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Zlaťáci v kuchyni

V kuchařské soutěži bodovaly děti
z Dětského domova v Kašperských Horách

Celorepubliková kuchařská soutěž
Zlaťáci v kuchyni byla neobvyklou soutěžní disciplínou, která by měla v dětech probouzet zájem o zdravé potraviny a přípravu
jednoduchých pokrmů. Důraz byl kladen
především na nápad, kreativitu, týmovou
práci a výsledný vzhled pokrmu.
Týmy žáků základních škol i dětských
domovů soutěžily v českém národním finále kuchařské show Zdravé Pětky s názvem
„Zlaťáci v kuchyni“ v sobotu 1. června. I přes
vytrvalý déšť se sešlo na pražské Ladronce

Gratulujeme

za výbornou reprezentaci
Kašperských Hor
Markétě Moreové,
Štefanu Phamovi
a Martinu Sivákovi,
kteří se umístili na krásném
stříbrném místě v celostátním
finále soutěže „Zlaťáci v kuchyni“
v kategorii Dětských domovů.

28 týmů z 5 českých regionů odhodlaných
ukázat všem svůj kulinářský talent.
Za náš tým, Dětský domov Kašperské
Hory, bojovaly tyto děti: Markéta
Moreová, Martin Sivák a Štefan Pham.
V soutěžní disciplíně výtvarné dílo dle
vlastní fantazie jsme vytvořili melounový
kočárek. A ve společné disciplíně shodné pro
všechny týmy na téma dětský den jsme vytvořili dětský hrad, kterému nechyběla banánová
a ředkvičková skluzavka, mrkvová trampolína, okurkový tunel a několik našich zeleninových kamarádů užívajících si náš hrad.
Za tato výtvarná díla ohodnotila odborná porota náš tým celkovým II. místem
v kategorii dětských domovů. Na závěr
bych chtěl říci, že jsme si to užili a prožili
hezký společný den plný dojmů a radosti
ze skvělého umístění.
Za tým Štefan Pham

Omluva
Vážení čtenáři,

ve vydání týdeníku 5plu2 z 6. června
tohoto roku jsme se věnovali dluhům a závazkům měst a obcí v regionu. V článku
starostové vysvětlovali, že za dluhy může
většinou stát. Pozdě prý proplácí přiznané
daně a dotace. Součástí článku však byla
také tabulka, v níž jsme město Kašperské
Hory zařadili k nejzadluženějším obcím
okresu. Tato informace se ukázala jako
chybná. Vycházeli jsme totiž z údajů ministerstva financí, které jsou bohužel zavádějící. Závazky Kašperských Hor jsou
výrazně nižší. Vedení města i jeho obyvatelům se za tuto chybu omlouvám.
Děkuji všem za přízeň, kterou věnujete našemu týdeníku. Věřte, že nás
velice těší.
S pozdravem

Kamil Kacerovský
šéfredaktor týdeníku 5plus2
pro region západní Čechy
Pokračování na straně 2
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Zmíněná tabulka s chybnými daty otištěná v týdeníku 5plus2, dne 6. 6. 2013, název článku „Chudenický účet: Na hlavu dluží
43 tisíc“, str. 1.

Nejzadluženější obce Klatovska:
Modrava
Hamry
Dešenice
Chudenice
Hrádek
Kašperské Hory

- 82 tisíc /obyvatele
- 61 tisíc /ob.
- 50 tisíc /ob.
- 43 tisíc /ob.
- 41 tisíc /ob.
- 39 tisíc /ob.

Na tento článek navazuje v dalším čísle
týdeníku 5plus2 ze dne 13. 6. 2013 článek s názvem „Starosty údaje ministerstva
o dluhu vyděsily“, který v plném znění
uvádíme:

Starosty údaje
ministerstva
o dluhu vyděsily
Prostestují v Hrádku
i Kašperských Horách

KLATOVSKO | Zkreslující a nesmyslné. Takové jsou podle starostů v okrese
údaje ministerstva financí, které na svém
serveru zveřejňuje čísla o hospodaření
radnic. Mezi problémovými obcemi se totiž objevují i ty, které ve skutečnosti nic
nedluží nebo mají své závazky mnohem
menší.
„Nevěřil jsem vlastním očím. Dočetl
jsem se, že obec Hrádek je pátou nejzadluženější obcí na okrese s dluhem 41 tisíc
korun na obyvatele. Tento údaj je nepravdivý a hrubě poškozuje obec a především
všechny zaměstnance obecního úřadu
i zastupitele za všechna volební období od
roku 1990. Jsme obcí, která nikdy žádný
dluh neměla, a pokud jsme něco financovali, tak vždy z vlastních zdrojů, samozřejmě s využitím dotací,“ říká starosta
Hrádku Josef Kutil.
Stejně je na tom i starostka Kašperských
Hor. Závazky města totiž podle serveru
činí 39 tisíc korun na obyvatele. „Netuším,
kde ministerstvo financí vzalo uvedenou sumu a na základě jakých podkladů
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k dlužné částce došlo. A považuji podání
takové informace za nesmyslné, zkreslující, zavádějící a naše město hodně poškozující. Lidi musela hodně vyděsit,“ zlobí
se starostka Kašperských Hor Bohuslava
Bernardová.
„My víme, kolik dělají naše úvěry,
které pravidelně a řádně splácíme,“ podotýká. Společně s účetní propočetla vše
podle skutečnosti a došla k číslu 19 165
korun na hlavu k poslednímu prosinci
loňského roku. Nyní je už i tato částka nižší. „To je přece rozdíl. I když to
považuji za nesmyslné, vzali jsme výši
nesplacených úvěrů a vydělili ji počtem obyvatel. Ale znovu zdůrazňuji,
je nesmysl tímto způsobem počítat dluh
města,“ říká starostka.

Údaje obec poškozují
„Je otázkou, jestli zveřejněný údaj je další hloupostí naší administrativy, která někdy ve statistických údajích uvádí naprosto
nesmyslná a klamavá čísla, nebo jestli je
za tím dokonce účel diskreditovat v očích
veřejnosti obce a jejich hospodaření,“ přemýšlí Kutil.
„Zkreslené údaje, které nás těžce poškozují v očích obyvatel, nechápu. Od
roku 1991 jsme vybudovali vodovody
v Tedražicích, v Čermné, v Puchverku,
udělali jsme nové zdroje pro vodovod
Hrádek, takže dnes už je tady stabilní
dodávka pitné vody. Udělali jsme plynofikaci Hrádku a Tedražic, provedli jsme
rekonstrukci komunikací ve všech částech obce, udělali jsme úpravy vodotečí,
chodníky,“ vyjmenovává některé z investic starosta.
„A žádné peníze jsme si nikdy půjčit
nemuseli,“ dodává Kutil. „Jediné, co mě
napadá ohledně té částky je, že se tam nějak promítá dotace na kanalizaci,“ myslí si
Kutil.
V současné době totiž Hrádečtí za pomoci dotace od Evropské unie a Státního
fondu životního prostředí (SFŽP) budují kanalizaci v Hrádku a Tedražicích.
„Součástí je i čistírna odpadních vod
s kapacitou tisíc ekvivalentních obyvatel.
V současné době už jsou stavební práce
z větší části dokončeny, čistírna funguje od
loňského listopadu ve zkušebním provozu,“
popisuje starosta. Náklady na stavební práce činí téměř 63 milionů korun bez DPH
a Hrádečtí dosud proplatili téměř padesát
sedm milionů. Zbývá doplatit deset procent, které obec zaplatí po odstranění posledních nedodělků a závad.
„Přes tuto na naše poměry obrovskou
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investici nemáme žádný dluh. Protože
jsme nevěděli, jak bude vypadat tok peněz
od SFŽP, sjednali jsme si před zahájením
akce u banky překlenovací úvěry ve výši
třináct a šest milionů korun, ale díky dobrému hospodaření obce jsme z nich dosud
nečerpali ani jedinou korunu. Jediné, co
máme, je nízkoúročená půjčka od SFŽP,
která je součástí dotace, a z té jsme dosud
čerpali 4,6 milionu korun. Což dělá 3 292
korun na jednoho obyvatele,“ nechápe údaj
na stránkách ministerstva Kutil.
Bernardová připomíná, že Kašperské
Hory kdysi byly v dost svízelné finanční
situaci, ze které se ale město dostalo a nikdo rozhodně nechce, aby se to opakovalo.
„Nejsme na tom finančně tak špatně. Po
druhé rozpočtové změně příjmy města činí
56 milionů korun, výdaje pak 84,5 milionu
korun. Ale vše je kryté zůstatky na městských účtech,“ upřesňuje.
„Využili jsme úvěrů, ale za ty peníze
je ve městě něco vidět,“ říká Bernardová.
„Splácíme pět úvěrů. Půjčili jsme si na
demolici místa, kde teď stojí dům s pečovatelskou službou a v němž žije spousta
starých lidí. I na ten jsme si půjčili. Dva
úvěry jsme čerpali při stavbě centrálního zásobování teplem, ale k tomu je
třeba také jeřáb a na ten byl také úvěr,“
upřesňuje informace starostka. „Bylo by
lepší a účelnější zabývat se tím, jestli vše
řádně splácíme a ne počítat na základě
výše úvěru a dalších předpisových plateb
dluh na jednoho obyvatele,“ doporučuje Bernardová. „Znovu zdůrazňuji, naše
město není zadlužené. Informace ministerstva se neshoduje s našimi výpočty,“
připomíná.
Druhou nejzadluženější obcí Klatovska
jsou podle webu ministerstva Hamry se
závazky 61 tisíc korun na obyvatele. „Vzali
jsme si úvěr na dofinancování dotace na kanalizaci, ale ten řádně splácíme. Problémy
nám ovšem způsobilo nové rozpočtové
určení daní, kdy jsme kvůli velké rozloze
katastru přišli ročně o zhruba jeden milion
korun,“ stěžuje si starosta Hamrů Miroslav
Kroupa.
Podle ministerstva jsou údaje v pořádku.
„Obce zpracovávají finanční výkazy a ministerstvo financí je v rámci transparentnosti pouze zveřejňuje. Ministerstvo nemá
jiné údaje, než které dostává od obcí,“ uvádí Radek Ležatka z tiskového oddělení
ministerstva financí s tím, že údaj závazky
nebo cizí zdroje nemusí nutně znamenat
výši dluhu.
David Kojan
Yvetta Musílková

