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Jak hospodařily Městské lesy?
Zajímavosti o počasí v minulém roce
Sobotní otevření nové tělocvičny
Nejstarší zpráva o kašperskohorském masopustu

         Foto: děkujeme panu Pavlovi Ouředníkovi za poskytnutí fotografií do tohoto čísla
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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
první měsíc nového roku je téměř za 

námi, a je tu další číslo Zpravodaje. Tak 
co nám leden přinesl? Již tradičně probí-
há 15. ledna slavnostní večer „Vítání no-
vého roku“ v našem partnerském městě 
Grafenau. V letošním roce jsem společně 
s místostarostou Jaroslavem Chladou, kas-
telánem Mgr. Zdeňkem Svobodou a pře-
kladatelem Mgr. Miroslavem Buršíkem 
pozdravili naše graufenaské přátele. 
V průběhu setkání jsme se domluvili na 
rámci možných vzájemných projektů, 
které by hlavně směřovaly k letošním plá-
novaným oslavám výročí 700 let od naro-
zení Karla IV. 

Celým večerem rezonovala otázka 
uprchlíků. Je to silné téma, které duní na-
příč Evropou, a ještě dlouho bude. Bylo 
patrné, že ani naši němečtí sousedé nejsou 
úplně jednotní v názorech na vzniklou si-
tuaci a jsou stejně jako občané ostatních 
evropských států rozděleni na dva tábory. 
Jedni v přílivu těchto lidí vidí příležitost 

pro další rozvoj, ti druzí tuto situaci vidí 
jako hrozbu. 

Osobně se na celou problematiku snažím 
dívat z trochu jiného úhlu. Uprchlíci ne-
jsou sami o sobě hrozbou. Uprchlíci se to-
tiž stali nevyhnutelným důsledkem úpadku 
naší evropské civilizace, která dlouhodobě 
páchá rituální sebevraždu. Naše moderní 
civilizace je fascinována rozvojem vědy  
a techniky, který nám přivodil iluzor-
ní pocit nadřazenosti a všemohoucnos-
ti. Tomuto klamu jsme natolik podlehli,  
že jsme mu podřídili své životy. Pro jedno-
dušší a pohodlnější život jsme ochotně obě-
tovali sami sebe, rodiny a přátele. Najednou 
se strašně divíme, proč současná civilizace 
stárne, máme nefunkční rodiny, s kamará-
dy komunikujeme prostřednictvím soci-
álních sítí /ve svém důsledku asociálních 
sítí/, protože na osobní setkání nemáme 
čas. Technika, která nás měla propojit  
a přiblížit, nás ve skutečnosti rozděluje  
a vzdaluje. Věřím, že nás současná situace 
vyburcuje k záchraně sebe sama.

Vraťme se však zpět k dění v našem měs-
tě. V průběhu ledna se opakovaně sešli za-
stupitelé na pracovním jednání, aby došli 
ke shodě nad podobou návrhu rozpočtu pro 
letošní rok. Rozpočet by měl být schválen 
na únorovém jednání zastupitelstva. 

Dále došlo k personálním změnám,  
a to na dvou postech. V rámci reorgani-
zace technických služeb jsme se rozloučili 
s dosavadním vedoucím Radkem Vrhelem. 
Novým vedoucím, a následně jednate-
lem, se stal pan Jiří Bártík. Druhá změna  
se týká přímo Zpravodaje, kdy odchází re-
daktorka Mgr. Zdeňka Ánandí Barfussová  
a na uvolněné místo byl vybrán Mgr. Václav 
Kůs. Oběma odcházejícím kolegům děkuji 
za jejich dosavadní činnost pro naše město 
a přeji hodně úspěchů v další práci. Nově 
příchozím přeji ať jim co nejdéle vydrží 
počáteční nadšení, a ať úspěšně navážou 
na své předchůdce.

Přeji příjemně strávený čas při čtení no-
vého Zpravodaje.
 Petr Málek, starosta města

Připomínáme, že dne 31. 3. 2016 kon-
čí lhůta pro zaplacení 1. splátky poplatku 
„za svoz a likvidaci odpadu“. Poplatek platí 
všechny osoby s trvalým pobytem v obci  
a majitelé staveb k individuální rekreaci.

Poplatek činí 550  Kč za osobu na rok, 
u rekreačních objektů za objekt na rok. 

Osoby s trvalým bydlištěm ve správním 
obvodu města mohou platit poplatek ve dvou 
stejných splátkách: do 31. 3. první splát-
ku a do 30.  9.  druhou splátku. Poplatek 
je možné hradit i  jednorázově v termínu  

první splátky.
Majitelé rekreačních objektů jsou povin-

ni uhradit celou částku v termínu do 31. 
3. běžného roku. Nezaplacení poplatku ve 
stanovené lhůtě může vést ke zvýšení dluž-
né částky až na její trojnásobek. 

31. březen je také mezním termínem 
pro zaplacení poplatku ze psů. Poplatek 
je nutné zaplatit za každého psa staršího 3 
měsíců. Poplatky je možné platit od 1.2. 
2016 v pokladně MÚ v 1. poschodí.
  Alena Kolářová

Úvodník

       Termín
  prvního veřejného zasedání   
    

 městského zastupitelstva                     
                   v roce 2016:

ve čtvrtek 11. února od 17.00  
v Horském klubu

Všichni jste srdečně zváni!

Poplatky finančnímu odboru
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Hospodaření městkých lesů
Počasí v roce 2016

Zprávy z místní školy

Proleťte se s námi

Kašperk - ohlédnutí 2015

Otevřený dopis starostovi

Masopust

Orientační běh slaví 30 let
Z lyžařského skřítka velikánem

Společenská kronika

Milí čtenáři, 
právě jste otevřeli únorové číslo 

Zpravodaje, které se Vám dostalo do rukou 
ale ještě v lednu. Důvodem dřívějšího vy-
dání je sobotní, dlouho očekávané otevření 
nové tělocvičny. 

Jistě jste zaznamenali změnu redaktora, 
jehož úlohu po ročním působení předala 
dál paní Mgr. Zdeňka Anándí Barfussová. 
Během své redakční práce dokázala, že 
Zpravodaj dokáže kvalitně fungovat i jako 
měsíčník. Zpravodaj je díky ní ve velmi 
dobré kondici, přičemž jí zde chci poděko-
vat za její vytrvalost, nasazení, ale i přívěti-
vou trpělivost při předávání redakce. Přeji 
jí především splnění všech snů a klidné ra-
dosti rodinné. 

Budiž je Zpravodaj pro Kašperky a okolí 
nadále pravidelným a důvěryhodným zdro-
jem i v dnešní době, kdy mediální scénu hltí 
znepokojivý přetlak záměrně zavádějících  

a  těžko ověřitelných informací, v éře šika-
ny politické korektnosti a snah o nastolení 
přístupu „nevěř ničemu a nikomu“.

Chci, aby Vám Zpravodaj přinášel vždy 
něco nového, zajímavého, vyváženého  
a neotřelého. Kromě článků od zavedených 
přispěvatelů rád uvidím příspěvky i od dal-
ších nových, dosud nijak etablovaných au-
torů. Chci  apelovat i na mladé, nebojte se 
zaslat své články! 

Těším se na všechny Vaše zajímavé pří-
spěvky, které budou mít přínos a informační 
hodnotu. Obsah Zpravodaje naplňujete totiž 
Vy. Zároveň očekávám věcné i kritické při-
pomínky, vzájemnou výměnu nápadů a in-
spirací, jak tyto listy posunout dál. Budiž jsou 
tomu brány otevřené. Je to náš Zpravodaj.

Přeji Vám příjemné čtení i úspěš-
ný a radostný měsíc únor. A ať je i bílý,  
a pole sílí :)
 Váš Václav Kůs
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Jaký byl rok 2015 v Lesích města  
Kašperské Hory? Stejně jako v předcho-
zích třech letech, tak se i loňský rok 2015 
obešel bez výrazné kalamity. Dvakrát nás 
sice navštívil silný vítr a to 1. 4. a 8. 7.,  
ale celkově to znamenalo jen 10.000,- m3  
těžby.  Celkem bylo vytěženo 27.366 m3, 
což je proti roku 2014 o 1.045 m3 méně. 
Jedná se o nejnižší výši těžeb za dobu  plat-
nosti LHP (lesní hospodářský plán), tedy 
od roku 2008. Na celé desetileté období 
platnosti tohoto plánu  byla stanovena ma-
ximální  těžba ve výši 406.400 m3. Ke kon-
ci roku 2015 je tedy vytěženo 325.303 m3 

a na následující 2 roky nám zbývá 81.097 
m3. Naším cílem do dalších let je nepře-
kračovat roční těžbu přes 30.000m3, a tím 
si vytvořit rezervu pro případnou větrnou, 
sněhovou, či kůrovcovou kalamitu i pro 
následující hospodářský plán, který bude 
platit od roku 2018. Na rok 2016 je stano-
vena těžba ve výši 27.500 m3.

Několik zákadních údajů z roku 2015: 
Těžba dřeva celkem 27.366,- m•	 3     
 z toho kůrovec         1.375,- m3

vítr                  12.808,- m•	 3

úmyslná            13.783,-m•	 3

Přiblíženo                    27.648,- m•	 3, 
z toho harvestorem  7.398,- m•	 3 

   t.j. 26,8 %
Prodej dřeva                25.254,- m•	 3

Pořez na pile               1.683,- m•	 3

Manipulace na pile     5.770,- m•	 3

Zalesnění, vylepšení    18,2 ha   •	
74.820 ks sazenic, z toho 38.140 ks z  na-
šich školek. 

