzivním nadechnutím.

Oběžník č. 13, který přikazoval místnímu akčnímu 
výboru  provést „očistu v sokolských jednotkách“. 

Velikonoce - svátek naděje
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ŠUMAVOU  
KARLA  

KLOSTERMANNA
Letošní rok spisovatele Karla 
Klostermanna se stal příležitostí 
k realizaci nevšedního projektu 
v Muzeu Šumavy v Kašperských 
Horách. Poměrně rozsáhlá 
výstava  ŠUMAVOU  KARLA  
KLOSTERMANNA  se zde uskuteční 
v termínu červen – říjen 2008.
V několika rovinách připomene Šumavu 
druhé poloviny 19.století, kdy spisovatel 
žil a především tvořil své nejslavnější 
šumavské romány a povídky. Nebudou tu 
chybět první vydání jeho knih, originály 
rukopisů i korespondence. Z autentických 
předmětů spisovatelovy pozůstalosti by tu 
měla být dokonce vytvořena rekonstrukce 
pracovny z jeho plzeňského bytu. Kromě 
osobních a rodinných portrétů zde budou 
moci návštěvníci vidět například skleník 
s osobními památkami, Klostermannův 
pracovní stůl, psací pomůcky i starou 
petrolejovou lampu, pod níž řada 
šumavských románů a povídek vznikla. 
Expozici doplní i řada předmětů ilustrujících 
denní život a práci hrdinů Klostermannovy 
Šumavy, například i pracovní nářadí 
dřevařů a vorařů. Tvůrci výstavy hodlají 
věnovat významnou pozornost také 
počátkům turistiky na Šumavě, neboť právě 
Klostermann u české veřejnosti nemalou 
měrou probudil turistický zájem o tento 
zapomenutý horský kraj. Spolu s prvními 
turisty sem přicházeli také první fotografové, 
kteří jedinečným způsobem zachytili obraz 
staré Šumavy – její krásnou krajinu, divokou 
přírodu, ale i zdejší rázovité obyvatele. Proto 
stěžejní součástí kašperskohorské expozice 
budou většinou dosud nepublikované 
historické fotografie, které trpělivě ze sbírek 
muzeí, archívů i soukromých sběratelů 
shromáždil a zrestauroval plzeňský publicista 
Zdeněk Roučka. V souboru portrétních 
fotografií kromě tváří dělného lidu zaujmou 
nepochybně i snímky významných 
osobností, ovlivňujících tehdejší život, jako 
majitelů lesů, skláren, dřevařských podniků 
či papíren. Návštěvníci výstavy budou mít 
možnost zakoupit si novou fotografickou 
knihu autora Zdeňka Roučky Šumavou Karla 
Klostermanna (Obrazy 1877 – 1914), která 
zároveň poslouží jako katalog této expozice 
k 160.výročí narození spisovatele. Jubilejní 
výstava v Muzeu Šumavy v Kašperských 
Horách se uskuteční pod záštitou hejtmana 
Plzeňského kraje, Petra Zimmermanna.

-vh-

Dramatický kroužek ZŠ 
a ZUŠ v Kašperských 

Horách 
Dramatický kroužek vedený paní učitelkou 
Dagmar Ševčíkovou nacvičil pro učitele, 
spolužáky a kašperkohorskou kulturní 
veřejnost pohádku Hanse Christiana 
Andersena „Pasáček vepřů“. 
Divadelní představení předvedli v pátek 
29.2.2008 v 10:00 hod. pro školy a v 17:00 
hod. pro veřejnost. Pohádka se moc povedla. 
Obdivovali jsme výkony malých herců, 
zdařilou výpravu i práci a zaujetí všech, kteří 
se na inscenaci podíleli.
Děkujeme vedení školy, všem pedagogům 
i dětem za vynaložené úsilí a zápal, který do 
práce vložili.
Přejeme jim hodně úspěchů v další 
činnosti a těšíme se na nová podobně milá 
překvapení.