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO V YDÁNÍ
Kašperskohorského zpravodaje
22. srpna 2013
články zasílejte na
e-mail: informace@kasphory.cz
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Novinky z kina

Po loňské digitalizaci kina došlo v letošním roce k pořízení nového stříbrného
plátna, které divákům poskytne ještě lepší
zážitek ze sledování filmů. Dalším krokem
byla rekonstrukce promítací kabiny, která
to již potřebovala.
Rekonstrukce probíhala od konce dubna do poloviny června. Stavební práce
po poptávkovém řízení prováděl Petr
Jelínek - Provádění staveb z Kašperských
Hor. Náklady na opravy stěn, stropů, vyzdění nových příček, provedení nových
podlah a vybílení činily 132.261,00 Kč.
Nejnáročnější práci měl elektrikář p. Sluka
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ze Sušice, kdy mimo vlastní promítárnu
ještě provedl elektro rozvody pro ozvučení
sálu. Tyto montážní práce vč. revize a projektu skutečného provedení byly ve výši
189.522,00 Kč.
Pro kino Kašperské Hory plánujeme ještě další změny, a to v podobě placené reklamy před promítáním a také malého občerstvení před představením v předsálí kina.
Doufáme, že nové změny se Vám budou líbit a že přispějí k vyšší návštěvnosti.
Program kina naleznete na str. 15. -16.
-MěKIS-

Oznámení výběrového řízení
Město Kašperské Hory v ypisuje v ýběrové řízení podle zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících
samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném
znění (dále jen „zákon“) na obsazení pracovního místa na funkci
investičního technika města.

Požadavky:

K přihlášce se připojí tyto doklady:

t Pracovní poměr na dobu neurčitou.

VŠ nebo SŠ stavebního směru, organizační schopnosti, jednání s lidmi,
aktivita, znalost práce na PC, řidičský
průkaz skupiny B. Výhodou je znalost problematiky investiční výstavby,
dotační problematiky, problematiky
výběrových řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek a problematiky
financování z rozpočtu státu.

t Zájemce musí splňovat předpoklady
§ 4 zákona.

Přihláška zájemce musí obsahovat
tyto náležitosti:

t Platové podmínky pro 10 platovou
třídu dle nařízení vlády č. 564/2006
Sb.

a) jméno, příjmení a titul zájemce,
b) datum a místo narození zájemce,
c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo
dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana,
f) datum a podpis zájemce.

a) životopis, ve kterém se uvedou údaje
o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne
starší než 3 měsíce; u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem; pokud takový
doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.

Přihlášky možno zasílat do:
15. 07. 2013
na adresu Město Kašperské Hory,
Náměstí 1, Kašperské Hory 341 92.
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Hrad Kašperk

Cyklus oživené historie
na hradě Kašperku
V rámci zatraktivnění návštěvy hradu
Kašperk připravujeme nový cyklus věnovaný historii, dovednostem dávných časů
a vůbec té jedinečné době, kdy hrady bývaly opevněnou základnou vládců velkého
území a kdy čest a právo platilo i bez sáhodlouhých formulací písemných smluv.
Cílem našeho pořadu je v praxi představit dovednosti a poctivá řemesla, která
mají svůj původ hluboko v minulosti, které
výrazně ovlivnily a provázely lidské dějiny
a které jsou spjaty se stavbou a životem na
středověkých hradech.
Návštěvníci hradu uvidí v akci opravdové mistry svého oboru a pod jejich vedením si také mohou např. vykovat podkovu, učit se šermovat nebo střílet z luku.
Historie bude ožívat na nádvoří hradu
Kašperk ve vybraných víkendech. Jedná
se vždy o cca hodinové vstupy (prezentace) se začátkem v 11.00, ve 13.00
a v 15.00 hodin.
Návštěvníci se mohou těšit na zasvěcené
povídání přímo z úst mistra, dozvědí se informace, které vycházejí přímo z vlastních
zkušeností daného řemesla a hlavně vše
přímo uvidí. Zájemci z řad diváků si pak
mohou pod dohledem mistra sami vyzkoušet dané řemeslo.
Důležitým cílem našeho projektu je
přímé propojení mezi minulostí a současností. Proto budou účinkující představovat

a rekonstruovat konkrétní autentické dochované předměty z našeho hradu.
Například kovářovi půjčíme archeologický nález – kovový hrot šipky do kuše,
který byl nalezen na našem hradě. Kovář
pak nejen seznámí diváky s použitým materiálem a způsobem výroby, ale přímo
před jejich očima bude tento hrot do kuše
vyrábět.
Jako první se představí umělecký kovář
František Zeithammel. Na Kašperku bude
vystupovat 29. – 30. června.
František Zeithammel se po vyučení
v oboru umělecký kovář zabýval historickým šermem a historií kovářského řemesla, kde čerpal inspiraci. Na Šumavě se tuto
tradici snaží zachovat.
K výrobě používá železné pruty a různé
železné profily, které zpracovává tepelně
nebo za studena. Vyrábí svícny, podkovy,
mříže, historické zbraně, brnění, pohádkové šumavské skřítky, různé kovové pohádkové předměty (růže, boty, železožrouty,
zakleté ptáky).

Specifikem je výroba drobných upomínkových předmětů přímo na akcích v přenosné výhni, kde mohou zájemci vidět celou technologii výroby.
Už když se narodil, říkali prý o něm, že
má ruce jako kovář. Jako malý chlapec nejraději trávil čas v kovářské dílně a již v té
době věděl, že se stane také kovářem.
Kovařině se věnuje více než 40 let, mj.
složil také podkovářské zkoušky a účastnil
se mistrovství Bavorska v kování podkov,
kde zvítězil.
Vzkaz: kováři mívají ve džbánku vždy
pivo, případně neslazený čaj, nikdy však
mléko.
Návštěvníci Kašperku se ve druhé části
turistické sezony mohou těšit na lučištníky, šermíře, umělecké truhláře či na středověké kadeřnice.

29. - 30. 6. umělecký kovář František
Zeithammel
6. - 7. 7.
škola šermu - Skupina historického šermu Romantika Plzeň
13. - 14. 7. výcvik lukostřelby - Petr Jindra
27. - 28. 7. ukázka výcviku bojového koně
-Equites Gabreta
17. - 18. 8. škola šermu - Skupina historického šermu Romantika Plzeň
24. - 25. 8. výcvik lukostřelby - Petr Jindra
31. 8. - 1. 9. ukázka výcviku bojového koně
- Equites Gabreta
28. - 29. 9. škola šermu - Skupina historického šermu Romantika Plzeň

Zdeněk Svoboda
kastelán hradu Kašperk

Předškoláci ve druhém pololetí

První pololetí školního roku skončilo pro
předškoláky zápisem do první třídy ZŠ a děti
se mohly věnovat od druhého pololetí dalším
akcím, radovánkám a samozřejmě i učení.
Hned od začátku února děti využily sněhové pokrývky ke hrám na sněhu a se sněhem,
bobovaly na vodárně, společnými silami stavěly iglú, sněhuláky, s radostí a samozřejmě
bezpečně docházelo ke koulovacím soubojům.
Využili jsme nabídky IS CHKOŠ a s dětmi se
zúčastnili programu „Hurá na sněžnice“, což
bylo pro děti něco nového, trochu i náročnějšího, ale děti byly z toho programu nadšeny.
Masopustní tradice si děti přiblížily maškarním rejem ve třídě se soutěžemi, hrami,
tancem, vyhodnocením nejkrásnějších masek, za což samozřejmě obdržely odměny
a sladkosti. Aby veselí probíhalo i s muzikou,
děti si zopakovaly hudební nástroje a jako
velká kapela hrály a zpívaly známé písně.
S návazností na masopust se děti seznamovaly se starými řemesly, které se v masopustních průvodech odrážejí. V tomto duchu jsme
navštívili místního kováře, pana L. Hadravu,
který nám o svém černém řemeslu ochotně

a velice poutavě povyprávěl, nezapomněl na
názorné ukázky kovářského nářadí a postupu při práci. Děti si samy vyzkoušely váhu
kovářského kladiva. Vzpomínkou za pěknou
exkurzi nám ve třídě zůstává fortelná skoba,
kterou si děti ukovaly samy.
V zimním období nesmíme také zapomenout na své zdraví! Děti se učily pojmenovat
části lidského těla, důležitých orgánů a jejich
funkcí v těle, a to hlavně prostřednictvím encyklopedií a odbornějších ilustrací, řešili jsme
otázky nemocí, úrazů, jak se jich vyvarovat,
anebo jak mohou děti pomoci (ovázat mírná
zranění, podávat tekutiny, zavolat lékaře).
Postní doby jsme využili k tématu zdravé
výživy, kde jsme se snažili dětem přiblížit
„proč vlastně máme žít zdravě?“, co je zdravá
výživa (vitamíny, zelenina, ovoce, celozrnné
pečivo, mléčné výrobky…). K názornějšímu
přiblížení potravin zdravé výživy jsme navštívili prodejnu samoobsluhy, kde děti samy
hledaly, co je zdravé.
V pořadí již třetí tvořivá dílnička pro děti
a rodiče se uskutečnila v březnových odpoledních hodinách. Přicházející jaro a veliko-

noční svátky jsme chtěli opravdu přivítat jarně. Věděli jsme, že rodiče a děti jsou zruční,
a tak jsme připravili práci s keramickou hlínou – ptačí keramické závěsy a na zvolnění
výrobu papírových velikonočních zápichů.
Samozřejmě nechybělo pohoštění, dobrá nálada při vlastní práci i odpočinkovém posezení. Podle kalendáře přicházelo již jaro a první
jarní den, i když počasí tomu právě moc nenasvědčovalo. Děti se učily jarní písně, kterými se snažily volat sluníčko, seznamovaly se
s jarními pranostikami, rozpočítadly, učily se
pozorovat změny v přírodě.
Pokračování na straně 6
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Dokončení ze strany 5