Hospodaření Městských lesů v roce 2015
V této druhové skladbě a počtech:•	
smrk   52 420•	
buk    15 400 •	
jedle    4280 •	
borovice   1800   •	
javor    640   •	
lípa    280•	
Přirozená obnova 4,35 ha •	
Ožínání           214 ,- ha•	
Nátěry proti okusu   258,- ha•	
Prořezávky             26,- ha•	

Z další činnosti, která je běžně prováděna 
v našich lesích, lze uvést zejména likvida-
ci klestu, stavby a opravy oplocenek, výsek 
plevelných dřevin, vyvětvování, prostřiháv-
ky (ty se provádějí v místech přirozeného 
zmlazení). 

Postavili jsme více než 1508 individuál-
ních ochran k melioračním dřevinám (jed-
le, buk) a na jejich pořízení se nám podařilo 
získat dotaci ve výši 41 360,- Kč.

Již pátým rokem provádíme ochranu proti 
loupání u mladých lesních porostů pomocí 
plastových pletiv. Doufáme, že se nám tato 
činnost vrátí dobrým zdravotním stavem 
porostů. 

Za zmínku stojí též výroba štěpky z lesa 
a zemědělských ploch pro naší výtopnu. Za 
rok 2015 bylo dodáno 5.139,- prms vysoké 
kvality. Zároveň byl vyvážen i klest pro dal-
ší prodej.

Jako každý rok se pokračovalo v obno-
vě a údržbě lesních cest, svážnic a skládek 
v celkové hodnotě 2.428,-tis.Kč. Jednou  
z největších akcí byla oprava cesty „Zkratka“ 
u Horské Kvildy a též oprava staré cesty do 
Radešova.

V oblasti myslivosti se pokračovalo ve 
zvýšeném odstřelu vysoké zvěře, a to celkem 
80 ks (za 15 let největší odstřel). Zvýšený 
odstřel je prováděn za účelem snížení škod 
zvěří na mladých kulturách. Zároveň se 
ulovilo 50 prasat, 6 srnců, 3 lišky a jeden 
jezevec. Dodáno bylo  celkem 5.421,- kg 
zvěřiny. 

Lze konstatovat, že rok 2015 byl úspěšný. 
Podařilo se nám dobře zpeněžit vytěženou 
dřevní hmotu, zvýšit podíl kulatinových 
sortimentů, a tím i přes sníženou celkovou 
těžbu odevzdat městu v nájmu stejně jako 
v předešlých letech, tedy 14 mil. Kč.

Ani na kulturní, sportovní a společenské 
akce jsme nezapomněli. Na jaře jsme se vy-
dali se zaměstnanci a jejich rodinnými pří-
slušníky do divadla na muzikál MAMMA 
MIA. V září jsme uspořádali již 5. ročník 
turnaje lesnických družstev v nohejbale.

Organizačně jsme zajistili v měsíci  říjnu 
„Hubertskou mši“ pro širokou veřejnost  

Na podzim jsme se vydali do Divadla 
Radka Brzobohatého na představení  
„Tančírna“. V listopadu jsme si užili rela-
xační víkend v třeboňských lázních.

Již tradičně  jsme připravili na prodej 
vánoční stromky pro školu, školku, far-
nost a občany. Byla připravena i  jedlová 
chvoj na adventní věnce pro farnost a po-
třeby DPS.

V prosinci jsme se setkali na spole-
čenském posezení se všemi zaměstnan-
ci a živnostníky, kterým opět patří díky  
za jejich obětavou a poctivou práci v na-
šich lesích.

Miroslav Mäntl, jednatel

Počasí v roce 2015 v Kašperských Horách

Rok 2015 byl srážkově silně podnormál-
ní a teplotně silně nadnormální. Srážky 
byly již třetím rokem po sobě velice slabé  
a rok 2015  měl pouze 65 % normálu srážek 
za posledních 9 let. Celkově však rok byl 
velice klidný.  

A jak to bylo podle měsíců? Leden za-
čal se sněhovou pokrývkou z roku 2014, 
a to bylo taky nejvíc sněhu (15cm). Pak  
se teplota pohybovala kolem nuly a již ne-
nasněžilo. Únor byl nejchladnější měsíc,  
a to hlavně od 4. do 14. 2. Tento měsíc byl 

taky nejsušší a spadlo pouze 2, 4 mm srážek.  
V březnu a dubnu  bylo vcelku normál-
ní jarní počasí. Květen z počátku teplý 
a vlhký, ke konci nastalo chladné ob-
dobí. Červen nám přinesl teplé počasí,  
časté bouřky a taky nejvíc srážek v roce,  
a to 102,3mm. Od července až do září na-
stalo velice teplé a suché počasí. Za toto 
období spadlo pouze 87, 1 mm srážek, byla 
4 x tropická noc (teplota v noci neklesla  
pod 20°C), 23 x byl tropický den (teplo-
ta přes 30° C), 40 x byl letní den (teplota 
přes 25°C). Takové léto se nám na Šumavě  
už jen těžko podaří. Říjen docela normál-
ní, střídání počasí a ke konci beze srážek. 
Listopad v první polovině teplý, druhá po-
lovina chladná se sněhem, který však rych-
le roztál. Prosinec zakončil tento rok opět 
teplým počasím a  spadlo pouze 12, 6mm 
srážek. 10x byla teplota přes 10° C s vrcho-
lem na Štěpána.

  Několik údajů:
Max. teplota     34°C, 22. 7 a 8. 8.•	
Min.  teplota   -11°C, 4.2.•	

Úhrn srážek              563 mm•	
Max. vrstva sněhu          15 cm, 4. 1.•	
Sněhová pokrývka          57 dní (málo)•	
Počet dnů se srážkami   129 dní (málo)  •	
Počet slunečných dnů  124 dní (hodně)    •	
Počet dnů s bouřkou    12 dní (málo)•	

 A několik zajímavostí:
1. 4. silný vítr – polomy•	
14. 6. kroupy. srážky 47 mm•	
8. 7.    silná bouřka ,polomy•	
6.-14. 8. - 9 dní po sobě teplota přes 30°C•	
14. 10. první sníh•	
26.12.  +13°C•	

 za celý rok bylo pouze 21 ledových dnů 
(celý den pod nulou)
Přehled srážek za posledních 10 let:
2006: 919 mm    2011:   689 mm
2007:  989 mm    2012:   886 mm
2008:  861 mm     2013:    792 mm
2009:  1050 mm   2014:   784 mm
2010:   873 mm    2015:   563mm         
dlouhodobý průměr:   841 mm

Příjemně prožitý rok 2016 Vám všem 
přeje Miroslav Mäntl
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Skvělá reprezentace naší školy
Po dlouhé době 

dosáhla naše ško-
la velkého úspěchu 
v okresním kole ma-
tematické olympiády  
v Klatovech. Jedná se  
o skvělé 2. místo v ka-
tegorii žáků pátých 
tříd. Za toto umístě-
ní vděčíme Danielu 
Strnadovi. Jeho úspěch 
je o to větší, že je žá-
kem teprve 3. ročníku 
a porazil dokonce 36 
svých až o dva roky 
starších soupeřů! 
Matematika ho velmi 
baví a olympiádu si 
podle svých slov užil. 
Gratulujeme a přejeme 
i další úspěchy, a to ne-
jen matematické!

Alena Jelínková

Výdech, nádech… studený vzduch 
se mi hrne do plic. Promrzlé ruce jsem 
si schovala do kapes mojí nové bundy. 
Nohy bohužel takové štěstí nemají.

„Alespoň prohýbu zmrzlé prsty  
u nohou,“ říkám si v duchu. Pokračuji  
po známé cestě kyprým sněhem. 
Pozoruji ve sněhu stopy zvěře všude, 
kam se podívám. Stromy jsou zasypané 
těžkou sněhovou peřinou. I tudy prošla 
ledová královna.

V tu chvíli do mě někdo strčil a já 
jsem už zase byla „duchem přítomná“… 
slyším křik a výskání dětí. Je konečně 
zima a každý si chce užít zimní radován-
ky. Opět jsem se zasnila… křik utichá, 
moje uši vnímají jen lehounké křupání 
sněhu. V dálce sleduji zasněžené Kozí 
hřbety schované pod krajkovým pláš-
těm. Z údolí se valí hustá šedivá mlha. 
„Brzy bude určitě u nás!“ lekla jsem  
se svého hlasu.

Odcházím poslušně se třídou směrem 
na náměstí. Čeká nás domácí úkol na 
téma Zimní pohádka.
 Eva Helíšková  7. třída

Červená stužka
V prosinci loňského roku jsme se opět 

po roční přestávce zapojili do charitativní 
akce „Červená stužka“. Červená stužka  
je symbolem solidarity s lidmi HIV pozi-
tivními a AIDS nemocnými, je také sym-
bolem prevence a boje proti AIDS. 

Žáci 9. třídy v hodinách Výchovy ke 
zdraví získali potřebné informace o stále 
nevyléčitelné nemoci AIDS, jak se virus 
HIV přenáší a především jak se před ná-
kazou chránit. Z aktuálních statistik vyda-
ných k 30. 9. 2015 vyplývá, že hrozba AIDS 
je i v České republice. Diagnostikovaných 
případů přibývá, nejvíce u mladých lidí  
ve věku 25 – 29 let. 

Když jsem naše deváťáky o akci infor-

movala, byla jsem mile překvapena jejich 
zájmem a ochotou pomoci. V určený den 
vyšlo do terénu šest žáků a žákyň vyzbro-
jených zapečetěnými vaky pod dohledem 
svých učitelů. Kromě prodeje stužek měli 
za úkol také rozdávat letáčky. Oslovit ne-
známé lidi a ještě od nich chtít pozornost 
a peněžní obnos není vůbec jednoduché. 
Myslím, že naši žáci náročný úkol zvládli 
na jedničku. Snad si kromě pochvaly odne-
sou do života i cenné zkušenosti. Vybraná 
částka nebyla malá, činila 2 535,- Kč.  
Proto bych chtěla také poděkovat všem, 
kteří projevili ochotu a také přispěli. 

