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co se událo v roce 2017 a co nám 
přinese rok 2018 v centrálním vytápění, 
zásobování vodou a čištění odpadních 
vod v Kašperských Horách.

Společnost EVK Kašperské Hory s.r.o. 
zajišťuje pro občany města provoz cen-
trálního zásobování teplem, městského 
vodovodu a kanalizace v Kašperských 
Horách. Společnost je podle svých čin-
ností rozdělena na jednotlivá střediska. 

Středisko teplo
Zajišťuje celkový provoz systému centrální-
ho zásobování teplem (CZT) v Kašperských 
Horách. Jedná se o činnosti spojené s vý-
robou a dopravou paliva, výrobou a roz-
vodem tepelné energie zahrnující provoz 
nízkotlaké výtopny, přidružených techno-

logií, rozvodů v předizolovaném potrubí 
a předávacích stanic u odběratelů.
CZT města Kašperské Hory má za sebou 
další rok svého fungování. Rok 2017 byl 
na svém počátku velice chladným a výtop-
na zásobovala odběratele teplem na hra-
nici svých možností. Tento stav potvrdil 
potřebu dalšího navýšení instalovaného 
výkonu do budoucna. Minulý rok byl pro 
CZT i rokem modernizace v oblasti sníže-
ní emisí, kdy v létě započala instalace tzv. 
mokré vypírky spalin. Hlavním důvodem 
pro instalaci bylo snížení tuhých znečišťují-
cích látek (TZL) vypouštěných do ovzduší. 
Dle měření emisí provedeného po instalaci 
této moderní technologie bylo zjištěno, že 
nyní výtopna splňuje přísné emisní limity 
dané legislativou a obdržela od krajské-
ho úřadu povolení k dalšímu provozování. 

Pokračování na straně 2
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oprava klenby u kotle K2 (2,4 MW), výmě-
na kotlových roštů, oprava hlavního zálož-
ního čerpadla, příprava záložního zdroje či 
zhodnocení možnosti zvýšení vyvedeného 
výkonu do soustavy CZT. 
Dalším potřebným krokem pro provoz CZT 
je zkolaudování záložní kotelny. Ve spolu-
práci s investičním technikem města probí-
hají přípravy kolaudace již v roce 2012 do-
stavěné záložní kotelny na extra lehké topné 
oleje v Besední ulici. Tato kotelna je důleži-
tá pro vykrytí extrémně chladných období 
a v případě havárie na centrální kotelně.
Významným projektem pro rozvoj CZT je 
příprava dalšího zdroje vytápění na bioma-
su v lokalitě Na Cikánce. Dle plánu se jedná 
o modulární kotelnu s výkonem 910 kW 
s možností rozšíření. Stejně jako centrální 
kotelna bude i kotelna Na Cikánce vyba-
vena technologií pro vysoce účinné snížení 
emisí – tzv. mokrou vypírkou spalin.

Středisko voda
Zabezpečuje jímání vody na prameništích, 
následnou úpravu vody a její dopravu vodo-
vodem pro veřejnou potřebu k jednotlivým 
odběratelům. Společnost EVK Kašperské 
Hory s.r.o. zajišťovala do 30. 6. 2017 tuto 
činnost na základě servisní smlouvy. Od 
1. 7. 2017 ji provozuje na základě nájemní 
smlouvy s městem Kašperské Hory a povo-
lení k provozování vodovodu a kanalizace 
pro veřejnou potřebu od krajského úřadu.

Pokračování z titulní strany

S mokrou vypírkou byly upraveny i spalino-
vé cesty a instalovány dva výměníky tepla 
spalin, které předehřívají vratnou vodu. 
Dalším krokem k modernizaci je započatá čtyř-
letá fáze výměny měřičů tepla. Za původní 
staré a poruchové měřiče po expiraci budou 
v průběhu této doby instalovány nové ultra-
zvukové měřiče tepla, a to v konečné fázi na 
všech předávacích stanicích. První měřiče byly 
instalovány na podzim roku 2017. Zároveň 
s tím proběhla také modernizace softwaru 
a hardwaru potřebná pro komunikaci, dohled 
a možnost navýšení počtu předávacích stanic.
Samotný provoz a technologický servis výtop-
ny byl zajišťován ve stejném složení pracovní-
ků jako v roce 2016 a s důrazem na kontrolu 
a průběžnou údržbu technologie. Bylo také 
dbáno na přísun kvalitního paliva, bez přímě-
sí balastních látek. Cílovým výsledkem těchto 
faktorů bylo snížení počtu servisních zásahů. 