S přírodní tematikou „Strom“ souvisela další návštěva ISCHKOŠ, kde si děti obohatily
poznatky, co stromy ke svému růstu potřebují,
poznávat stromy, co se děje v jarním lese, co se
vyrábí ze dřeva. Děti si samy vyrobily obrázky z ručně vyrobeného papíru, který ozdobily
ubrouskovou technikou.
S velikonočními svátky opět přibyla
spousta námětů, které jsme se samozřejmě
snažili zrealizovat – vysvětlit dětem tradice
jednotlivých dnů Pašijového týdne, naučit
se velikonoční písně a básně, vyrobit velikonoční dekorace nejen pro sebe, ale i na velikonoční trhy. Víme, že počasí nám zmíněné
Velikonoce právě moc nepřipomínalo, a tak
jsme se rozhodli, že pro dobrou náladu a tradici projdeme s hrkáním řehtaček městem.
A tak do ulic vyrazili velikonoční ušatí zajíci
(děti měly opravdu zaječí ouška) a tam, kde
prošli, určitě náladu nezkazili.
V dubnovém - aprílovém období - se děti
snažily pozorovat rašící jarní přírodu – květiny, stromy, byliny, jejich názvy, děti si opakovaly, co vše příroda potřebuje ke svému růstu,
seznamovaly se s domácími, lesními zvířátky,
mláďaty a jejich užitkem, lupou pozorovaly
hmyz. V IS CHKOŠ opět na naše učení navázali tématem „Krtek“, kde se děti vžily do
života těchto zvířátek. Ve třídě jsme si z PET
lahví vytvořili skleníčky, kde jsme pozorovali
klíčící semínka (fazole, řeřicha).
Víme, že péče o vodu je velice důležitou
otázkou, a proto i děti by měly znát, jak se mají
k této důležité tekutině chovat. Vysvětlili jsme
jim koloběh vody v přírodě, jak se voda čistí,
proč dbáme o čistotu toků, studánek, pramínků, proč s vodou šetříme. S dětmi jsme se vypravili k čističce města a k potůčku v Amálině
údolí, kde jsme o všem podiskutovali. Všimli
jsme si neuklizeného pramínku – studánky
u kapličky pod kostele Panny Marie Sněžné.
Samozřejmě, že se dětem nepořádek nelíbil,
a tak jsme se další den vypravili s hrabičkami
a vše upravili tak, jak by to mělo být.
V ekologickém duchu jsme pokračovali
programem IS CHKOŠ „Den Země“, kde
děti úspěšně zúročily své vědomosti o přírodě.
Snažili jsme se uklidit i kousek města, sesbírat nepořádek, který, jak říkaly děti, „pohodili darebáci“. Také v květnu jsme navštívili
IS CHKOŠ s programem „Voda“.
A opět převleky a zábava. Nastal rej čarodějnic, při ohni opékání vuřtíků, spálením
vyrobené loutky čarodějnice a následně hlasitým průvodem městem.
Hned na začátku května jsme využili pozvání myslivců, se kterými děti v listopadu
besedovaly. Navštívili jsme jejich penzion u Zdíkova, kde nás velice vřele přivítali
a s dětmi popovídali o vystavených trofejích
nejen z našich lesů, ale i třeba z Afriky. Za
to vše děti myslivcům věnovaly namalované
obrázky. Další trasa cestování po Šumavě nás
zavedla k Jezerní slati, dále pak na Kvildu,
kde je velice pěkné IS CHKOŠ (vřele doporučujeme jeho návštěvu) a další památky
a zajímavosti obce, chvilku si děti zaskotačily
na místním dětském hřišti a vyrazili jsme

na Antýgl. Odtud jsme se dali stezkou až na
Čenkovu Pilu. Děti si všímaly rostlin, stromů, stékajících pramínků, obřích kamenů,
což vše podtrhovala dravá, hučící Vydra. Do
jednotlivých stanovišť nás dopravil autobus
města K. Hory, který jsme měli k dispozici
zcela zadarmo, za což moc děkujeme!
Aby děti měly i názornou představu o určitém druhu hmyzu a jeho vývojových stádiích, zakoupili jsme motýlí zahrádku, ke které
nám bylo následně zasláno 5 larev Babočky
bodlákové i s krmením. Takže vlastně jakoby
v „přímém přenosu“ jsme pozorovali rostoucí
larvy, jejich zakuklení a nakonec „vykuklení“
živých motýlků. Věřte, že i pro dospělého
člověka jsou to zajímavé poznatky.
Květnových oslav a osvobození města jsme
využili k dalšímu tematickému bloku, ve kterém se měly děti seznamovat se symboly vlasti, města, životem města. Děti zaujala historická vojenská americká vozidla a představte
si, v klidu si nasedly do jeepu a chtěly s vojáky
odcestovat. Ale co by tomu řekli rodiče, že?
Láska k vlasti znamená i lásku k rodičům,
rodině a hlavně maminkám. K jejich svátku
si děti připravily pásmo básní, písní, moderní dramatizaci pohádky „O červené karkulce“ a taneční vystoupení ve stylu Zumby.
Nezapomněly na děti s dárečky a kytičkou.
Část svého vystoupení děti předvedly i v místním kině při „Školní akademii“.
V rámci seznamování se s naším městem
jsme navštívili místní přírodovědné muzeum,
prošli jsme různá staveniště, děti sledovaly
dopravu ve městě (např. i značení přechodů),
orientaci ve městě a v uličkách. Po předchozí
domluvě jsme navštívili firmu „Medica Filter“,
kde děti měly možnost pozorovat chod této
firmy a co se zde všechno vyrábí.
To, že se rodiče dokáží zapojit se svými dět-

mi do programů a akcí školky, jsme si taky ověřili při květnové odpolední vycházce s lektorkou IS CHKOŠ po „cestě zlatokopů“. Po této
trase děti, rodiče i učitelky soutěžili, hráli hry,
poznávali přírodu, sledovali, kde se nacházejí
důlní štoly a co se v nich vlastně odehrávalo.
Hledáním pokladu, soutěžemi děti oslavily
svůj svátek „Den dětí“. V hledání pokladu

dětem pomohli permoníčci, kteří značili cestu
hornickými penízky a na vodárně děti poklad
opravdu našly. Jendou z významných chvil
oslav dětského dne bylo slavnostní vypuštění
motýlků námi odchované Babočky bodlákové.
Děti motýlkům zazpívaly a zamávaly k jejich
úspěšnému letu v přírodě. Pozvání na besedu
o včelkách přijal také vášnivý včelař, pan učitel
Jílek, který dětem předal zajímavé a názorné
informace, za které moc děkujeme.
Tento výčet, co předškoláci dělají je jen určitým nástinem toho, že si opravdu jen nehrají,
ale právě hravou formou si osvojují dovednosti,
vědomosti a znalosti. Samozřejmě nezapomínaly počítat, vyplňovat grafomotorické listy,
rozvíjet fantazii, výtvarně se rozvíjet, vytvářet
skutečně pozoruhodná dílka za pomoci různých materiálů a technik, výtvarná dílka zdobí hlavně interiér třídy a školky.
Do konce školního roku – od uzávěrky
tohoto zpravodaje – zbývá ještě několik dní.
Máme ještě několik plánů a tím nejdůležitějším, kterým se pomyslně rozloučíme se
školním rokem a předškoláky, bude přespání
dětí přes noc s učitelkami ve třídě, samozřejmě bez rodičů. Všichni se těšíme. Uvidíme,
jak nám tato premiéra dopadne. Kromě toho
bychom ještě chtěli navštívit provozovnu pily
a prostory radnice. Na slavnostním závěru
školního roku v místním kině bychom jako
třídní učitelky rády „ošerpovaly“ loučící se
předškoláky – budoucí prvňáčky.
Závěr školního roku – velice dojemná záležitost, kdy se loučíme s uplynulým školním
rokem, ale právě i s předškoláky, kteří v září
usednou do školních lavic. Pro nás, učitelky, je
to opět slzavé loučení, protože jsme se si s dětmi utvořily jakési nesmazatelné pouto, a to ve
všech situacích. Pouta vznikla určitě i mezi dětmi samotnými, po akcích rodičů a dětí určitě
i mezi dospělými. Snažili jsme se předat dětem
co možná nejkvalitnější vědomosti, ale hlavně
jsme se snažili zapojit je do reality života: že je
pořád dobré pomáhat slabším, slušně se chovat,
zdravit, diskutovat o všem, co je zajímá, umět si
poradit s určitým problémem, nebát se říct svůj
názor… A opravdu, děti od začátku září udělaly velký skok, dokáží si leccos okomentovat tak,
že naše argumenty leckdy nestačí. Snad se nám
tyto záměry zdařily.
Budoucí prvňáčky čeká další etapa, samozřejmě o kousek složitější. Budeme jim držet
palce, ať vše zvládají jen na samé jedničky.

Touto cestou děkujeme za sponzorské dary,
hlavně manželům Syneckým, kteří nás obdarovávali takovou měrou, kterou jsme za celá
léta pedagogické práce nezažili. Děkujeme
za spolupráci s městem K. Hory, s pracovníky
IS CHKOŠ, hlavně slečnou J. Weishäuplovou,
která tematickými programy děti profesionálně provázela po celý školní rok. Děkujeme
všem, kteří si na nás udělali čas při exkurzích,
návštěvách, všem, co jsou s námi.