Miroslava Melicharová

Procházka

Padá sníh
Jednoho zimního dne jsem se vydal na 

procházku. Po zemi místy poletuje pra-
šan. Připomíná mi maminčinu nedělní 
bábovku posypanou cukrem. Přestože 
se slunce – jako úsměv na zamračeném 
obličeji - občas objeví zpoza mraku,  
je mi zima, jako by mne někdo zavřel 
do ledničky.

Tající sníh mi zvlhčil boty a po stro-
mech, které jsem míjel, na mě shlíže-
la pohodlně usazená jinovatka. V dáli 
čněly z okolní krajiny kopce, jako kdyby 
se natahovaly, aby zhlédly nádhernou 
okolní krajinu.

Ohlédl jsem se a udivilo mne, jakou 
vzdálenost jsem ušel. Za několika bí-
lými loukami s prosvítajícími zelenými 
skvrnami se jako vojáci řadila obydlí. 
Každý dům vypadal jinak, ale stejně se 
mi zdály všechny stejné. Nebyly větší 
než má dlaň. Jsou malé jako blechy, 
pomyslel jsem si. Pohled na zasně-
ženou krajinu mi připomíná sladkou 
vůni jarního kvítí. Ale nohy mě pěk-
ně zebou, spěchám domů a už se těším  
na nějakou maminčinu dobrotu.

                          Filip Hasoň 7. třída
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                   ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  
                          KAŠPERSKÉ HORY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
          Vimperská 230, PSČ: 341 92, IČO: 71005501, Tel.: 376 582 305, reditel.zskola@kasphory.cz   
 
 
 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

 
proběhne v budově školy 

 
ve středu 3. 2. 2016 od 14 do 17 hodin 

  

S sebou prosím přineste:   

- občanský průkaz 
- rodný list dítěte 
- žádost o přijetí dítěte podepsanou oběma rodiči* 
- zápisní list pro školní rok 2016/17* 

(* formuláře jsou k dispozici v MŠ i v ZŠ, na školním webu) 
 
V případě žádosti o odklad i následující dokumenty: 
- doporučení z pedagogicko-psychologické poradny  
- doporučení od dětského lékaře  
 

Pozn.:  

 bez těchto dokumentů není možné žáka do školy přijmout, 
případně školní docházku odložit 

 
 
 
 
V Kašperských Horách 31. 12. 2015       ……………………………… 
                          ředitel školy 
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(za Rumpoldem)
tel: 

mobil: 

VÝZVA PODNIKATELŮM 
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH

Pomozte nám zaktua�izo�at in�o�mace o �ás na no�ém �ebu
Všem podnikate�ům ��koná�ající s�oji činnosti � Kašpe�sk�ch 

Ho�ách nabízíme možnost e�idence subjektu a zák�adních in�o�mací 
na no�ě �znikajících �ebo��ch st�ánkách města Kašpe�sk�ch Ho�. 

Zájemci mohou ��p�nit nás�edující �o�mu�ář a ��p�něn� jej ode�zdat 
� Městském ku�tu�ním a in�o�mačním středisku (Náměstí 1, K. Ho��), 

příp. zas�at podk�ad e-mai�em na ad�esu in�o�mace�kaspho��.cz 
(do předmětu u�e�te: „No�� �eb – aktua�izace in�o�mací podnikate�e“).

Fo�mu�ář si můžete ��z�ednout také přímo � kance�áři MěKIS.

Náze� subjektu:                                                                                                                                       
Zaměření (předmět podnikání):                                                                             
                                                                                                                            
Zodpo�ědná osoba:                                                                                                                               
Ad�esa:                                                                                                                               
Te�e�on:                                                                                                                               
E-mai�:                                                                                                                               
���:                                                                                                                               
Dop�ňující in�o�mace: (p�o�ozní doba, nabídka s�užeb,kapacita �ůžek, 

kapacita míst…):                                                                                                                              
                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

V�ožení �otog�a�e, �oga: (ode�zdat osobně ke stažení přes flash disk � kan-
ce�áři MěKIS nebo zasí�ejte na ��še u�edenou emai�o�ou ad�esu)

Souh�asím se z�eřejněním in�o�mací � databázi MěKIS: ANO - NE

Podpis:                                         Datum:                                                                                                                               

Pro kancelář Kašperské Hory
PŘIJMEME stavebního technika –
dobrého řidiče – po zapracování
perspektivního realitního makléře.

Pište na e-mail: 

mullerova@muller-reality.cz 

nebo volejte: 602 145 067.

PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU:

DĚLNÍK - OPERÁTOR OBSLUHY STROJŮ 
DĚLNÍK - OPERÁTOR MONTÁŽE 
DĚLNÍK - OPERÁTOR KONTROLY KVALITY 
Nabízíme:
� Týden dovolené navíc (25 dní dovolené celkem)
� Doba zaučení je 10 – 20 směn
� Závodní stravování s ½ příspěvkem zaměstnavatele 
� Příspěvek na dopravu do zaměstnání 
� Motivující mzdy 
� Systém benefitů – šeky Sodexo, masáže, oblečení a obuv, a další 

Požadujeme:
� Práci v směnném provozu (1, 2 nebo 3směnný provoz)

NÁSTUP MOŽNÝ  IHNED.

INFORMACE:
Telefon: 388 402 922, 

e-mail: jana.vlachova@uniwellcz.cz

www.uniwellcz.cz
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Proleťte se s námi
Je to tady. Právě jste otevřeli již druhé 

číslo Kašperskohorského zpravodaje roku 
2016. 

Rok za rokem letí jako o život. Mně 
samotné se zdá skoro nedávno, kdy jsem 
na začátku roku 2015 předávala redak-
torskou činnost Zpravodaje paní Ánandí 
Barfussové. A dnes se včítáte do prvního 
Zpravodaje, do kterého jsou vloženy ruce 
nového redaktora, pana Václava Kůse,  
za pomoci odcházející  redaktorky roku 
2015 paní Barfussové.

Tímto bych hned na začátku chtěla 
mockrát poděkovat Ánandí za její péči  
o 13 čísel Zpravodaje, který pozvedla zase 
o další úroveň výš. Snažila se v každém 
čísle objevit něco nového, aby konečně 
náš městský plátek získal trochu lidskos-
ti. Myslím, že i díky jejím pravidelným 

řádkům redaktora, se jí to podařilo. Přeji 
jí v další činnosti plno radosti, životního  
a pracovního naplnění. Současně přeji no-
vému osazení redakce Zpravodaje hodně 
sil: „Vašku, zlom vaz!“.  Těším se na novin-
ky pod Tvým vedením.

A když už tak vzpomínám, pojďme 
spolu udělat krátký průlet nad loňským 
rokem, který byl pro mě sice hektický, ale 
veselý, plný nových aktivit a kulturních 
zážitků. 

Vezmu to tak letem světem a začnu dub-
novými Velikonocemi, kdy se nám poprvé 
vydařilo zorganizovat tvořivé dílny pro 

děti i dospělé v Horském klubu. Nálada 
byla perfektní, spousta návštěvníků, po-
hodová atmosféra. Nedělní velikonoční 
trhy s doprovodným programem jsme sice 
díky chladnému počasí museli částečně 
přesunout do prostoru kina, ale i tak bylo  
na jednotlivé programy plno lidiček.  
Ke konci dubna se v Kašperských Horách 
konala velká bitva o Zhůří – slavnosti 
osvobození byly díky krásnému jarní-
mu počasí, bandě nadšenců do vojenské 
techniky a přeshraniční účasti další su-
per akcí. Trochu odbočím od kultury, 
ale v červnu nás před budovou radnice 
překvapil včelí roj, který se usídlil na 
jednom ze stromů a svým hlasitým bzu-
čením se zřejmě snažil oslovit příchozí. 
Díky místnímu včelaři panu Ešnerovi 
všichni přežili a teď roj snad spokojeně 
bzučí na správném místě.   

V letních měsících asi všichni zažili ne-
uvěřitelný nápor turistů v našem městeč-
ku. V té době byl problém najít i pro potul-
né pocestné volné místo k ubytování, vše 
bylo plné.  Nově jsme spustili ve spolupráci  
s paní Barfussovou tvořivé dílny – tvorbu 
prstových loutek. Tuto dílnu navštívilo 
plno turistů s dětmi, ale radost mi udělaly 
povědomé tváře místních občanů a jejich 

dětí. V srpnu k nám zabrousilo kočovné 
divadlo s vystoupením Fraška o Dušanově 
duši – díky horkým dnům jsme se schovávali  
ve stínu kostela sv. Markéty v prostoru  
u kašny. Parný den nám však nezabránil 
prožít hezký zážitek z pouličního před-
stavení, samozřejmě se šťastným koncem.  
Začátkem září ve městě měla polední pau-
zu setinová rallye South Bohemia Classic 
– kdy jste měli možnost prohlédnout  
si nablýskané klasické i sportovní vozy  
s datem výroby do roku 1985. Velkým sko-
kem se dostávám do listopadu na besedu s 
Ivo Šmoldasem. Ti, kdo tuto akci navštívili, 
si rádi vzpomenou. Smích proudil 
místním kinem od začátku až do kon-
ce. Vánoční čas zpestřily tematické 
noční prohlídky města s průvodcem  
a šálkem horké kávy. Kvůli velkému zájmu 
jsme museli navyšovat jejich počet.

Nezmínila jsem akce tradiční - jako 
Den hudby, pouť nebo zářijové slavnosti 
města. Ne, že bych s těmito akcemi ne-
byla dostateč ně spokojená. Myslím, že 
zvláště loňské oslavy Jana Lucemburského 
byly krásnou změnou oproti ostatním ak-
cím v průběhu roku. Díky tematickému 
historickému zaměření skutečně „jiné“. 
Obdivuhodné počasí, průvod a šermířský 
zápas u kostela sv. Mikuláše s historickým 
ležením, dobové stánky a velká návštěvnost 
patří k jedné z opravdu dobře zvládnutých 
akcí za celý rok.