Jarmila Větrovcová
foto: E. Ševčíková

V návaznosti na výstavu O počátcích lyžování na Šumavě nedávno vyšla stejnojmenná kniha, 
kterou můžete zakoupit mimo jiné na Informačním středisku na radnici. Publikaci napsal 
zdejší rodák Emil Kintzl a obsahuje veliké množství starých fotografií, které dokumentují 
nejenom vznik lyžování, ale celou tehdejší dobu. Dobu, kdy dámy lyžovaly v sukních a ski 
nesloužily jenom pro zábavu, ale také jako dopravní prostředek.

Kašperskohorský Zpravodaj vydává Město Kašperské Hory. Redakce si vyhrazuje právo vybrat 
k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb KZ. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah 
inzerátů zodpovídá zadavatel. Vydavatel: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92, tel. 376 503 411, IČ 
00 255 645. Web: www.sumavanet.cz/khory, email: informace@kasphory.cz. Jazyková korektura: Věra 
Korcová, odpovědný redaktor a grafická úprava Luboš Bulan, tiskne Tiskárna Strakonice spol. s r.o., 
evidence na Ministerstvu kultury České republiky pod číslem E 14893 
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Je 17. únor, slunečné nedělní ráno, 
rtuť teploměru klesla na dvanáct 
stupňů pod nulu. Do chaty lyžařské 
školy na sjezdovce v Kašperských 
Horách se začínají scházet členové 
lyžařského oddílu, aby pro děti 
a dorost přichystali závod v obřím 
slalomu. 
Tentokrát ne pro lyžaře, jak tomu bylo 
doposud, ale pro snowboardisty, jejichž 
počet narůstá. Mezi mladými je tento sport 
dnes stále populárnější. Pronikl už i do 
našeho lyžařského oddílu, kterému bychom 
měli nyní říkat spíše lyžařsko-snowboardový.
Vraťme se nyní do onoho nedělního rána. 
Členové oddílu se pouští do práce. Muži si 
berou slalomové tyče a vrtačku a odcházejí 
připravit trať. Ženy se ujímají práce v „závodní 
kanceláři“, což znamená zatopit, nabalíčkovat 
ceny podle kategorií, připravit startovní 
listiny a uvařit  čaj. Od 8:30 hod začíná 
prezentace, pomalu přichází první závodníci. 

Každý dostane startovní číslo a pokyn, aby 
byl připraven v 10 hod na startu. Závod je 
veřejný, přihlásit se může kdokoli, kdo má 
chuť si zazávodit (a samozřejmě splňuje 
věkové limity).  Kategorie byly ustanoveny 
takto: mladší (do 14-ti let) a starší (od 14-ti 
do 18-ti let) a pochopitelně chlapci a dívky. 
Závod je dvoukolový.
Závodníků nakonec přichází méně, než 
jsme čekali. Pouhých třináct. Bohužel se 
nedostavili ani někteří domácí, kteří jsou 
členy oddílu. Překvapivě nejsilněji obsazená 
byla kategorie starších dívek, naproti tomu 
mezi mladšími přišla bojovat o vítězství 
pouhá jedna závodnice.
Je 10 hodin a závodníci jsou shromážděni 
u startu k prohlídce trati. Pak vyráží na 

start předjezdec a po něm konečně první 
závodník. Měření časů bohužel není 
elektronické, pořadatelé používají staré 
dobré stopky. Alespoň k domluvě jim slouží 
modernější vybavení - vysílačky. Závod je 
v plném proudu. Trať bohužel začíná být brzy 
zledovatělá. Dva závodníci dokonce upadli, 
ale oba pokračují v závodě. Po krátké poradě 

se pořadatelé rozhodnou do druhého kola 
trať přestavět. Toto kolo už probíhá bez 
potíží.
Všechny časy jsou změřeny, o vítězích je 

rozhodnuto. Muži opět odcházejí na trať, 
tentokrát jdou slalomové tyče uklízet. 
V závodní kanceláři se zatím sčítají časy 
a vypisují diplomy. Necelou půlhodinu 
po dojetí posledního závodníka se 
všichni pořadatelé i závodníci shromáždí 
k závěrečnému ceremoniálu. Předávají 
se ceny a diplomy, probíhají gratulace 

a fotografování. Nedělní ráno se mezitím 
přehoupne v pozdní dopoledne a rtuť 
teploměru se vyšplhá o poznání výše. Závod 
pomalu končí.