Všem dětem přejeme krásné prázdniny plné
sluníčka. Kolegům, pracovníkům školy a všem
čtenářům Kašperskohorského zpravodaje přejeme krásné a relaxační prožití léta!
Třídní učitelky Dáša a Radka
a celá 2. třída MŠ.
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Pasování na čtenáře

V pondělí 10. 6. měli možnost přijít na
první vyučovací hodinu do školy i rodiče
prvňáčků. Hodina českého jazyka proběhla
tak trochu tradičně i netradičně, ale hlavně
na závěr hodiny byli žáci 1. třídy „pasováni
na čtenáře“. Rodiče mohli vidět celý postup
nácviku čtení – od toho, kdy jsme na začátku
roku četli jen velká tiskací písmena, v druhé
etapě jsme nacvičovali malá tiskací písmena
a teprve v závěru roku píšeme a čteme psací
písmena. Děti předvedly sborové čtení, čtení
po skupinách, individuální čtení, ale hlavně
ukázaly, že i neznámý (nenacvičený) text,
který vidí poprvé, srozumitelně přečtou.

Nyní nezbývá než jim popřát, ať jim
nově nabytá dovednost přináší radost. Ať
na knihy nezanevřou. Ať čtou a čtou.
Z největší části to teď bude záležet na
rodičích. Mají děti vzor čtoucích rodičů
doma? Dostávají k různým příležitostem
jako dárek knihy? Je jim umožněno večer
místo televize v posteli krátce před spaním číst? Mají ke čtení vhodné podmínky
(např. u postele lampičku)?
Přeji dětem i rodičům hezké chvíle
u knihy.

Milena Kankrlíková,
tř. uč. 1. a 2. třídy

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat za finanční
podporu města Kašperské Hory, díky níž
jsme se mohli zúčastnit 4. dětské divadelní přehlídky v Praze - Kyje.
25. května jsme se s naším divadelním
kroužkem "Kašpaři" představili s hrou Malý
princ od Antoina de Saint - Exupéryho.
Naše vystoupení mělo úspěch, což nám potvrdila i slova chvály průvodkyně programu
Valérie Zawadské. Po milém přijetí a zhlédnutí představení ostatních divadelních souborů jsme se vydali poznávat krásy našeho
hlavního města (Karlův most, Václavské náměstí, Národní divadlo, Staroměstské náměstí). Asi největším zážitkem byl pro nás
pohled na noční Prahu z věže Staroměstské
radnice. Druhý den po návštěvě bludiště
a zrcadlové síně na Petříně jsme se v pořádku a plni dojmů navrátili domů.
Věříme, že rozšířením naší divadelní
činnosti mimo Kašperské Hory jsme přispěli k dobré reprezentaci našeho města.
Účastníci zájezdu z divadelního kroužku Kašpaři

9. třída se loučí se základní školou
První den školy

Prvního září 2004 jsem poprvé nastoupila
do školy v Kašperských Horách. Měla jsem
strach, ale zároveň jsem se i těšila. Už je to
dlouhá doba, takže si moc z toho nepamatuji.
Vím, že jsem na sobě měla džíny, modrý svetr a brýle. Už do školní budovy jsem vešla se
smíšenými pocity – zvědavost, obavy, napětí,
dodnes to přesně neumím pojmenovat. Když
jsem vstoupila do třídy, setkala jsem se s dalšími stejně vyplašenými a zvědavými budoucími spolužáky. Na lavici jsme měli každý
slabikář, písanku, tužku a nějaký bonbón.
A pak už začaly každodenní povinnosti. Nejvíc mě bavila hudebka. To jsme se
proměnili v malý orchestr, sesedli jsme se
kolem klavíru a zpívali, hráli na triangl,
ozvučná dřívka a podobné nástroje. Také si
pamatuji na naši první třídní učitelku, paní
Šorejsovou. Vzpomínám si, že nám vše
připadalo strašně legrační. Než jsme začali
psát, procvičovali jsme si prsty a paní učitelka nám do toho zpívala říkanku. Nebo
jsme předváděli, že kutálíme míček po lavici, dávali kuřátkům najíst. Moc se nám
to líbilo, báječně jsme se bavili.
Devět let uteklo jako voda, vše končí, dneska mě už učení nebaví. Ani krmení kuřátek
by už na nás nejspíš nezabralo. Ale školu dokončit musím. Na druhou stranu se netěším,
až odtud odejdu, až se za mnou zavřou školní
dveře definitivně, protože tu mám kamarády.
Zůstane nám spousta vzpomínek. Říkám to
nerada, ale bude mi to tu chybět.
Jesika Puškárová

Poslední zvonění
Poslední zvonění znamená loučení
s mnoha přáteli a také s učiteli, kteří dělali
první poslední, aby nám do našich mozkových závitů uložili nějaké informace.
Je fakt, že jejich úsilí se nesetkalo vždy
s úspěchem. S posledním zvoněním si také
uvědomujeme, že odcházíme z této školy.
Na jednu stranu jsme rádi. Láká nás
to neznámé, co nás čeká. Ale na druhou
stranu nás tíží, že mnohé už zůstane jen
pouhou vzpomínkou. Všichni společně
jsme za těch devět let prožili nejen trápení, ale i spoustu srandy. Naše celá třída už
teď myslí jen na jediné - na poslední den.
Co na sebe? To zajímá hlavně holky. Přece
bych měla být ta nejhezčí. Kluci spíše trpně
přijmou oblečení, které připraví maminka.
I když ne všichni. A pak už se pomalu sejde
po schodech, které jsme tolikrát seběhli,
abychom byli co nejdříve na obědě, nebo

naopak líně a neochotně vystoupali, když
nás ve třídě nebo ve sborovně čekalo něco
nepříjemného. To všechno je zapomenuto.
Poslední schody, poslední úsměvy, třeba
i poslední slzičky a pak už nás čeká nový
život. Začalo to 1. třídou a končí to po
dlouhých 9 letech.
S každým krůčkem ze schodů začínáme
zjišťovat, že nám základní škola nejspíš
bude chybět, a to i přesto, že mnoho z nás
se ze zdejší školy těší. Naše třídní učitelka
Hromádková to s námi neměla jednoduché, ale zdá se, že vše přežila a snažila se
nám co nejvíce pomoci, stejně jako ostatní
učitelé. Dnes už si to připouštíme, i když
jsme se často vzpírali a brali vše jako omezování. Za pár let si nejspíš uvědomíme, že
jsme si měli svých učitelů, které jsme občas proklínali, vážit za to, co pro nás za ta
dlouhá léta udělali.
DĚKUJEME!
Jan Řimnáč, Petr Janoušek
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A jsme v cíli…

Učitelé i žáci vítají konec školního
roku s velkou úlevou. Blíží se den „D“.
Vysvědčení, které si žáci domů donesou,
není jen obyčejný kus papíru. Ukazuje výsledky celoroční práce, snahy, trpělivosti,
pečlivosti, ale někdy i tolik potřebného
štěstí. Nebo je to jinak?
Někdy přemýšlím o tom, proč mnozí
rodiče nejsou na své potomky více nároční, nebo žáci sami více zodpovědní
za výsledky své práce. Často učitelé vidí
v lavicích znechucené a otrávené obličeje, téměř denně řeší problematické cho-

vání některých žáků. Že by se vytrácela
ctižádost, snaha o co nejlepší výsledky?
I na naší škole máme řadu výborných
žáků, kteří se rádi učí, mají čas na mnoho
koníčků, dokonce rádi sportují, ale také
jsou milí a usměvaví. Dělají radost samozřejmě svým rodičům, ale také nám,
učitelům. Děkuji všem žákům, kteří školu
berou vážně. Nemusí mít samé jedničky,
ale jednou z nich určitě budou šikovní řemeslníci, kteří dnes tolik chybí.
Rovněž bych ráda poděkovala všem učitelům za jejich náročnou práci, trpělivost,

laskavost, ale také za jejich nápady, jak realizovat zajímavé projekty, besedy a jiné aktivity. Jsem ráda, že v naší sborovně panuje
pohoda a vzájemné porozumění, táhneme
za jeden provaz.
Ráda bych poděkovala i všem zaměstnancům za jejich práci. Pěkné prázdniny
všem dětem i učitelům a v září na start
do nového školního roku s větší chutí do
školní práce.



Bc. Zbyněk Vít, Dis.















-vk-

Roční kontroly dle Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Čištění vložkování.
Orientační měření úniku CO a plynu u plynových spotřebičů, prohlížení spalinové cesty kamerou, měření spalin CO.
Roční pravidelná kontrola (1 průduch) 300 Kč, s čištěním 500 Kč.

tel.: +420 734 186 265
email: Vitz@seznam.cz

KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ
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Sportovní úspěchy našich žáků
Je konec školního roku a čas na malé ohlédnutí. Letos jsme se s našimi žáky zúčastnili
mnoha sportovních soutěží. Chci se s Vámi
podělit o radost, kterou jsme několikrát společně prožívali. V konkurenci, převážně velkých
škol z klatovského okresu, se naši sportovci
dokázali prosadit, předvést kvalitní výkony
a také získat umístění na stupních vítězů:
Snowboardové závody Zadov:
2. místo Matyáš Melichar,
2. místo družstvo Nick Matousch, Jan
Slanina, Ondřej Beneda.

McDonald´s Cup Sušice:
3. místo.

Atletický čtyřboj Sušice (okresní kolo):
1. místo Anna Marie Janošíková, Vendula
Nová, Matyáš Melichar,
2. místo Gabriela Nová, Jakub Ostádal,
Jiří Čech.

Pohár českého rozhlasu Sušice (okresní kolo atletické soutěže družstev):

8. místo (soutěžilo 14 škol) - mladší žáci. Jakub Ostádal
(stojí třetí zleva) vyhrál skok vysoký s výkonem 151cm.