Velký dík patří celému týmu MěKIS, 
vedení města, ve kterém máme oporu,  
a hlavně vám všem, kteří na kulturní akce 
chodíte a nenecháváte kulturu jen pro ná-
vštěvníky města. Protože my tvoříme akce 
i pro vás!

Jakékoliv nápady a úvahy o dalších kul-
turních aktivitách nám rádi přijďte před-
stavit, napište mail nebo na facebooko-
vé stránky a budeme se těšit na viděnou  
na kulturních akcích v roce 2016.

Za pracovníky Městského kulturního 
a informačního střediska.

Veronika Rosecká
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Další akce pořádané 
oblastní charitou

17. února 2016 

Beseda  s  Mgr. Ivanem Lukešem o 
jeho nové knize. Přijďte si poslechnout 
vyprávění šumavského zoologa, fotografa  
a milovníka přírody o knize Okamžiky 
živé přírody. Akce se koná v DPS. 
Společenská místnost v 15 hod. Jste  
srdečně zváni. 

24. února 2016 

Přednáška „Misionářská cesta do 
středu Afriky.“ Srdečně vás zveme  
na besedu s promítáním fotografií z misií 
v Kongu, která bude ve středu 24. února 
v 15:00 hod v Domě s pečovatelskou 
službou, společenská místnost. O své 
zážitky během svého pobytu v Kongu 
se s námi ráda podělí Jana Červenková.  

V rámci sociálně aktivizačních 
činností zveme seniory nebo osoby  
se zdravotním postižením na pravidel-
ná cvičení do Domu s pečovatelskou 
službou. Cvičení probíhá ve dnech 
pondělí, středa, pátek od 9.30 ve spole-
čenské místnosti.

Jana Červenková

Vánoční strom splněných přání
Během adventního času organizo-

val Hypermarket Tesco Sušice spolu 
s Oblastní charitou Sušice, pro senio-
ry a osoby se zdravotním postižením 
z Kašperských Hor akci – Vánoční strom 
splněných přání.  Pod Stromkem moh-
li zákazníci Tesca nakoupit dárky, které  
si senioři přáli -  plechy na pečení, mísy, 
naběračky, potraviny k přípravě vánoč-
ního cukroví a řady jiných drobností. 
Tescodárky slouží kašperskohorským 
seniorům a osobám se zdravotním po-
stižení  k sociálně aktivizační činnosti  
za účelem obnovení dovedností a schopností  
v seniorském věku.

Vaření a pečení rozvíjí jemnou motori-
ku, podporuje sociální kontakty, rozvíjí 

paměť. Pro seniory je v Domě s pečova-
telskou službou kuchyňka, kterou pro tuto 
činnost využívají. Tato aktivita je spojena  
i s odpoledním posezením a kávou, čajem. 
Zařízení poskytuje seniorům možnosti 
společenského a kulturního vyžití dle je-
jich individuálních potřeb, zájmu a zdra-
votního stavu. Ve společenské místnosti 
jsou také organizovány kulturní vystou-
pení, skupinová posezení a akce spojené 
s dodržováním zvyků a tradic.

Dárky udělaly velkou radost a tímto 
děkujeme jak organizátorům této akce 
– Tescu – tak všem obyvatelům Sušice  
a blízkého okolí, kteří se do akce zapojili  
a dárky zakoupili.
  Jana Červenková

Ohlédnutí za rokem 2015, a co dál?

Rok 2015 je z hlediska návštěvnosti hradu 
Kašperk jednoznačně nejúspěšnějším rokem 
v historii. Vstupenku na prohlídku hradu, 
noční prohlídky a divadelní představení si za-
koupilo 57312 návštěvníků. Oproti absolut-
nímu návštěvnostnímu rekordu z roku 2009  
je to nárůst o 25 %,  oproti roku 2014 se jedná 
o nárůst ve výši 30 %. Důvodů pro tato skvělá 
čísla je více, psal jsem o nich již ve Zpravodaji 
na podzim.

Sportovci říkají, že těžší než dosáhnout pré-
miového úspěchu, je dokázat ho potvrdit. A 
to bude náš cíl pro letošní rok. Navíc rok 2016 
bude nejen pro české památky rokem vel-
mi významným. Celá země a část Německa  
si bude připomínat 700 let od narození Karla 
IV., největší osobnosti našich dějin. Ovšem 
Kašperské Hory i hrad Kašperk si nebu-

dou připomínat jen toto významné výročí. 
Budeme však společně slavit také velká výro-
čí spjatá se zakladatelskou činností Karla IV.  
u nás v Kašperských Horách a na Šumavě.

Letos je to přesně 660 let od začátku budo-
vání nové mezinárodní obchodní komunika-
ce, která vedla z Kašperských Hor do Pasova. 
Tak zvaná Solná či Zlatá stezka kašpersko-
horská patřila k nejvýznamnějším obchodním 
spojením mezi českými zeměmi a západní 
Evropou.

Mezi Karlovy další mnohé zakladatelské 
a státnické počiny patří založení strážního 
královského hradu zde na Šumavě. Dokonce 
tomuto hradu propůjčil své jméno. Hrad 
Karlsberg nebo-li Kašperk byl založen na pří-
kaz Karla IV. rovněž přesně před 660 lety.

Další významné výročí které  

si budeme v našem horském městečku připo-
mínat, bude 25 let našeho partnerství s měs-
tem Grafenau. Možná, že to bude znít po-
někud monotematicky, ale Kašperské Hory  
a Grafenau byly propojeny již dávno v mi-
nulosti, kdy naše dvě města propojil  ob-
chodní komunikací Karel IV. A byl to opět 
tento velký panovník, který z titulu císaře 
Svaté říše římské udělil městu Grafenau 
městská privilegia.

Je proto zcela logické, že i my si budeme 
s hrdostí v srdci připomínat nejen narození 
slavného panovníka, ale především jeho činy, 
které vstoupily do dějin a na něž můžeme 
dnes navazovat.

Takže máme si nejen co připomínat a co 
slavit, ale hlavně máme být nač hrdí !

Zdeněk Svoboda, kastelán
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Otevřený dopis starostovi města
Pane starosto,
když jsem se přesně před jedním rokem 

rozhodl, že si pro další etapu svého života 
najdu lepší místo na Zemi, padla volba na 
malebnou osadu Červená, která mě zaujala 
milým prostředím mělkého údolí mezi šu-
mavskými kopci. 

Jako člověk, který potřebuje ke své prá-
ci stále nové impulzy vnějšího prostředí, 
jsem se pokusil vstřebat za poměrně krát-
kou dobu maximum možných informací 
určujících historický, společenský, kulturní  
i politický kontext města Kašperských 
Hor a přilehlého okolí, abych obstál mezi 
starousedlíky a byl jim rovnocenným 
partnerem.

Součástí procesu získávání určitého ná-
hledu na dění v novém prostředí byl i můj 
upřímný zájem o Vaše myšlenky a úvahy, 
které by v určitých ohledech suplovaly 
základní představy o možném budoucím 
rozvoji města ve všech sférách, které si jen 
dokážete představit. Musím se přiznat, že 
po dvanácti měsících usilovné práce jsem 
na začátku. Ba co víc, mám v hlavě zmatek 
a obavy z toho, co bude dál.

 Snažil jsem se v článcích, které pravi-
delně uveřejňujete v radničním periodiku, 
nalézt alespoň nitku souvislejší úvahy kon-
krétního nebo jen obecného charakteru, 
ale třeba v otázce vztahů mezi městem  
a Národním parkem napíšete v jednom 
z čísel, že ministra životního prostředí 
pana Brabce, vnímáte jako zkušeného ma-
nažera a společně s ním nastartujete novou 
etapu  lepšího fungování komunikace mezi 
ochránci přírody a šumavskými obcemi. 

 O pár týdnů později se svěříte, že ze stá-
tem řízené ochrany přírody máte smíšené 
pocity a z výsledků protichůdných tvrzení 
Vám vyšla bramboračka? Deziluze z vý-
voje, však nikterak nezabránila, abyste se  
o pár řádků níže rozepsal o nové naději na 
širší zapojení místních samospráv do řízení 
parku. Dokonce jste vyjádřil přesvědčení, 
že snaha udržet si životní prostředí musí 
být apolitická. Nejsem si jistý, zda význam 
slova „apolitický”, vnímáme oba stejně, 
když uvážím, že politika je metoda roz-
hodování skupiny lidí a každé téma, které  
je v pluralitním společenském systému na-
stoleno a řešeno, s sebou samozřejmě nese 
politický náboj. Apolitický tedy nemůže 
být v konečném důsledku ani televizní 
Večerníček.

 Zmatek v mé hlavě se prohloubil po 
přečtení Vašeho příspěvku v zářijovém vy-
dání Kašperskohorského zpravodaje, kde 
skládáte zbraně, přestáváte proti ideologii 
ochrany přírody bojovat a svítá Vám nová 
naděje v očekávaném příjezdu ministra 
Brabce.

 O měsíc později, po semináři o připra-
vované novele zákona o ochraně životního 
prostředí, jste opět upadl do beznaděje, 
neboť Vám došlo, že paragrafové znění 

legislativní normy s sebou nese řadu úska-
lí, a dokonce nebezpečí a konstatujete, že  
na místo dialogu jsme neustále v roli smut-
ných pozorovatelů zuřící války. 

 Koncem roku tedy definitivně opouští-
te téma vztahu města k Národnímu parku 
Šumava, neboť se jeví jako složité a upínáte 
se k virtuálnímu projektu Geoparku. 

 Sám musíte uznat, že takto chronolo-
gicky poskládané myšlenky nemůže čtenář 
vůbec uchopit a já, sám za sebe, teď vůbec 
nevím, zda budeme v čele s Vámi bojovat, 
nebo v pozoru bláhově očekávat další pří-
jezd ministra Brabce. 