Alena Jelínková, foto: Jan Paták

Závod snowboardistů ve slalomu

603 253 242
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Rozpis jaro 2008 - minižáci odjezd
1 Ne 13.4. Nezamyslice K.Hory 10:00 8:45
2 Ne 20.4. K.Hory Nalž. Hory 10:00  
3 So 26.4. Ž.Ruda K.Hory 10:00 8:30
4 Ne 4.5. K.Hory Mochtín 10:00  
5 So 17.5. D.Ves K.Hory 14:30 13:45
6 Ne 25.5. K.Hory Nezamyslice 10:00
7 So 31.5. Nalž.Hory K.Hory 10:00 8:45
8 Ne 8.6. K.Hory Ž.Ruda 10:00
9 So 14.6. Mochtín K.Hory 11:20 10:00

10 Ne 22.6. K.Hory D.Ves 10:00  

Rozpis jaro 2008- muži
1 So 12.4. K.Hory Rabí 16:30
2 So 19.4. Hartmanice K.Hory 14:00
3 So 26.4. K.Hory Svéradice 17:00
4 Ne 4.5. Nezamyslice K.Hory 14:00
5 So 10.5. K.Hory Velký Bor 17:00
6  17.5. volno   
7 So 24.5. K.Hory Chanovice 17:00
8 So 31.5. Soběšice K.Hory 17:00
9 So 7.6. K.Hory Žichovice 17:00

10 Ne 15.6. Pačejov "B" K.Hory 15:00
11 So 21.6. Milčice K.Hory 17:00

 

Rozpis jaro 2008 - žáci odjezd
1 Ne 30.3. Klatovy "B" K.Hory 10:00 8:30
2 So 5.4. Hrádek K.Hory 14:00 12:45
3 So 12.4. K.Hory Staňkov 14:00  
4 So 19.4. Sušice "B" K.Hory 14:00 13:00
5 So 26.4. K.Hory Horažďovice 14:30  
6 Ne 4.5. Štěnovice K.Hory 14:30 12:15
7 So 10.5. K.Hory Hostouň 14:30   
8 So 17.5. Luby K.Hory 15:00 13:30
9 So 24.5. K.Hory Holýšov 14:30

10 So 31.5. K.Hory Blovice 14:30
11 So 7.6. K.Hory Chotěšov 14:30
12 Ne 15.6. Svéradice K.Hory 14:30 13:00
13 So 21.6. K.Hory Mrákov 14:30

 

Fotbalisté se s příchodem nového 
roku připravují na dohrávku jarní 
sezony 2007/2008. Na Nový rok jsme 
si všichni příznivci kopané zahráli 
novoroční fotbálek za účasti 21 
hráčů.
Muži v lednu zahájili zimní přípravu 
na hřišti na Cikánce. Sehráli již 
2 přípravná utkání; první doma 
se Sokolem Doksy (mužstvo OP 
Kladno), které skončilo výhrou hostů 
5:1. Druhé utkání sehráli na hřišti 
v Hartmanicích s místním Sokolem 
a zvítězili 3:1.
Další přípravné zápasy jsou v jednání. 
Zároveň se mužstvo podílelo na 
kácení a úklidu stromů na Lišáku.
V úterý 4.3. hrála stará garda 
Kašperské Hory přátelský zápas proti  
Tj stará garda Blatná a zvítězila 3:2.
Žáci začali zimní přípravu 5. února 
na hřišti na Cikánce, kde se schází 3x 
týdně. První mistrovské utkání hrají 
30.března v Klatovech.
Minižáci se připravují zatím 
v tělocvičně základní školy. Jarní 
sezonu zahájí koncem dubna 
mistrovkým utkáním.