Plavecko běžecký pohár Srní:
1. místo Anna Marie Janošíková,
2. místo Adéla Fořtová, Nicole Ondráčková,
3. místo Alessa Konrádová, Vendula Nová.
(foto vpravo pod článkem)
Ráda bych všem, kteří měli chuť sportovat a reprezentovat naši školu, poděkovala.
Díky za podporu pedagogům, vedení školy a také vedení města.

Zimní olympiáda Železná Ruda – sjezdové lyžování, snowboard:
1. místo Ondřej Beneda,
2. místo Anna Marie Janošíková, Matyáš Melichar,
3. místo Rostislav Slanina, Jan Slanina
a Nick Matousch.

M. Melicharová

Dětské odpoledne na farní zahradě
Jak
využít
krásnou
farní
zahradu? Třeba
na
odpoledne
plné her pro děti
a jejich rodiče.
Nápad se podařilo uskutečnit
v květnu díky
finančnímu příspěvku města.
Odpoledne
začalo nesměle.
Nejdříve přišlo
pár dětí, moderátor R. Nakládal a spousty
pomocníků. Jakmile moderátor začal ohlašovat program celého odpoledne, farními
vraty už prošly desítky dětí, rodiče, tety
a mohlo se začít dovádět.

Děti si vyzkoušely různé disciplíny od
chození na chůdách po skákání v pytlích.
Nechybělo ani opekání vuřtů a po vyhlášení výherců (každý něco vyhrál) si všichni
báječně zatancovali na diskotéce ve farním
sále.
Chtěli jsme otevřít faru všem dětem
a jejich rodičům, společně prožít pěkné

odpoledne a myslím, že podle reakcí dětí
i dospělých se to podařilo. Akcí pro děti
nikdy není dost, a tak jistě v budoucnu zase
farní zahrada poslouží pro nějaké pěkné
odpoledne plné her.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří
nějakým způsobem pomohli.

Jarka Korandová
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Okrskové kolo v požárním sportu
Dne 25. 5. 2013 pořádal SDH Kašperské
Hory na místním hřišti okrskové kolo
v požárním sportu ve dvou disciplínách
- požárním útoku a štafetě 4 x 100 m
s překážkami.
Této soutěže se zúčastnilo 1 družstvo
dětí SDH Srní, 1 družstvo žen SDH
Srní a 7 družstev mužů: SDH Kašperské
Hory, SDH Rejštejn, SDH Hartmanice,
SDH Dolejší Těšov, SDH Srní, SDH
Svojše, SDH Štěpanice a jako host SDH
Tedražice. Navzdory chladnému počasí se
všech držela dobrá nálada, dokonce chvílemi svítilo i sluníčko, které bylo v posledních
květnových dnech velmi vzácné. Všechna
družstva se do závodu pustila s velkým elánem. První byl na řadě požární útok a poté
štafeta 4 x 100 m s překážkami.

Výsledky:

Muži:
1. SDH Dolejší Těšov
2. SDH Kašperské Hory
3. SDH Svojše
4. SDH Štěpanice
5. SDH Srní
6. SDH Hartmanice
7. SDH Rejštejn
Ženy:
1. SDH Srní
Děti:
1. SDH Srní
Toto kolo bylo zároveň kolem postupovým. Postupují první dvě nejrychlejší družstva do vyřazovacího kola, které

se letos konalo 8. 6. 2013 ve Volšovech.
Družstvo mužů místního SDH na „vyřazováku“ obsadilo krásné 10. místo z celkem 16 družstev.
Všem, kteří nás byli podpořit, děkujeme a budeme se těšit zase příště - SDH
Kašperské Hory.

Bazárek
pod Andělíčkem
Lenka Krupařová, Pod Skalou 312, Sušice 3, 342 01

Kočárky, postýlky, autosedačky,
jídelní židličky, hračky, cestovní postýlky, chůvičky,
kola, brusle a další důležité věci pro vaše dětičky.

Přijímáme věci do komisního prodeje.
Lenka Krupařová
Pod Skalou 312, Sušice

Otevírací doba:
Po - Pá: 900 - 1300

Po telefonní domluvě kdykoliv

tel.: 774 989 071

-th-
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Ohlédnutí za Nocí kostelů
Také letos proběhla v Kašperských
Horách Noc kostelů. Ten den, 24. května
byla hnusná zima a pršel drobný ledový
déšť. Podle toho bohužel dopadla i návštěvnost, která byla letos menší než vloni.
Přitom program byl zajímavý a pestrý. Jako
v minulém roce byla motorem celé akce,
dramaturgyní a organizátorkou doktorka Patáková a hlavní „výkonnou“ jednotkou celá její rodina. Zapojila ale i většinu
farníků, a to nejen z Kašperských Hor,
ale například i našeho šumavského jáhna
Pečeného z pražské diecéze.

Ti, kteří přes nepřízeň počasí přece jen
dorazili, se mohli účastnit orientační soutěže o hledání pokladu u kašperskohorských
kapliček, prohlédnout si všechny naše

kostely, sv. Markétu dokonce s odborným
a zajímavým výkladem Dr. Horpeniaka
nebo výstavu liturgických rouch a předmětů. Mohli si poslechnout koncert dětí
ze základní školy i koncert skupiny Druhý
pokus a farního sboru Metanoia. Zazněla
chvilka poezie z veršů jáhna Pečeného
i čtení z knížky Maxe Kašparů, jichž pak
bylo pět vylosováno mezi diváky. Doktor
Horpeniak s Martinem Kanalošem nechali zaznít lyrickému pásmu hudby a příběhů
o světcích z našich kostelů. Vyvrcholením
večera byla tombola, v níž se hrálo o nádhernou, velikou Bibli podepsanou samotným česko-budějovickým biskupem Jiřím
Paďourem.
Kdo chtěl, mohl se zúčastnit mše svaté,
nechat v košíčku svou prosbu nebo zapálit
svíčku na nějaký úmysl, či jen tak za své
blízké. Na závěr večera se pak organizátoři
i věrní návštěvníci modlili před vystavenou
Nejsvětější svátostí a předkládali Bohu
prosby, které lidé v kostele zanechali.
Všem návštěvníkům, kteří přes nepřízeň
počasí dorazili, budiž vzdána čest a všem,
kdo se jakkoliv na nemalé práci a zdaru
celé akce podíleli, veliký dík.
A malá rada na závěr: Rychle se zotavte a trénujte svaly, abyste byli v kondici na
příští rok a další Noc kostelů…

Výprava k pomníčku
Kousek cesty nad Rejštejnem směrem ke Kozím Hřbetům stojí pomníček „Pomník umučených žen“, připomínající tragickou událost z přelomu
měsíce dubna a května, roku 1945.

Deset židovských žen zde zemřelo
při pochodu smrti na samém konci
II. světové války. 27. 4. 2013 uspořádalo OS Náš domov Šumava již
III. ročník pochodu, při kterém se
členové sdružení u pomníčku zastavili
a položením kytice uctili tuto smutnou událost.
V. Kratochvíl

-hp-

Zprávy z činnosti OS Náš domov Šumava - jaro 2013
První společný pochod členů i nečlenů
OS směřoval z Kašperských Hor do osady
Žlíbek; byl to velikonoční pochod, o němž
jsem se již zmínil v minulém čísle KHZ.

Po velikonočních svátcích pak členové, zvláště pak ženy, započaly pravidelné
individuální čtvrteční vycházky s odchodem vždy v 9.00 hod. od kašny na náměstí

v Kašperských Horách. Nutno však připomenout k uvedeným vycházkám, mnohdy
jsou vycházky kombinované s autodopravou BUS a pěšími túrami. Jednu z nich
bych rád v krátkosti popsal. Byla zajímavá nejen svojí délkou a zajímavými místy.
Výchozí stanice, byla zastávka BUS K.
Hory, konečná šťastně skončila na místě
výchozím, ovšem trasa mezi byla velmi zajímavá. Účastníci prošli od Tříjezerní slatě
Povydřím, přes Nové Domky na Flusárnu
a směřovali na Dobronín, Kozí Hřbety;
sem se však nedostali, neboť na křižovatce cest pod Flusárnou je svedl z plánované
trasy Permoník, který nás často v přírodě
Šumavy doprovází a nepozorné pochodníky často svede z plánované cesty. Tak
se stalo i našim pochodníkům a místo na
Kozím Hřbetu vyšli v osadě Svojše. Z této
osady provedl záchrannou akci pan Jáchim
a šťastně bez úhony účastnice dorazily do
svých domovů. Jistě mají pěkné vzpomínky a příště si dají pozor na nebezpečné
permoníky.
Další společná vycházková trasa se
uskutečnila 27. dubna. Trasa vedla
z Kašperských Hor západním směrem
k památnému kostelu sv. Mikuláše, dále
kolem kaple zvané Na Klaperlu do městečka nacházejícího se na soutoku potoka
Losenického a Otavy, původní společný