 S velikou nadějí na nové informace, jsem 
otevřel dlouho avizovanou přílohu, která 
se stala součástí prosincového čísla radnič-
ního periodika, neboť slibovala vyjasnění 
některých zásadních kroků současného ve-
dení radnice. Ale ouha, ani na popáté jsem 
si na konci textu nebyl jist, zda to, co jste 
sepsali je komedie nebo tragedie. Přečetli  
si vážení členové rady a nakonec i Vy, tiště-
ný výsledek, který měl být odpovědí na jas-
ně položené otázky a rozpliznul se do zře-
tězené řady invektiv a nařčení? Došlo vám 
všem, že se paní inženýrka Balounová ne-
ptá jen sama za sebe, ale i za mlčící většinu, 
která možná nedemonstruje s transparenty 
na náměstí, ale chodí k volbám? Jsou Vám 
tito lidé lhostejní a nestojí tedy za seriózní 
zamyšlení a kompetentní vyjádření?

Několikrát jste se v textu nelichotivě 
vyjádřil o starém vedení města, až jsem  
se musel podívat, kdo za neřády na radnici 
před rokem seděl. Možná tomu nebudete 
věřit, ale byl jste místostarostou a asisto-
val Vám pan Chlada. Buď máte krátkou 
paměť, nebo spoléháte na sklerózu svých 
spoluobčanů. 

Otázky položené opoziční zastupitelkou 
považujete za hodnotící, avšak neostýcháte 
se používat takové výrazy jako: nekoncepč-
ní postup starého vedení radnice, neefek-
tivní vynakládání veřejných prostředků, 
nedomyšlené projekty, atd. Bez ironie se 
Vás musím zeptat: Psal jste to Vy, nebo ha-
nebný elaborát zpracoval někdo za Vašimi 
zády?

Opozici, vedenou paní Balounovou, 
označujete za „takzvanou”. Mohl byste mi 
prosím vysvětlit, jak vnímáte pojem tak-
zvaná opozice. Myslíte tím, že jsou bez-
významní, nebo bezradní, nebo dokonce 
z Vašeho pohledu směšní?

Celý Kašperskohorský zpravodaj by 
se dal popsat výroky, které Vás usvědčují 
z bezradnosti a vnitřní prázdnoty. Každé 
Vaše slovo je jen více rozptýlená tma, a tak 
už proboha nikoho nenabádejte ke kon-
struktivnímu a nekonfliktnímu dialogu, 
jak s oblibou činíte. Sám vůbec netušíte, 
co opravdový dialog je a našlo by se málo 
těch, kteří takovým proklamacím věří.

  Jako ukázkový příklad Vašeho vnímá-
ní spolupráce mohlo každému posloužit 

prosincové veřejné zasedání zastupitelstva, 
kde jste si se svou skupinou přitakávačů 
udělali z opozice doslova rohožku na stírá-
ní špíny z bot. Mám tím na mysli neuvěři-
telnou prezentaci dokumentu udržitelného 
rozvoje města na dobu následujících dese-
ti let, který Vy sám s oblibou označujete  
za stěžejní, a o kterém nevíte ale vůbec 
nic. Bezostyšně jej navrhnete ke schválení, 
v koalici jednomyslně posvětíte a na ná-
mitky opozice buď neodpovídáte, případně 
je zaháníte hlasitým štěkotem.   

 Nezapomeňte, že člověk vnímá svět pro-
střednictvím informací a na základě jejich 
obsahu se stává více či méně kompetent-
ním se v určitých okamžicích rozhodovat. 
Když šíření informací omezíte, nastolíte 
stav skupinové hlouposti, ale o tom až ně-
kdy příště.

Ještě snad jedna otázka na závěr: Netušíte, 
kam se poděl Radek Vrhel? Odpověď neče-
kám, ale pokuste se sám sobě zodpovědně 
říci, co si myslíte, že se stane, když třeba 
další komunální volby nevyhrajete? Budete 
čekat, že vaši političtí oponenti k Vám bu-
dou smířliví? Zkuste se podívat dál než za 
horizont dne, který právě žijete, nakonec 
zjistíte, že to bude dobré i pro Vás. 

  Já Vám zas někdy napíšu.
S pozdravem Milan Růžička, Červená

email: milan_ruzicka@volny.cz

Pane Růžičko,
dostal jsem od redakce Váš otevřený 

dopis, s tím že mám možnost se k němu 
vyjádřit. Velmi pozorně jsem Váš dopis 
přečetl, a to opakovaně, abych se dobral 
podstatě nebo smyslu, proč mi píšete. 
Přiznám se, že jsem se poněkud ztrácel, 
ve spletitých konstrukcích Vašich úvah, 
soudů, urážek, rádoby dobře míněných 
rad a obav.

Ve Vašem sdělení jsem bohužel nena-
šel skutečný, nejen Vámi proklamovaný, 
zájem a úmysl získat si co nejvíce in-
formací proto, abyste se mohl stát rov-
nocenným partnerem starousedlíkům. 
Vynášíte rychlé soudy na základě ne-
mnoha sdělení ve Zpravodaji bez zna-
losti širších souvislostí. Každá mince 
má dvě strany, a pokud skutečně máte 
zájem získat přehled a možnost utvořit 
si vlastní názor na věc, přijďte si vy-
slechnout i současné vedení radnice. 

Pravidelně se setkávám s občany,  
i s těmi, kteří mě nevolili, a nemají pro-
blém se mnou vést dialog, ptát se a kri-
tizovat. Oni totiž mají skutečný zájem  
o dění v našem městě. Rozhodně ne-
mám pocit, že by kašperskohorští ob-
čané byli mlčící většina, která potřebuje 
svého arbitra. 

Vaše snaha zatáhnout mě do plyt-
ké polemiky vyjde na prázdno.  
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nahoře: Masopust v Ostružně
dole: Z maspopustní obchůzky v Nahořánkách  

u Strašína, 1994, archívní foto M.Boháček

Kašperské Hory jsou místem s prasta-
rou tradicí masopustních rejů a průvodů. 
Regionální spisovatel, historik a učitel 
Josef Blau /1872–1960/ z Nýrska objevil 
nejstarší dosud známu zmínku o slave-
ní masopustu v Kašperských Horách už 
k roku 1724. Zpráva se kuriózně vztahuje 
právě k zákazu jinak obvyklé „masopustní 
maškarády“. Magistrát královského hor-
ního města vydal tento zákaz v souvislos-
ti s tím, že tehdejší císařovna, manželka 
Karla VI. /1685- 1740/ se tenkrát připra-
vovala na narození toužebně očekávané-
ho následníka trůnu a lid monarchie měl  
tu dobu trávit ve vážnosti a modlitbách 
za budoucího panovníka. (Víme však, že 
se tehdy nenarodil očekávaný chlapec, ale 
opět v pořadí již třetí holčička - arcivévod-
kyně Marie Amalie/1724 -1730/. Vládnutí 
nejstarší dcery Marie Terezie /1717-1780/ 
umožnilo pak přijetí takzvané pragmatic-
ké sankce.) Nicméně mnozí kašperskohor-
ští obyvatelé masopust i přes úřední zákaz 
hlučně a vesele oslavili, což vyvolalo mno-
ho stížností, hádek, sporů a dokonce i po-
dání žaloby u soudu. Snad právě díky těm 
úředním soudním spisům se tak dochovala 
jedna z nejstarších zpráv o slavení maso-
pustu v celém regionu. 

Pro souvislost lze připomenout, že pod 
názvem masopust se skrývá celé období od 
Tří králů až do začátku postní doby, hlav-
ně však poslední tři dny před Popeleční 
středou, jimiž toto období končí. Oslavy 
masopustu byly vždycky společenskou 
záležitostí a lidé se při nich dobře bavili. 
Nejstarší písemné zmínky o slavení maso-
pustu sahají u nás až do 13. století. Hlavní 
součástí masopustu jsou dodnes obchůzky 
masopustních masek. Mezi nejstarší mas-

ky vůbec patří medvěd s medvědářem, 
klibna, koník s jezdcem, žid, bába, nevěs-
ta, kominík, laufr, smrtka, šašci a podob-
ně. Zvlášť cennou a vzácnou památkou 
na staré masopusty v Čechách je dřevěná, 
řezaná a polychromovaná maska (kukla) 
sedláka z konce 19. století z Kašperských 
Hor, kterou uchovává národopisné odděle-
ní Západočeského muzea v Plzni.

Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské HoryMasopustní 

veselí 2016
Masopust není přímo svátkem cír-

kevního roku, ale velmi těsně s ním 
souvisí. Je to krátké období před začát-
kem postní doby, v němž se lidé radují, 
veselí, pořádají zábavy, hostiny a maš-
karní průvody, než začne půst. 

Přijďte s námi oslavit Masopust a to  
v úterý 9. února odpoledne ve 14 hod 
před Popeleční středou, kterou začíná 
postní doba. Chceme se společně poba-
vit a strávit čas ve společenství. K tanci a 
poslechu nám budou hrát Kůrovci a ne-
bude chybět košt dobrého jídla.

Příprava hostiny, včetně smažení 
masopustních koblih, proběhne dopo-
ledne v Domě s pečovatelskou službou 
(dále DPS) od 10.00, dobrovolníci jsou 
vítáni.

Program:
od 14 hodin proběhne  ve společen-•	
ské místnosti DPS „Bohoslužba 
slova s požehnáním“              
v 15 hodin mezi nás přijdou •	
Kůrovci. 
v 16 hodin bude vyhlášena soutěž  •	
o nejlepší masopustní masku.

Vstupné: masky zdarma, ostatní        
dobrovolný příspěvek. 

Srdečně Vás zve  
   Oblastní charita Sušice

Pod kotel, ve kterém se vaří velmi ne-
chutný eintopf, já rozhodně přikládat 
nebudu. O to se v mém životě již snažili 
mnozí a nepochodili. Na to si budete 
muset najít jiného dobrovolníka. Můj 
čas má totiž jistou cenu a jen já si budu 
rozhodovat o tom, jak s ním naložím. 
Až projevíte skutečný a konkrétní zájem 
o věc, jsem tu a časem rozhodně šetřit 
nebudu.  