-me-

Fotbalové jaro přichází
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MASOPUST 2008
Klub kašperskohorských žen i letos 
pokračoval v tradici masopustního průvodu. 
V pátek 8. 2. bylo nezvykle teplé počasí, které  
jako  by nahrálo  této zdařilé akci. V čele 
veselého průvodu si vykračoval  „policajt“, 
který občas  musel pokutovat projíždějící 
vozidla, zejména kvůli nadměrné rychlosti. 
Hudební doprovod bujarou atmosféru jen 
patřičně vylepšil. Snad se v příštím roce 
lépe trefíme do správného termínu. Svým 
příznivcům děkujeme. KKŽ

foto: J. Havel
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Pevná telefonní linka

CENY ZA VOLÁNÍ 
• na pevné linky od 0,59 Kč
• na mobilní telefony od 4,64 Kč
• Německo, Itálie, Slovensko.... 2,61 Kč
• hovory v rámci sítí ha-vel, CESNET, 
 VOIPEX, 802.VOX zcela ZDARMA
 Všechny ceny jsou včetně 19 % DPH.

CHCETE VÍCE INFORMACÍ? 
 Navštivte naše internetové stránky sekci 

Telefonní linka VoIP
nebo osobně naši prodejnu

PC mobile, Příkopy 74 v Sušici,
rádi Vám odpovíme na Vaše otázky.

 * Vlastní telefonní číslo
 * Účtování po vteřinách
 * On-line výpis hovorů
 * Absolutní kontrolu nad svým účtem
 * Nezávislost na pevné lince
 * Žádné měsíční paušály
 * Bezkonkurenční cenu za volání

Co vše získáte:

Absolutní kontrolu nad svým účtem

www.WIFILAN.cz 
MOBIL: 774 120 527
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www.WIFILAN.cz MOBIL: 774 120 527

Vysokorychlostní  
     připojení k internetu

Uvedené tarify jsou bez datových a časových limitů.  Ceny včetně 19 % DPH.
Všem stávajícím zákazníkům byly rychlosti automaticky a zdarma navýšeny!

INSTALAČNÍ BALÍČEK PROFI
2999,- Kč
Instalace včetně kompletní technické podpory.
Smlouva na dobu neurčitou.

SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK 
1999,- Kč

 Instalace bez technické podpory. 
Balíček se zařízením a kabely 

pro samoinstalaci si vyzvednete v naší 
prodejně PC mobile, Příkopy 74 v Sušici.

Všechny ceny jsou včetně 19 % DPH.
AKCE! 

1,- Kč* instalační balíček PROFI při výběru

              rychlostí 3072/384 nebo 4096/512

2 měsíce ZDARMA při přechodu od konkurence 

* Platí při podpisu smlouvy na dobu 24 měsíců.

 1024/256 kbit/s 350,-
 1536/256 kbit/s 450,-
 2048/384 kbit/s 590,-
 3072/384 kbit/s 690,-
 4096/512 kbit/s 990,-

Měsíční paušály služby AIRhome

Služby AIRhome

ZRYCHLUJEME
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Ze  Sušice (nábřeží)    
5 25 Jede v pracovních dnech

Sušice, žel.st. (5:20) – K.Hory (5:50)
6 45 Jede v pracovních dnech

Klatovy (6:00)-K.Hory (7:10)- Stachy (7:25)
6 45 Jede v pracovních dnech přes Strašín,

Soběšice a Žihobce
Sušice, nábřeží  (6:45) – K.Hory  (7:45)

8 00 jede v sobotu
Plzeň 5:55 - K.Hory 8:25

8 25 jede do 13.VI.,od 15. do 29.VI.
a od 31.VIII. do 21.IX. v neděli a od 28.IX.
Sušice, žel.st. (8:20) - K.Hory (8:48)-Modrava

10 15 jede v sobotu
Praha - K.Hory (10:40) - Modrava (11:15)

12 10 jede v pracovních dnech
Sušice, žel.st. (12:05) – K.Hory (12:40)