název s Kašp. Horami Reichenstein, dnešní zkomolenina Rejštejn. V městečku se
k nám připojili další dva členové OS, manželé Mathausovi. Společně jsme navštívili
místní hřbitov, kde odpočívá bratr a matka spisovatele Karla Klostermanna a další
významné osobnosti - skláři z nedalekého
Klášterského Mlýna.
Po prohlídce hřbitova pokračovala naše
trasa po stezce směr k dnes neexistujícímu
Plzenci, nacházejícímu se pod V. Kozím
Hřbetem. Kopírovali jsme smutně proslulou trasu z konce druhé světové války - po
této trase vedl pochod smrti z koncentračních táborů. Zde na této trase z Rejštejna,
směřující až do Volar, zemřelo vyčerpáním
a hlady deset židovských žen, a to v prostoru těsně nad Rejštejnem, kde je umístěn
pomník těchto obětí. U tohoto pomníčku
účastníci pochodu položili kytici a minutou ticha uctili památku těchto umučených
žen. Od městečka Rejštejna nás slovem
doprovázela paní Mathausová - provozovatelka IS v Rejštejně. Za tuto službu vřele
děkují účastníci pochodu.
Od pomníčku pak naše cesta vedla do
Kozího Hřbetu. Při cestě jsme minuli zbytky základů bývalé ZŠ nacházející se mezi
V. Kozím Hřbetem a M. Kozím Hřbetem.
Dnes na jejích základech stojí rekreační chata.
Pokračování na str. 12
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S nádherným pohledem na panoráma
Kašperskohorska se naše výprava rozdělila na dvě skupiny. Ta menší skupina
pokračovala po zelené tur. trase do údolí Losenice a Zl. potoka do Kašperských
Hor. Druhá skupina - početnější - pokračovala dále částečně po bývalé Zlaté
stezce do osady Vogelsang - Podlesí. Zde
jen z venčí jsme si prohlédli velmi pěkně
opravený bývalý statek. Naproti vchodu
do statku na levé straně komunikace směr
Flusárna jsme obdivovali obrovitý kámen
s otiskem lidské dlaně. Pověst vypráví
o švédském šlechtici, který se svou gardou
dobýval ve třicetileté válce tuto oblast.
Jak dopadl se zájemci dočtou v knižním
vydání Dějiny Vogelsangu. Po prohlídce
stáda bizonů za ohradou jsme se rozloučili s Vogelsangem a volným krokem jsme
scházeli do údolí potoka Losenice. Zde
jsme se zastavili u základů jedné z nejstarších papíren na Šumavě místo zvané
Papirmühle. Mírným stoupáním jsme
vystoupali ke dvorci Císařský Dvůr či
Kaiserhof.
Za Dvorcem, z louky nacházející se nad
údolím Zl. potoka, jsme měli možnost ještě naposled shlédnout klikatící se cestu do
městečka na dlani Kašperských Hor.
Ještě před vstupem do údolí jsme se zastavili u skrytých, přesto pěkně upravených Božích muk. Zde jsme se zapsali do
pamětní knihy a pak už nás čekalo v údolí u Vintrova Mlýna rozloučení s manžely Mathausovy, kteří se vydali po proudu
Zlatého potoka do svého bydliště v městečku Rejštejn. Naše již malá skupinka
putovala dále do kopce ke K. Horám. Co
nás velice potěšilo mimo krásné přírody nenaplnila se předpověď našich Rosniček
-bouřky a krupobití.
V. ročník Pochodu Kašperské Hory
- Ždánovskou vrchovinou - Pochod se
uskutečnil 8. 5. 2013 pořadatel OS Náš
domov Šumava. Výbor OS Náš domov
Šumava připravil pro V. ročník pochodu tři
trasy. Trasa 1. - 5 km pro rodiny s dětmi,
2. - 13 km širší veřejnost, 3. - 22 km pro
zdatnější pochodníky.
Jak probíhal pochod? Na trasu 5 km nešel nikdo, na trase 13 km pochodovala převážná část účastníků cca - 46 pochodníků, na trasu 22 km se vydali dva účastníci
z Hartmanic. Celkem se účastnilo pochodů 48 turistů a dva pořadatelé pan Jaroslav
Podzemský a pan Jan Jáchim.
Ač opět naše Rosničky předpovídaly nepříznivé počasí, opak byl pravdou. Chodce
v ranních hodinách přivítalo chladné, ale
slunečné počasí. Při srazu u kašny na náměstí získali účastníci poslední informace
od výše jmenovaných pořadatelů a po skupinkách opouštěly K. Hory.
Kontrolní místo na vyznačených trasách
byly Řetenice, zde se protínaly všechny
trasy. Kdo z účastníků procházel zmíněnou
kontrolou, obdržel od pořadatelů pamětní
list a odznak pro určenou trasu.
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Dále výbor OS připravil běžecký dvojzávod. 18. května se uskutečnil V. ročník
běhu kolem Lišáku - veřejný závod pro
mládež i dospělé závodníky.

V rámci tohoto závodu byl vypsán i přebor ČR DD, tohoto závodu využily jen DD
- Kašperské Hory, Kbely, Praha a DD ze
Staňkova. Bohužel mládež z Kašperských
Hor této příležitosti změřit si svoje umění nevyužila. Menší účast závodníků byla
způsobena konáním tří závodů podobných našemu - v Prachaticích, Klatovech,
Domažlicích. Přes tuto skutečnost se závodu účastnilo 33 závodníků. V roce 2012 to
bylo v tomto závodu 48 účastníků.

Překvapením závodu byla teprve dvanáctiletá Bára Placatková, závodnice SK
Sportink Příbram, která vyhrála závod
nejen v kateg. žákyň, ale i na trase žen
(4 900 m). Časový rekord na téže trati jí
unikl jen o 16 vteřin.
V kateg. mužů zvítězil Martin Šimurda,
SKI Šumavan Vimperk.

19. května se uskutečnil závod do vrchu, běh na hrad Kašperk.

Zde zvítězili stejní závodníci z předešlého dne, tj. za ženy Bára Placatková,
za muže Martin Šimurda. Rekordní časy
z roku 2012 ani zde nebyly překonány. Časy
vítězů na trase 3 800 m, převýšení 140 m:
Bára Placatková - čas 16:44 min., Martin
Šimurda - čas na stejné trati 13:46 min.

Tímto závodem byly ukončeny jarní
společné akce OS Náš domov Kašperské
Hory.
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Individuální akce každý týden pokračují, a to nejen pro členy OS. Sraz zájemců
o vycházky do přírody v 9.00 hod. u kašny
v Kašperských Horách.
Na závěr patří poděkování všem účastníkům závodů a pochodů, jakož i členům
pořadatelské služby. Jmenovitě manželům Jáchimovým, Kratochvílovým,
Podzemským,
paní
Vosátkové,
Kratochvílové,
Dolejšové,
Míkové,
Hartmanové ze Strašína, Dobešové,
Krškové, Peškové, Oudesové, panu
Šimurdovi, Martinu Chladovi a jeho otci
Jaroslavu Chladovi.

Ročník 10, číslo 3, rok 2013, strana 13

Všem sponzorům patří zvláštní poděkování za
věcné i f inanční
příspěvky, čímž
přispěli k dobré
reprezentaci nejen OS, ale i našeho města.
-frk-

VrAKOVIŠTeˇ

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
!!!!! Vybíráme zdarma autovraky všech značek!!!!!
(vydáváme potvrzení o ekologické likvidaci vozidla potřebné
k trvalému vyřazení z evidence vozidel)
!!!!Vykupujeme bouračky Peugeot, Citroën, Škoda, Renault
novějších typů!!!!
Autocentrum

Kašperské Hory

(areál vedle ﬁrmy Medica Filter)
Smetanova 403
www.vrakovistekasperky.cz
Tel: 602 415 716
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Výstava k roku
sv. Cyrila a Metoděje
Ikony

Letos uplyne 1150 let od příchodu
slovanské mise sv. Cyrila a Metoděje.
K tomuto významnému kulturnímu
a duchovnímu jubileu se v ČR koná
řada kulturních a společenských akcí.
K oslavám výročí se připojilo i Muzeum
Šumavy v Kašperských Horách uspořádáním pozoruhodné uměleckohistorické
výstavy s názvem IKONY. Námět expozice vychází z předpokladu, že svatí věrozvěstové vedle svých bohoslužebných
knih ve slovanském jazyce k nám přinesli
také první obrazy Krista, Bohorodičky
a světců…
Z historických zpráv i cyrilometodějských legend je známo, že oba soluňští
bratři byli ve své době horlivými zastánci
uctívání ikon, zvláště, když tenkrát sílily

Cenný dar Muzeu
Šumavy

obrazoborecké bouře. Výstava je vítanou
příležitostí blíže se seznámit s ikonografií ikon, shlédnout pozoruhodné ukázky
historických ikon z českých veřejných
i soukromých sbírek a zároveň si připomenout rozvoj současného ikonopiseckého umění v naší vlasti.
Výstava IKONY je pokračováním rozsáhlého cyklu expozic křesťanské ikonografie, který za tradiční spolupráce
vynikajícího odborníka – univerzitního
profesora Jana Royta probíhá v Muzeu
Šumavy už od roku 1992. K letošní výstavě, která potrvá do konce října, vyjde
drobná doprovodná publikace.
Čestný patronát nad výstavou převzalo
českobudějovické biskupství a Exarchát
řeckokatolické církve v ČR.
Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Léto na Mouřenci

Eva a Michael Duruttyovi byli blízkými přáteli známého lidového malíře
obrázků na skle pana JUDr. Václava
Hrabánka (+2005), který v posledních letech žil a tvořil v Kašperských
Horách. ( Dr. Michaela Duruttyu, který je vynikajícím odborníkem v chovu
koní, přivedly k Hrabánkovi původně
společné chovatelské zájmy.) Když pan
Václav Hrabánek v roce 2005 zemřel,
rozhodli se manželé Duruttyovi, že na
památku svého milého přítele malíře
vytvoří sborník a podrobný ilustrovaný katalog jeho početného uměleckého
díla. Náročná práce byla nyní završena
a rozměrná kniha jako vzácný bibliofilský tisk vázaný v kůži vyšla letos jen
v několika výtiscích. Jeden exemplář
unikátní rozsáhlé knihy mapující život
a malířské dílo Václava Hrabánka zakoupili manželé Lucie a Ivar Mentzlovi
pro Muzeum Šumavy v Kašperských
Horách. Za tento vynikající sponzorský
dar patří manželům Mentzlovým srdečný dík. Veřejná prezentace této jedinečné knihy darované do Muzea Šumavy se
uskuteční někdy koncem tohoto roku.
Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Nabídka reklamy
v Kině Kašperské Hory