Petr Málek

Nejstarší zpráva o masopustu 
v Kašperských Horách
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Paní Olga Gattermannová se synem Erhardem 
v K. Horách - 1932.

Orientační běh má 30 let
Ano, opravdu se 27. 12. 1985 členové TJ 

Kašperské Hory poprvé účastnili orien-
tačního závodu. Byl to Miloš Fiala se svý-
mi 3 dětmi v rámci výpravy do Strakonic 
na jeden ze závodů tehdy populární ce-
lostátní akce “Kufrování s Dominem“. 
Toto významné výročí si jistě zasloužilo 
vhodné připomenutí, a tak po tradičním 
Novoročním závodě se členové oddílu 
s dalšími přáteli sešli v Horském klubu. 
Čekalo zde na ně pěkné pohoštění, z něj 
pak nejvíc byl hodnocen gulášek z kuchyně 
paní Jany Fialové. Na volných stolech bylo 
možné si prohlížet “kronikové listy“ z dění 
oddílu v letech 1987 – 1992, kdy měl oprav-
du početnou základnu mládeže. Vedoucí 
oddílu v připravené prezentaci seznámil 
přítomné, že Kašperské Hory měly s ori-
enťákem co do činění již v roce 1963, kdy 
se zde konal krajský přebor v orientačním 
závodě. Ten pořádal krajský svaz turistů 
ČSTV v Plzni v lesním komplexu Ždánova 
a Chlumu s cílem v hospodě na Cikánce. 
Bylo to období, kdy orientační běh nebyl 
samostatným sportem, ale pod turistikou, 
běhalo se na “Tajných“ vojenských mapách 
v měřítku 1:50.000, trať (kontrolní body) 
si závodníci na startu sami zakreslovali a 
ihned v cíli jim byly mapy odebrány. Bylo 
to období velkého utajování. V další části 
této prezentace pak byl uveden vývoj map 
pro OB od tisku vojenských map s vypuš-
těním některých údajů (všechny názvy, 
nadmořské výšky, mapové značky objek-

tů) až po současné velmi detailní mapy 
v měřítkách 1:10.000. Po této prezentaci 
pak následovala ještě dvě videa, historické 
z kamery Oldy Janouta, a to oddílem v roce 
1992 pořádaném krajské žebříčku u Žihle 
na mapách z mistroství světa z předchozí-
ho roku. S přípravou tratí tehdy vypomohl 
reprezentant Tomáš Prokeš. Druhé video 

pak bylo z dílny Václava Bohuslava se zá-
znamem z posledního Šumavského kufru 
v roce 2014. 

Ta historie je pěkná, a tak lze doufat, že 
tento sport, kdy musí závodník zapojit ne-
jen sílu a vytrvalost, ale i správné myšlení, 
bude mít v rámci města stále své místo.
  Miloš Fiala

Z lyžařského skřítka lyžařský velikán
Erhard Gattermann - pokračování 

z minulého vydání 
Po přestěhování do Karlových Varů měl 

Erhard za sněhem s lyžemi přes rameno 
delší cestu a vzpomíná, že v Kašperkách 
lyžoval hned za domem. Přesto svým umě-
ním ze Šumavy se často blýskl před kama-
rády a získal si, jako neznámý přistěho-
valec, jejich respekt. O Vánocích  jezdil s 
rodiči na Klínovec a tam se v lyžování pod 
dohledem otce zdokonaloval.

Přestože brzy přišla válka, byl pozván 
roku 1943 na lyžařský kurz pro nejlepší do-
rostence Sudet do Krkonoš. Vzpomíná na 
těžký výstup, s ruksakem a lyžemi na Luční 
boudu. Dalším jeho dobrodružstvím byla 
cesta ve sněhové bouři, mlze a tmě ze Sněžky  
do Luční boudy, kdy šlo o život.

A také na velmi tvrdý výcvik. Ještě té-
hož roku byl pozván na treninkový tábor  
do Alp. Splnil se mu už ve čtrnácti lé-
tech sen - lyžovat ve vysokých horách. 
Čtrnáctidenní výcvik byl velice náročný.

Každodenní výstup na ledovec v říd-
kém vzduchu jako nejmladší účastník cti-
žádostivě dobře zvládl. Také se seznámil  
se     s edmnáctiletým Franzem Wölklem, který 
již dobře věděl, že bude povolán do armády.  

A také už pochopil ty ďábelské cíle tvrdého 
výcviku, že tento systém ve výchově mlá-
deže je základem pro pro vojenský výcvik. 
A pak i on byl v šestnácti létech povolán  
ke službě v letectvu.

Hned po válce, v červnu 1945, matka se 
čtyřmi dětmi – otec byl v zajetí - odešla 
za pomoci přátel přes hranici.Na lyžo-
vání nebylo ani pomyšlení, byly jiné sta-
rosti. Erhard začal studovat učitelství 
ve Straubingu a od svého přítele Franze 
Wölkla, kterého tři roky neviděl, do-
stal za balík amerických cigaret nové 
lyže a stali se pak celoživotními přáte-
li. A na těch lyžích překvapivě vyhrál 
své první závody ve slalomu na Javoru  
a ten jeho kamarád pak založil největší to-
várnu na výrobu lyží a této značce Erhard 
zůstal po celý život věrný. Když získal své 
prvé učitelské místo v Bavorské Rudě, 
shromáždil kolem sebe kupu nadšených 
lyžařských adeptů a začal je připravovat 
na zimní sezonu. A to již od roku 1949 
byla v provozu lanovka na Javor. Pořídil  
si na splátky lepené lyže s kandahárem  
a pro své úspěchy s mládeží byl v roce 1952 
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jmenován do funkce krajského trenéra mlá-
deže, kterou vykonával až do roku 1979.  
A z této jeho „dílny“ vyšli veleúspěšní svě-
toví mistři jako Soňja Sperl, Edi Reichhart, 
jeho syn Klaus a další.

Startem k jeho lyžařské kariéře byla v roce 
1954 účast v kurzu pro instruktory lyžová-
ní, který úspěšně absolvoval. A v násled-
ném pak v Tyrolích byl vedoucím Dr. Otto 
Vogtem vybrán jako pomocný instruktor  
a následně pak vedl družstvo do konce 
kurzu sám. Poté byl ministerstvem kultury 
doporučen k vedení dalších kurzů, čemuž 
vůbec jako velmi mladý nemohl uvěřit.  
A jak sám říká, jeho vášeň vyhrávat závo-
dy se proměnila ve vášeň učit lyžování.

V témže roce se oženil se sl. Elsou 
Nushartovou, dcerou lesního z Nové 
Hůrky, která byla učitelkou v Bavorské 
Rudě. Přestal aktivně závodit, stál u po-
čátku místní lyžařské školy, organizoval  
četné lyžařské závody, které se konaly 
na svahu přímo u státní hranice. Diváky 
byli nejen rodiče závodníků, ale také za 
stromy skrytí a ozbrojení příslušníci naší  
Pohraniční stráže.

Dalším impulsem k jeho zářné ka-
riéře se stalo v roce 1955 nečekané za-
řazení do německé delegace na kon-
gres Interski – mezinárodní lyžařský 
svaz- který se konal ve Vald‘ Isére. Tam  
se setkal se svým ochráncem Dr. Vogtem 
a „válečným trenérem“ Alfrédem 
Müllerem, který jej, jako nejmladší-
ho delegáta, představil všem tehdej-
ším esům německé delegace. Uznání  
si získal také bezvadným předvedením nové 
lyžařské techniky, které ocenil i její tvůr-
ce, rakouský prof. Stefan Kruckenhauser 
na skikongresu konaném roku 1959  
v Zakopaném. Tam poznali prof.Hannese 
Markera, který demonstroval své nové 
bezpečnostní vázání, a to i s lyžemi pře-
dal Erhartovi k testování. Techniku ně-
meckého lyžování pak předváděl se svým 
družstvem na všech následných kongre-
sech až do roku 2005, kde se rozloučil 
vystoupením s družstvem veteránů nad 
sedmdesát let.

Kniha by nestačila k prezentaci jeho 
činnosti. Funkcí ve školním lyžování měl   
do roku 1999 bezpočet. Krom toho 

byl pět let  předse-
dou sportovního klubu  
v Bavorské Rudě, téměř 
dvacet let byl referentem pro 
lyžování škol v Bavorsku, vi-
ceprezidentem Bavorského 
lyžařského svazu dvacet tři 
let, předsedou německé ko-
mise pro výukové plány ly-
žování dvacet let a ve funkci 
nejvyšší, členem  prezidia 
Interski byl třicet let. Za 
tuto práci obdržel mnoho 
vysokých ocenění a medailí. 
A cenil si hlavně uznání od 

mnoha přátel. Jeho lyžařská knihovna ob-
sahuje na 400 svazků, z nichž desítky jsou 
jeho metodické a výukové plány a prak-
tické brožury. Na jeden  lidský život naše-
ho rodáka až příliš. To proto ,že má lyže  
a zasněžené pláně ve svém srdci.

 Já o jeho otci a o rodině něco věděl. 
Proto hned po otevření hranice jsem jej 
vyhledal a stali jsme se přáteli. V techni-
ce i metodice lyžování jsme se shodli, ale 
ve všem mne převyšoval. Bylo mi velkým 
potěšením, když nás, cvičitele místní ly-
žařské školy, pozval na Javor a něco jsme 
se od něho přiučili. A až po nás dopro-
vázel na Javoru manžele Klausovi s jejich 
bodygardem, který nestíhal.

Párkrát zavítal do své-
ho rodného městečka a stále dění  
v něm, hlavně to lyžařské, sledu-
je. Vzpomíná na zdejší otcovu čin-
nost a je rád, že já jsem tak jeho trochu 
pokračovatelem.

A představte si, že ještě loňskou zimu 
prožil na lyžích. To letošní lyžování mu  
v 87 letech překazila nemoc.