13 05 jede v pracovních dnech
Sušice, žel.st. (13:00)–K.Hory (13:30)

13 25 jede v neděli, 24.III., 17.XI., nejede 23.III., 16.XI.
K.Hory (13:50)

13 50 jede do 27.VI. a od 1.IX. v prac.dnech  
Sušice žel.st.13:40  - K.Hory 14:15 - Modrava 15:00  

13 50 jede v pracovních dnech
Sušice,nábř. 13:50 - K.Hory 14:16 - Stachy 14:35

14 15 jede v neděli, 24.III., 17.XI., nejede 23.III., 16.XI.
Praha 11:30 - K.Hory 14:40 - Modrava 15:15

14 55 jede 24.,31.XII.
Sušice žel.st. 14:50, K.Hory 15:20

15 03 jede do 13.VI. a od 29.IX. v prac.dnech  
Sušice, žel.st. (14:50)-K.Hory(15:32)- Modrava (16:27)  

15 20 jede denně kromě 24.,25.,31.XII.
Klatovy (14:30)-K.Hory (15:44)-Č.Budějovic(18:25)

17 05 jede v pracovních dnech kromě 31.XII.
K.Hory (17:31) - Modrava 18:20

18 35 jede v pracovních dnech
Sušice, žel.st. (18:30) - K.Hory(19:00)

19 00 jede v sobotu, neděli a státní svátky
Sušice žel.st. 18:55  - K.Hory 19:30

20 35 jede v pracovních dnech
Sušice, žel.st. (20:30) - K.Hory(21:00)

Do Sušice  
4 35 jede v pracovních dnech

K.Hory - Sušice, žel.st. (5:05)
5 30 jede v pracovních dnech

K.Hory - Sušice, žel.st. (6:10)
6 10 jede v pracovních dnech

K.Hory - Sušice, Pod Stráží (6:40)
6 15 jede v sobotu, neděli a státní svátky

K.Hory - Sušice, žel.st. (6:50)
7 28 jede v pracovních dnech

Modrava, Filip.Huť, Sušice, žel.st. (8:00)  
7 55 jede v pracovních dnech

Stachy (7:35) - Sušice (8:15)
9 00 jede v sobotu

K.Hory - Sušice, nábřeží (9:25)
9 18 jede každý den kromě24.,25.,31.XII.
České Budějovice (6:45) - Klatovy (10:20)

10 27 jede do 13.VI. a od 29.IX. v prac.dny  
Modrava (9:45) - Sušice, žel.st. (11:00)

12 50 jede v sobotu
Modrava (12:15) - Sušice, nábřeží (13:15)

14 10 jede do 27.VI. a od 1.IX. v prac.dnech  
K.Hory - Sušice, nábřeží (14:35)

14 45 jede v pracovních dnech
K.Hory - Sušice, žel.st. (15:25)

15 15 jede v pracovních dnech
Stachy (14:55) - Klatovy (16:20)

15 25 jede v pracovních dnech
K.Hory - Sušice, žel.st. (16:40)

16 00 jede od 1.IX. v prac.dnech  
Modrava, Filipova Huť, Sušice,žel.st. (16:30)

16 00 jede v neděli a 24.III.,17.XI.,
nejede 23.XII.,23.III.,16.XI.  
K.Hory - Sušice, nábřeží (16:25)

16 25 jede od 7.IX. v neděli a státní svátky
Modrava (15:30) - Sušice, žel.st. (17:00)

17 12 jede do 7.VI. a od 4.X. v sobotu  
Modrava (16:30) - Sušice, žel.st. (17:45)

17 25 jede od 29.IX. v prac.dnech  
Modrava, Filipova Huť, Sušice, žel.st. (17:55)

17 35 jede v neděli, 24.III.,17.XI., nejede 23.III.,16.XI.
Modrava 17:00 - Sušice, nábřeží (18:00)

19 45 jede v pracovních dnech
K.Hory - Sušice, žel.st. (20:15) 