Po celé léto až do září se na Mouřenci
u Annína koná kulturní, vzdělávací
a duchovní cyklus Léto na Mouřenci.
Akce se konají obvykle každou neděli
od 14 hodin.
"Pozvali jsme rodáky, pamětníky, historiky nebo umělce. Chceme tak důstojně
oslavit 20. výročí znovuvysvěcení kostela
v roce 1993," říká novinář Lukáš Milota,
který spolu s P. Tomasem van Zavrelem
a Helenou Pekárkovou akce na Mouřenci
organizuje. "V červenci zve Mouřenec
na meditace (5. a 14. 7., P. Tomas van
Zavrel), hudebně-taneční odpoledne (7.
7., Dora Hoštová, Dagmar Chaloupková,
Zuzana Sýkorová, Zdeňka Bartošová ad.),
koncert vážné hudby (Irena Houkalová
- soprán, Hedvika Mousa Bacha - harfa, 20. 7. 18.00 hod.) nebo přednášky
PhDr. Miroslava Slabiny o keltském

(21. 7.) a Mgr. Václava Diviše o židovském
(28. 7.) osídlení v okolí kostela. V srpnu
pak bude přednáška o historii kostnice
(4. 8., Mgr. Martin Čechura), vzácných
freskách (11. 8., Prof. Jan Royt), rodu
Bogenů, který financoval vznik Mouřence
(18. 8., PhDr. František Kubů) a připravený je také koncert kytarového virtuóza Lubomíra Brabce (25. 8.)," upřesňuje
programová dramaturgyně cyklu Helena
Pekárková. Po akcích obvykle následuje
komentovaná prohlídka kostela a kostnice (kostelem provede Lukáš Milota,
tel. 607 11 88 46). Během celého léta mohou návštěvníci přispět na pořízení sochy
svatého Mořice, koupit si mouřenecké
podmalby a pohlednice a získat turistické razítko kostela. Podrobné informace
k programu Léta na Mouřenci najdete na
www.pratelemourence.cz.
-lm-

Nabízíme všem možnost uveřejnění
reklamy v digitální podobě před každým promítáním filmů v kině. Můžete
zde reprezentovat váš podnik, sdružení,
ale také vytvořit upoutávky na vaše akce
apod.
V případě zájmu a bližších informací
– tel. 376 503 412, kultura@kasphory.cz
Doporučené formáty:
• Obrázky (JPG, JPEG, PNG, BMP,
TGA, TIFF) do velikosti 5 MB
• Video (wma, mpeg, avi, mp4) do velikosti 50 mb
Délka jedné reklamy – max. 30 s.
Ceník:

1-4
100 Kč bez DPH/1 promítání
5 - 10
90 Kč bez DPH/1 promítání
11 a výše 80 Kč bez DPH/1 promítání

Pro místní neziskové organizace reklama zdarma.
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Kulturní program
29. 30. 6.

Cyklus oživené historie na nádvoří hradu Kašperk | umělecký
kovář František Zeithammel |
hrad Kašperk
29. 6.
Vernisáž výstavy IKONY | Mu15.00
zeum Šumavy, Římskokatolická
farnost Kašperské Hory
ČERVENEC
Červen Zachráněné dědictví, Krajina
- říjen
a lidé Šumavy ve třech tisíciletích
| Výstava | Galerie Muzea Šumavy
červenec Fotografie Šumavy | Výstava
– srpen fotografií p. Korbela | Zahájení výstavy 4. 7. 2013. | Výstavní
místnost na radnici | MěKIS
červenec IKONY | Výstava k roku sv. Cyri– říjen la a Metoděje | Muzeum Šumavy
5. 7.
I plevele mají krásné květy | Bo10.00 - tanická vycházka do okolí Kaš14.00
perských Hor. | Pohodlná obuv.
V případě nepříznivého počasí
náhradní program v IS a SEV. |
IS a SEV K. Hory
5. 7.
Benefiční taneční představení
19.00
v kostele sv. Mikuláše | Účinkují profesoři Konzervatoře DUNCAN CENTRE, členové Svatoboru a účastníci workshopu |
Kostel sv. Mikuláše | Společnost
Vlídné vidiny
6. 7.
Filmový muzikál Bídníci | Nej20.00
větší muzikálový fenomén současnosti | Kino Kašperské Hory
| MěKIS
6. 7. 7. 7.

12. 7.
10.00 –
14.00
12. 7.
19.00

13. 7.

13. 7.
13. 7.
15.00

Cyklus oživené historie na nádvoří hradu Kašperk | škola šermu - Skupina historického šermu
Romantika Plzeň | Hrad Kašperk
Od Prométhea k sirce | Historie
získávání ohně člověkem, výroba
sirek, sirkárny na Šumavě, včetně
praktických ukázek. | Přednášející:
Karel Ešner | IS a SEV K. Hory
Drtivý dopad | Střet planety
Země s nebeským tělesem? |
Přednáška s promítáním, která
bude v případě příznivého počasí
doplněna pozorování večerní oblohy | Přednášející: Lumír Honzík, ředitel Hvězdárny a planetária Plzeň | IS a SEV Kašperské
Hory
Mount Kašperk | Festival křesťanské populární hudby | Kostel
sv. Markéty | Farnost Kašperské
Hory | http://www.bcb.cz/Katalog/Farnosti/Farnost/K ASPERSKE-HORY
KH CUP 2013 | 2. ročník turnaje v malé kopané | Školní hřiště |
Tomáš Motl | http://kh-cup.cz/

Film O myšce a medvědovi |
Příběh neobyčejného přátelství
mezi medvědem a myškou. |
Kino Kašperské Hory | MěKIS

14. 7.
14.00 –
17.00

16. 7.
17. 7.
18.00 –
19.30

18. 7.
– 20. 7.
20.00
19. 7.
13.00 –
17.00

13. 7. 14. 7.
20. 7.

21. 7.
14.00

23. 7.
19.00

25. 7.
10.00 –
14.00

26. 7.
10.00 –
13.00

Rýžování zlata | Historie rýžování a dolování zlata od dob Keltů až do přelomu 19. a 20. století
na Šumavě, včetně praktických
ukázek a soutěží. | Přednášející:
Karel Ešner | sraz Radešov | IS
a SEV Kašperské Hory
90. výročí smrti spisovatele Šumavy Karla Klostermanna
Himálaj - Manaslu a Nar - Phu
| Cestopisná přednáška nás zavede do jedné z nejhezčích himálajských oblastí Nepálu, na trek
okolo Manaslu | Přednášející:
Helena Macenauerová | IS a SEV
Kašperské Hory
Pohádka o obrovi a princezně
Elišce | Večerní představení na
hradním nádvoří s turnajem na
počet krásné princezny Elišky |
Hrad Kašperk
Ruční výroba skleněných korálků (pateříků) na sklářském
kahanu | Co to byly pateříky
a jak se vyrábějí vinuté perly?
| Přednášející: Jana Wudy | IS
a SEV Kašperské Hory
Cyklus oživené historie na nádvoří hradu Kašperk | výcvik
lukostřelby - Petr Jindra | hrad
Kašperk
Historie pivovarnictví | Beseda
s p. Cihlářem o historii pivovarnictví v Kašperských Horách |
Horský klub | MěKIS
Šumavské hudební triduum –
„Kašperskohorský
varhanní
chvalozpěv“ | Varhanní recitál
předního českého varhaníka, profesora pražské HAMU, ve skladbách
mistrů baroka a klasicismu spolu
s duchovními písněmi německého
a italského baroka - Pavel Černý varhany, Irena Houkalová - soprán
| Kostel sv. Markéty
Život a práce lidí na staré Šumavě | Zajímá Vás, jak se dříve žilo
na Šumavě? Poutavé vyprávění
s promítáním. | Přednášející:
Emil Kintzl | IS a SEV K. Hory

26. 7. –
27. 7.

27. 7.

27. 7.
20.00

27. 7. 28. 7.
28. 7.
13.00 –
17.00

SRPEN
Rostliny našich babiček | Bota2. 8.
10.00 – nická vycházka pro děti i dospělé
za tajemstvím šumavských rost14.00
lin. | Přednášející: Hana Kohoutová | Pohodlná obuv. V případě
nepříznivého počasí náhradní
program v IS a SEV. | IS a SEV
Kašperské Hory
2. 8.
Letní koncert – Petr Rezek |
20.00
Kostel sv. Mikuláše | předprodej
vstupenek - Aparthotel Šumava
Kašperské Hory
3. 8. –
4. 8.

Kašperskohorská pouť | Mše
v kostele Panny Marie Sněžné a sv. Markéty. | Staročeský
jarmark na náměstí, kolotoče
a ostatní stánky na Žižkově náměstí, pouťová zábava a další. |
Náměstí, kostel sv. Markéty, kostel Panny Marie Sněžné, Horský
klub | MěKIS, -www.sumavanet.cz/ickhory | Farnost Kašperské Hory - http://www.bcb.cz/
Katalog/Farnosti/Farnost/KASPERSKE-HORY

3. 8.