Takový to člověk se v tom našem spo-
lečném pohoří asi dlouho nenarodí, a tak 
náš Erhard si za svou celoživotní  činnost 
zaslouží obdiv a uznání a velké poděková-
ní. A až pojedete s lyžemi na Javor, který 
nám byl po dlouhá léta nedostupný, tak ve 
stoupání nad celnicí uvidíte na levé straně 
domek se siluetou lyžaře, tak to je jeho síd-
lo pod kopcem, kde šťastně žije.                                                                                                                 

    -ek-

Hned několik historických výročí 
letošního roku 2016 spjatých s osob-
ností Karla IV. se dotýká našeho měs-
ta a inspiruje ke kulturním aktivitám: 

700 let od narození Karla IV.

660 let od založení hradu Kašperku 
Karlem IV.

660 let od nejstarší zprávy o Zlaté 
stezce kašperskohorské a nejstarší 
zmínky o osadě Červená u Kašperských 
Hor v privilegiu Karla IV. pro Heinzlina 
Badera z Červené

660 let od vyhlášení Zlaté buly 
Karla IV.

650 let od dokončení stavby Zlaté 
stezky Kašperskohorské a udělení ob-
chodních privilegií na tuto stezku měs-
tu Kašperským Horám Karlem IV.

650 let od přistoupení Kašperských 
Hor ke spolku měst  Domažlic, Klatov 
a Sušice k ochraně zemského míru a  za-
jištění bezpečnosti v krajích Plzeňském 
a Prácheňském podle rozkazu Karla IV.

640 let – od povýšení osad Hals a 
Grafenau ležících na nové tzv.„Goldene 
Strasse“ z Kašperských Hor na města 
Karlem IV. dle žádosti lantkrabí Jana 
z Leuchtenberka.    

-vh-

Rok 2016 - 
rok Karla IV. 

S družstvem veteránů ve svých sedmdesáti letech.

Gatterman na lyžích ve svých osmdesáti letech.
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důvodů, šest let pracuje na pile Lesního 
závodu, ale rád se vrací do školy, kde do-
stává byt.

Měl smůlu a užil si mnoho operací  
i doktorů, ale vždy s úsměvem vypráví, 
co mu v těle už chybí a co statečně přeží-
vá. Proto žije stále s námi a rád vzpomíná 
na svůj pestrý a dobrodružný život. Ale 
to vy, kteří jej znáte, dobře víte.

A proč to vlastně všechno píši ? To pro-
to, že 28. února oslaví náš  Honza, dobrý 
to člověk, svou osmdesátku. Tak gratulu-
jeme, přejeme zdraví a spokojenost a buď 
tady s námi ještě dlouho, milý Honzo.
 -ek-

Společenská kronika
Městský úřad Kašperské Hory srdečně přeje jubilantům, kteří  

v lednu 2016 oslavili významné životní jubileum. 
Přejeme hodně zdraví, spokojenosti a harmonie.

Chudá Antonie
Jonák František
Kalivoda Jan
Kapicová Libuše

Mareš Jan
Vojtová Jarmila
Voruda Václav
Sporková Amálie

Pokud si nepřejete být ve Společenské kronice zveřejněni, sdělte nám to  
na MěKIS nebo e-mailem na adrese: zpravodaj@kasphory.cz.

Z Vaší tvorby

Mrazivé sevření - Šumava. 
Tak překročil hory v noci a tajně 

jak zlé a podlé plémě 
roztáhlo se po celé šíři 

a do vnitra Šumavy 
zlověstně a vítězně míří... 

zamrzla příroda,zamrzla země 
a mrzne jen praští, 

mráz pod nohami skřípe, 
kolik posměchu a zloby 

v tom mrazu dříme. 
Příroda trpí a smutně žaluje, 

mrazu to nevadí...... 
škodolibě se tváří,ve sněhu se válí 

a stříbřitě maluje. 
Slunce už bojovně vyrazilo, 

snaží se zahřát zmrzlou zem, 
statečně seká paprsky 

a šermuje s mrazivým zlem. 
Je ponuré ticho 

a každý pozoruje ten boj 
slunečních paprsků 

co kmitají jak včelí roj 
a mráz v ten okamžik 

už couvá zpátky, 
stahuje strachy své mrazivé drápky, 

má prohraný tenhle boj 
a slunce vítězně a hrdě 

oprašuje svojí zbroj.

Miroslava Langerová, Kavrlík

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval 

městu Kašperské Hory a Městskému 
úřadu za projevené blahopřání k 

mým narozeninám. Byl jsem mile 
překvapen. 

Děkuji a hodně úspěchů ve Vaší 
další práci. 

František Jonák, Habeš

Poznali jsme se v Kojšicích
A to na sokolském táboře a jmenoval  

se Honza DADÁK.
Na Kašperské Hory přišel s matkou  

a čtyřmi sourozenci z bývalé Jugoslavie  
na Vánoce roku 1946,

v rámci dosídlení pohraničí po odsunu-
tém německém obyvatelstvu. To mu bylo 
deset let.  Bydleli v malém domku na okraji 
města a v roce 1948 přibyl ještě malý Toník, 
takže matka se měla co ohánět.

Honza se věnoval sportu a po vychození 
měšťanské školy, kde jej ředitel Mášl čas-
to nabádal, aby se vrátil k tomu vrahovi 
Titovi – prezidentu Jugoslavie, který se 
ubránil bolševikovi- se vyučil zámečníkem. 
Pak pracoval u p. Hadravy a p. Nusbauera  
v Kašperských Horách. Měl rád společ-
nost, tanec, holky, karty  a po vojně vedl 
trochu kočovný život. Vrátil se domů  
a byl zaměstnán jako svářeč v podniku na 
Cikánce a to jsme se po Kojšicích  opět 
spolu setkali. V roce 1966 si konečně „pod-
trhl mládí“, oženil se a s Maruškou  zplodil 
dvojčata- Milana a Petra.

Jeho slavná dvanáctiletá éra života na-
stala, když se stal oblíbeným školníkem 
v místní škole. Nejenže se o školu dobře 
staral, ale rád jezdil s dětmi na různé závo-
dy, zaskakoval za učitele a byl dobrým ka-
marádem a společníkem. Poté, z bytových 
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DLOUHODOBÉ AKCE

do 27. 2.
V�sta�a Ži�ot na sk�e
V�sta�a šuma�ského ma�íře JUD�. Vác�a�a H�a-
bánka. P�o�ozní doba úte�� – sobota: 9.00 – 
12.00, 13.00 – 16.00; nedě�e, pondě�í: za�řeno.

Ga�e�ie Muzea Šuma��, Kašpe�ské Ho�� |

do konce úno�a 2016
V�sta�a i�ust�ací dětí na téma: Ma�ujeme 
s Lud�íkem Kuncem
Muzeum Šuma�� �ás z�e na ma�ou ��sta�u i�u-
st�ací dětí s ��t�a�níkem a nadšen�m k�es�ířem, 
p�opagáto�em och�an� �e�k�ch i ma��ch še�em 
a ��jimečn�m auto�em jejich i�ust�ací. V�sta�a je 
uspořádána jako oh�as �eřejnosti – dětí a m�áde-
že na �e�mi úspěšnou předchozí ��sta�u auto�a 
„Ve�ké še�m� Šuma�� a Besk�d“ � Ga�e�ii Muzea 
Šuma�� � Kašpe�sk�ch Ho�ách.

Ga�e�ie Muzea Šuma��, Kašpe�ské Ho�� |

15. 2. - 29. 4. 2016
V�sta�a Han�, Jiřího a Jose�a Staňko��ch 
na téma Díků�zdání Šuma�ě
Mi�ujeme Šuma�u! Přij�te se podí�at na ��sta-
�u ob�azů, �otog�a�í a dře�ěn�ch sošek ��t�o-
řen�ch teamem auto�ů na os�a�u k�ás Šuma��.

V�sta�ní místnost na �adnici, Kašpe�ské Ho�� |

ÚNOR

Úno� | 10.00 - 15.00
Za dob�od�užst�ím na sněžnicích
V�p�a�a na sněžnicích s cí�em dob�t h�ad Kašpe�k. 
Spo�ečně se ��dáme na sněžnicích z Kašpe�sk�ch 
Ho� ke h�adu Kašpe�k. Cestou nás čekají �ůzné 
úko�� a překážk�, kte�é musíme zdo�at. Koo�diná-
to�: IS a SEV Kašpe�ské Ho��. Te�.: 376 582 734, 
731 530 284. Cena p�og�amu: 50 Kč; Přesn� te�-
mín s�edujte na ���.npsuma�a.cz.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

4. 2. | 18.00  
Poh�ed� do k�ajin� - ZÁPADNÍ KANADA - 
OD OCEÁNU PO SKALISTÉ HORY

Západní část Kanad� je jednou z nejpestřejších 
pří�odních ob�astí s�ěta. K�ásná města Victo�ia 
a Vancou�e� d�chají �e�mi příjemnou a pok�id-
nou atmos�é�ou. Je to nádhe�ná země, kte�á se 
mění dos�o�a před očima a uch�átí dos�o�a kaž-
dého. Přednášející: Mi�os�a� Ma�tan, CK Ocean 
P�achatice. Te�.: 376 582 734, 731 530 284, 
Cena p�og�amu: 20 Kč.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

4. 2. | 16.00 
Ma�á z ��bá�n� 
H�uboko pod mořskou h�adinou, dop�o�ázen 
��bím o�chest�em, ��p�á�í h�as moře příběh 
Mořského k�á�e a jeho dce�� Ma�é. Stejně jako 
mnozí jiní opusti� k�á� se s�ou stařičkou matkou 
a třemi dce�ami -- Ma�ou, P�ostřední a Nejsta�-
ší -- ��d�anco�ané �od� a odeš�i žít mezi �idi. 

Kino Kašpe�ské Ho�� |

5.2. | 20.00
Kino – E�e�est
E�e�est � �ežii Ba�tasa�a Ko�máku�a �ekapitu-
�uje jednu z nejt�agičtějších expedic, při kte-
�é majestátní masí� pos�a� s��m ��z��ate�ům 
m�azi�é �a�o�ání. 

Kino Kašpe�ské Ho�� |

6. 2. | 15.00
Maška�ní ka�ne�a�
Odpo�edne p�o děti p�né he�, soutěží, hud-
b� a tance. U�čitě nebude ch�bět ani soutěž 
o nej�epší masku a na zá�ě� si �šechn� mask� 
udě�ají spo�ečné �oto. 

 Ho�sk� k�ub |

9. 2. | 13.00
Masopustní �ese�í
Masopust není přímo s�átkem cí�ke�ního �oku, 
a�e �e�mi těsně s ním sou�isí. Je to k�átké ob-
dobí před začátkem postní dob�, � němž se 
�idé �adují, �ese�í, pořádají zába�u, hostin� 
a maška�ní p�ů�od�, než začne půst. Přij�te 
s námi os�a�it Masopust a poba�it se. K tanci 
a pos�echu nám budou h�át Ků�o�ci a nebude 
ch�bět košt dob�ého jíd�a.

DPS na Žižko�ě náměstí Kašpe�ské Ho�� |

11. 2. | 18.00  
Poh�ed� do k�ajin� - ŠUMAVSKÉ MLHY 
A INVERZE
Pano�amatické snímk� z ce�é Šuma��, k�ásná 
pří�oda, in�e�ze, at�akti�ní místa NP Šuma�a. 
Přednášející: V�adis�a� Hošek, přední �otog�a� 
Šuma��, Koo�dináto�: IS a SEV K. Ho��, Te�.: 
376 582 734, 731 530 284, Cena p�og�.: 20 Kč.

S�az: IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

12. 2. | 15.00  
Kino – Hu�á na �otba� 
Amadeo už od ma�ička t�énuje se s��mi kama�á-
d� �otba�. M�s�íte, že běhá po t�á�níku? Om��! 
Jeho spo�uh�áči jsou sedm pa�ců �e�iké �gu�k� 
a hřištěm je �otba�o�� stů�. Přij�te se podí�at 
na neob�čejné �otba�o�é dob�od�užst�í.

Kino Kašpe�ské Ho�� |

17. 2. | 13.00 - 16.00
T�oříme z FIMO hmot�
P�ožijte u nás odpo�edne a ozdobte si �žičku, 
p�opisku nebo jin�, �ám mi��, předmět z ko�u 
nebo sk�a. Koo�dináto�: IS a SEV Kašpe�ské 
Ho��, Te�.: 376 582 734, 731 530 284, Cena 
p�og�amu: 50  Kč.

 IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

17. 2. | 15.00
Beseda s Mg�. I�anem Lukešem 
Přij�te si pos�echnout ��p�á�ění šuma�ského 
zoo�oga, �otog�a�a a mi�o�níka pří�od� o jeho 
no�é knize Okamžik� ži�é pří�od�. Akce se 
koná � Domě s pečo�ate�skou s�užbou. 

DPS - spo�eč. míst., Žižko�o nám., K. Ho�� |

KULTURA



změna p�og�amu ��h�azena

KULTURA II. ČÁST
18. 2. | 18.00  
Poh�ed� do k�ajin� 
THAJSKO – KAMBODŽA 
V cestopisném ��mu „Postřeh� z Asie“ zh�édne-
me ku�tu�ní památk� ne��čís�ite�n�ch hodnot, 
běžn� ži�ot místních ob��ate� a mnoho da�-
šího. Přednášející: Jana D�o�ská, Koo�dináto�: 
IS a SEV Kašpe�ské Ho��, Te�.: 376 582 734, 
731 530 284, Cena p�og�amu: 20 Kč, Zamě-
ření: �nitřní, místopisn�, ku�tu�ně – histo�ick�, 
odbo�n�.
| IS a SEV Kašpe�ské Ho��

20. 2. |  15.00
Maxipes Fík – Di�ad�o
Legendá�ní posta�a Maxipsa Fíka pop��é oží-
�á na je�išti. Di�ad�o Špí�be�g B�no jako p��ní 
u�ádí di�ade�ní zp�aco�ání příběhů psa, kte�� 
po���ost� poněkud �íce, než je ob��k�é. V in-
scenaci se obje�í posta�ičk� známé z �eče�níč-
ků i knižního ��dání příhod h�a�ního h�din�. 
Sk�adate� Pet� Skouma� dop�ni� toto di�ade�ní 
předsta�ení zb�usu no��mi písničkami. 

Kino Kašpe�ské Ho�� |

25. 2. | 13.00 - 17.00
Histo�ie sk�ářst�í na Šuma�ě a �uční 
���oba sk�eněného ko�á�ku na sk�ářském 
kahanu
Co to b��� pateřík� a jak se ���ábějí �inuté 
pe���? Přij�te se seznámit s ���obkem Šuma-
�a - o�iginá�ní p�odukt, pos�echnout si mno-
ho zajíma�ého o histo�ii sk�ářst�í na Šuma�ě 
a podí�at se na ce�� postup ���ob� sk�eněného 

ko�á�ku. Sami se pak můžete pokusit o ���o-
bu s�ého záři�ého pok�adu. Přednášející: Jana 
Wud�, Koo�dináto�: IS a SEV Kašpe�ské Ho��, 
Te�.: 376 582 734, 731 530 284, Cena p�og�a-
mu: 20 Kč, ���oba ko�á�ku: 50 Kč. 

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

25. 2. | 18.00
Poh�ed� do k�ajin� - KRAJINA NA CES-
TÁCH
Cestopisná přednáška s p�omítáním úžasn�ch 
�otog�a�í z Ladakhu, Is�andu, Toskánska, Skot-
ska, USA a Japonska. Přednášející: He�ena 
Macenaue�o�á, FotoInstitut.cz, Koo�dináto�: 
IS a SEV Kašpe�ské Ho��, Te�.: 376 582 734, 
731 530 284, Cena p�og�amu: 20 Kč.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

26. 2. | 16.00
Kino – O�ečka Shaun �e ��mu
Ži�ot na �a�mě je nekonečná nuda. Každ� den 
p��ne �e stejném ��tmu, Shaun musí pos�ou-
chat a dě�at co �a�mář nařídí. Jak jen mít jeden 
jedin� den �o�na? To chce pořádn� p�án! 

Kino Kašpe�ské Ho�� |

26.2. | 20.00
Kino – V�ko�ejená
Ži�ot se s Am� (Am� Schume�) doce�a maz�í. 
Má sk�ě�ou p�áci �e spo�ečenském časopise, bá-
ječné kama�ádk�, útu�n� b�t a pěknou sesta�u 
přítu�n�ch pa�tne�ů, kteří od ní k�omě pří�eži-
tostného sexu nic nechtějí. Náh�e �šak její dosa-
�adní ži�ot dostane t�h�inu a �še se změní.

Kino Kašpe�ské Ho�� |

BŘEZEN

Březen | 10.00 - 15.00
Hu�á na sněžnice! 
Zába�né soutěžení na sněžnicích (i bez nich), 
pře�ážně p�o �odin� s dětmi � oko�í Kašpe�-
sk�ch Ho�, spojené s ochutná�kou b��inko-
��ch čajů. Přesn� te�mín bude d�e sněho��ch 
podmínek upřesněn na ���.npsuma�a.
cz. Te�.: 376 582 734, 731 530 284. Cena 

p�og�amu: 50 Kč, Na akci je nutné předchozí 
te�e�onické objednání. 

S�az: IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

2. 3. | 18.00
Přednáška s p�omítáním  „Šuma�a na 
sta��ch poh�ednicích ate�ie�u Wo��“
Ma�tin Leiš, auto� stejnojmenné knih�, nám 
předsta�í  �otog�a�a J. Wo��a, ��znamného 
občana Českého K�um�o�a,  bude po�ídat  
i o pohnut�ch osudech jeho tří s�nů, kteří se 
po jeho sm�ti � �oce 1938 sta�a�i o chod �odin-
ného podniku, pouta�é ��p�á�ění  je spojeno 
s p�omítáním „Wo��o�ek“, kte�é jsou mnohd� 
i neznámé �eřejnosti. No�ě ��danou  knihu 
o Šuma�ě na sta��ch poh�ednicích �otoate�ié�u 
Wo�� bude možno i zakoupit.

 IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

3. 3. | 18.00
Poh�ed� do k�ajin� – KYRGYZSTÁN
Cestopisná přednáška s p�omítáním �otog�a-
�í k�ásné pří�od� ze země ho� �ežící na se-
�e�ním ok�aji ho�ského masí�u t�ořeného Hi-
má�ajemi a Ťan-šanem. Přednášející: Ja�os�a� 
Če��enka, Koo�dináto�: IS a SEV Kašpe�ské 
Ho��, Te�.: 376 582 734, 731 530 284, Cena 
p�og�amu: 20 Kč.
S�az: IS a SEV Kašpe�ské Ho��

4.3. | 16.00
Kino – Píseň moře
V bájné k�ajině sta��ch Ke�tů žije na osamě-
�ém majáku otec s dce�ou a s�nem. Ži�ot ce�é 
�odin� se ob�átí �zhů�u nohama �e ch�í�i, kd� 
se ukáže, že ma�á dce�ka je pos�ední z tu�eních 
�í�. Jedině ona totiž může písní moře zach�ánit 
�šechn� pohádko�é b�tosti, kte�é p�oměni�a 
� kámen ča�odějnice Macha. 
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11.3. | 16.00
Kino – Aste�ix – Síd�iště bohů
Píše se �ok 50 před K�istem. Ce�á Ga�ie t�pí � ob-
�ežení Římanů... Ce�á?!? A�e kdeže! Příběh Aste-
�ix a Obe�ix �ás opět poba�í � no�ém ��mu. 
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