Pouťový fotbalový turnaj | Tradiční fotbalové utkání 8 mužstev
z Kašperských Hor a okolí. Pořádá TJ Kašperské Hory, oddíl
kopané. | Fotbalové hřiště na Cikance, K. Hory | TJ K. Hory

Po stopách zlatokopů | Vycházka s povídáním o těžbě zlata
v okolí Kašperských Hor v dávné
i nedávné minulosti. Cestou budou připraveny různé hry a úkoly
pro malé i velké. | IS a SEV Kašperské Hory

Umíme si ještě hrát, aneb nejen
jídlem živ je člověk. | Co lidé
na Šumavě v historii jedli a jak
se bavili. Budeme si hrát, plnit
různé úkoly, zdobit medové perníčky, ochutnávat šumavské dobroty a vyměňovat si recepty v naší
burze receptů. | Cena programu:
20,- Kč | IS a SEV Kašperské
Hory

Festival na konci světa | Druhý ročník hudebně divadelního
festivalu v Kašperských Horách
| V prostorách pod hradem Kašperkem | Občanské sdružení
Culture Reunion | http://festivalkasperky.webnode.cz/
Hudební slavnost | Koncert duchovní hudby starých evropských
mistrů v kostele sv. Markéty
s komorním orchestrem Conca
- Collegium, sólisty - varnahicí
Markétou Reindlovou, mezzosopranistkou Ivanou Klimentovou, klarinestkou Martinem
Kanalošem | Kostel sv. Markéty
| Šumavský kulturní spolek
Film Nic nás nerozdělí | Silný
příběh filmu Nic nás nerozdělí
je založen na skutečné události
jedné rodiny, která v roce 2004
přežila úder ničivé vlny tsunami
v Indickém oceánu. | Kino Kašperské Hory | MěKIS
Cyklus oživené historie na nádvoří hradu Kašperk | ukázka
výcviku bojového koně -Equites
Gabreta | Hrad Kašperk
Po stopách šumavských zálesáků | Umíte se dobře vybavit do
přírody a poradit si i v nouzové
situaci? | Přednášející: Karel Ešner | IS a SEV Kašperské Hory
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5. 8. –
7. 8.
21.00
6. 8.
10.00 –
13.00

7. 8.
18.00 –
19.30

8. 8. –
10. 8.
21.00
10. 8.
10.00 –
14.00

10.8.
20.00

10. 8. –
11. 8.
13. 8.
10.00 –
15.00

14. 8.
18.00 –
19.30

16. 8.
12.00 –
17.00

17. 8. 18. 8

17. 8.

Othello | Slavný příběh o žárlivém Maurovi a krásné Benátčance s Janem Potměšilem v titulní
roli v hradním paláci | Hrad
Kašperk
Hledání šumavských skřítků |
Dopoledne plné překvapení pro
rodiče s dětmi v areálu Střediska
environmentální výchovy | V případě nepříznivého počasí se akce
nekoná. | IS a SEV K. Hory
Krajina a polární záře na Islandu | Na přednášce s promítáním
fotografií se dozvíte mnoho zajímavého o magické krajině na Islandu. | Přednášející: Helena Macenauerová IS a SEV K. Hory
Cyrano | Příběh plný hrdosti a lásky se skvělým Martinem
Hofmannem v titulní roli v hradním paláci | Hrad Kašperk
Rýžování zlata | Historie rýžování a dolování zlata od dob Keltů až do přelomu 19. a 20. století
na Šumavě, včetně praktických
ukázek a soutěží. | Přednášející:
Karel Ešner | Radešov | IS a SEV
Kašperské Hory
Film LOOPER | Loopeři jsou
nájemní zabijáci, kteří pracují pro
zločineckou organizaci. Jejich úkol
je tradiční: osoby, které jsou pro
sdružení nějakým způsobem nepohodlné, zastřelí a zbaví se těla |
Kino Kašperské Hory | MěKIS,
Pouť v Červené | Tradiční pouť
v obci Červená nedaleko Kašperských Hor | Obec Červená | Občanské sdružení Červená
Putování na hrad Kašperk | Vydejte se s námi na romantickou
vycházku na šumavskou zříceninu, z níž je úchvatný výhled do
celého kraje. Cestou vás čekají
nejen různé hry a úkoly pro malé
i velké. | IS a SEV K. Hory
Japonsko - místa a tradice | Na
cestopisné přednášce s promítáním
fotografií se dozvíte mnoho zajímavého o ostrovech Hokajdo, Honšú
či Kjúšú. | Přednášející: Petr Macenauer | IS a SEV K. Hory
Ruční výroba skleněných korálků (pateříků) na sklářském kahanu | Co to byly pateříky a jak
se vyrábějí vinuté perly? | Přednášející: Jana Wudy | IS a SEV
Kašperské Hory
Cyklus oživené historie na nádvoří hradu Kašperk | škola
šermu - Skupina historického
šermu Romantika Plzeň | Hrad
Kašperk
Film Moje letní prázdniny |
Moje letní prázdniny, film z produkce hvězdného Mela Gibsona,
který si v něm i vystřihl hlavní
roli, je plný akce a vzrušení a nepostrádá ani prvky černé komedie.
| Kino Kašperské Hory | MěKIS
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20. 8.
13.00 –
16.00

21. 8.
18.00 –
19.30

22. 8.
10.00 –
14.00

23. 8.
19.00

24. 8.

24. 8. 25. 8.
24. 8.
20.00

27. 8.
10.00 –
14.00

28. 8.
18.00 –
19.30

30. 8.
18.00 –
24.00

Tvořivá dílna "Z ovčína" | Ovčí
rouno je možné zpracovat nejen
předením a tkaním, ale i plstěním. Přijďte a zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše je možné
z ní vyrobit.| IS a SEV Kašperské
Hory
Základy fotografování pro každého | Pod vedením profesionála
se naučíte lépe ovládat svůj fotoaparát. Ukážeme si jeho základní
funkce i jejich použití. Teorie je
doplněna množstvím praktických ukázek, na kterých si ukážeme pravidla správné kompozice. | Přednášející: FotoInstitut.cz
| IS a SEV Kašperské Hory
Jedovaté rostliny v přírodě |
Botanická vycházka pro děti
i dospělé za tajemstvím jedlých
i jedovatých šumavských rostlin.
| Přednášející: Hana Kohoutová | Pohodlná obuv. V případě
nepříznivého počasí náhradní
program v IS a SEV. | IS a SEV
Kašperské Hory
Komety - poslové z kosmu |
Přednáška s promítáním, která
bude v případě příznivého počasí doplněna pozorování večerní
oblohy přenosnými astronomickými dalekohledy. | Přednášející:
Lumír Honzík, ředitel Hvězdárny a planetária Plzeň | IS a SEV
Kašperské Hory
Setkání odpůrců těžby zlata na
Šumavě | Náměstí Kašperské
Hory | Město K. Hory, OS Šumava nad zlato
Cyklus oživené historie na nádvoří hradu Kašperk | výcvik
lukostřelby - Petr Jindra | Hrad
Kašperk
Film Pomáhat a chránit | Komediální thriller Pomáhat a chránit
se odehrává na západním pobřeží
Irska. | Kino Kašperské Hory |
MěKIS
Po stopách zlatokopů | Vycházka s povídáním o těžbě zlata
v okolí Kašperských Hor v dávné
i nedávné minulosti. Cestou budou připraveny různé hry a úkoly
pro malé i velké. | IS a SEV Kašperské Hory
Šumavský rok ve fotografiích |
Dozvíte se, jakou fototechniku
zvolit pro fotografování krajiny,
jak nastavit expozici či jakou zvolit kompozici. Kdy je vhodné použít filtr a jak hledat světlo v krajině. | Přednášející: FotoInstitut.
cz | IS a SEV Kašperské Hory
Netopýří noc | Seznámení s životem našich netopýrů, soutěže
pro děti, ukázka výzkumných
metod včetně nočního odchytu. | Přednášející: Luděk Bufka
| S sebou baterka a pevná obuv.
| Cena programu: 20 Kč | IS
a SEV Kašperské Hory

31. 8. 1. 9.
ZÁŘÍ
Září
5. 9.
7. 9.
13.00 –
18.00
11. 9.
13.00 –
16.00
13. 9.–
15. 9.

14. 9.
9.00 –
17.30

14. 9.
10.00 –
14.00

28. 9.29. 9.

Cyklus oživené historie na nádvoří hradu Kašperk | ukázka
výcviku bojového koně - Equites
Gabreta | Hrad Kašperk
Fotografie Šumavy p. Macenauera | Výstava | Výstavní
místnost na radnici | MěKIS
Den pro děti s integrovanými
záchrannými složkami
Vítejte po prázdninách | Zábavné odpoledne plné tvořivých
a řemeslných aktivit. Cena programu 20 Kč. | IS a SEV Kašperské Hory
Tvořivá dílna "Z ovčína" | jak se
zpracovává ovčí vlna a co vše je
možné z ní vyrobit. Cena programu: 20 Kč | IS a SEV Kašperské
Hory

Oslavy města

| V letošním roce oslavy na
téma šumavská řemesla a výročí
K. Klostermanna. Pro návštěvníky bude připraven bohatý
kulturní program, doplněný
soutěžemi a nebude chybět ani
staročeský jarmark a promítání
snímků o Šumavě. | Náměstí
Kašperské Hory, kino Kašperské
Hory | Město Kašperské Hory
| www.sumavanet.cz/ickhory |
http://www.kasperk.cz/
Šumavský fotomaraton | Velká
fotografická soutěž pro začínající
i pokročilé, pro každého, kdo rád
fotí. Hodnotné ceny pro vítěze
a dárek pro každého. Start 9.00
– 11.00, konec 15.00. Přednášky
15.00 – 17.00, vyhlášení výsledků
17.15 | Kašperské Hory a okolí,
IS a SEV Kašperské Hory | Fotoinstitut.cz
Kvetoucí poklady podzimu. |
Botanická procházka. Přednášející: Hana Kohoutová. Pohodová
obuv. V případě nepříznivého
počasí náhradní program v IS
a SEV. | IS a SEV Kašperské
Hory
Cyklus oživené historie na nádvoří hradu Kašperk | škola
šermu - Skupina historického
šermu Romantika Plzeň | Hrad
Kašperk

ŘÍJEN
8. 10.
Tvořivá dílna " Z ovčína" | jak
13.00 – se zpracovává ovčí vlna a co vše je
možné z ní vyrobit plstěním za
16.00
mokra nebo pomocí plstící jehly
za sucha. Cena programu: 20 Kč
| IS a SEV Kašperské Hory
Změny vyhrazeny
Městské kulturní a informační středisko
Kašperské Hory, Náměstí 1
| +420 376 503 412 | kultura@kasphory.cz
| www.sumava.net/ickhory