Shrnutí hospodaření výtopny

V roce 2017 výtopna vyrobila 31 061 GJ 
tepla, čímž byla překročena výroba roku 
2016. Prodáno bylo 23 756 GJ tepla. Tepel-
né ztráty se podařilo snížit oproti předchá-
zejícím sezónám na 23,5 % produkce tepla, 
tj. 7 305 GJ.
V roce 2017 byla stanovena zálohová i ko-
nečná cena tepla stejně jako čtyři předešlé 
roky na částku 383 Kč za GJ (bez DPH). 
Výnosy za prodané teplo v roce 2017 činily 
9.095.116 Kč bez DPH. Celkové náklady na 
výrobu a rozvod tepla byly 9.614.121 Kč 
bez DPH. Skutečné náklady na výrobu 
a rozvod tepla v roce 2017 za jeden GJ 
činily 404,86 Kč bez DPH. Díky ostatním 
výnosům střediska ve výši 1.601.648 Kč bez 
DPH byla pro spotřebitele zachována koneč-
ná cena 383 Kč bez DPH za GJ. To znamená, 
že provozovatel z ostatních příjmů dotuje 
cenu tepla (podrobné vyúčtování včetně 
výpočtu ceny tepla naleznete na webových 
stránkách www.evk.kasphory.cz). 

co nás čeká a co realizujeme v roce 2018

Pro spotřebitele je určitě příjemnou zprá-
vou, že zálohová cena pro rok 2018 byla 
nastavena ve stejné výši jako v letech pře-
dešlých, tj. 383 Kč bez DPH (440,45 Kč 
s DPH). EVK se bude snažit, aby tato cena 
byla i cenou konečnou a nedošlo k jejímu 
navýšení.
Vedle probíhající výměny měřičů tepla je 
důležitým krokem v provozu CZT kolauda-
ce zmíněné technologie mokré vypírky spa-
lin v centrální výtopně. V přípravě či reali-
zaci jsou rovněž drobné úpravy ve výtopně 
jako je rekonstrukce kontejnerů na popílek, 

Tvář města: EVK Kašperské Hory  
co se událo a co nám přinese rok 2018

V Kašperských Horách máme velmi dobrou 
kvalitu vody. Voda pochází z pramenišť na 
Ždánově a z prameniště Řetenice. Surová 
voda je následně upravována a přes vodo-
jemy a vodovodním řadem distribuována 
odběratelům.
V roce 2017 bylo pro vodovodní řad v Kaš-
perských Horách vyrobeno 68,000 tis. m3 
pitné vody, konečným spotřebitelům bylo 
dopraveno a vyfakturováno 65,019 tis. m3 
pitné vody.

Pokračování na straně 3

Instalace mokré vypírky

Intenzifikace ČOV
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TJ jsem převzala od Miloše Fialy ve výbor-
ném stavu. Dělal předsedu mnoho let a byl 
velmi precizní ve své práci. Myslím, že pro 
mě nebude úplně lehké v současné době 
plné všech možných zákonů a nařízení sou-
visejících s činností TJ, udržet tento vysoký 
standard.
Naše TJ se skládá z několika samostatných 
oddílů, které žijí svým vlastním životem. 
Posun jednotlivých oddílů náleží tedy jim, 
nikoliv předsedovi. 
Já ze své funkce mohu nabídnout napří-
klad pomoc s realizací nápadů, s rozjezdem 
nových oddílů, řešením složitých situací 
apod. 

Jaká je Vaše vize rozvoje sportu na 
Kašperských Horách?

Své vize samozřejmě mám, prozatím si je 
nechám pro sebe. 

Ale určitě bych si přála:
abychom měli co nejvíce sportujících  »
členů;
aby se nadále dařila práce s těmi  »
nejmenšími;
aby rodiče podporovali své děti ve fyzic- »
kých aktivitách;
aby oddíly měly stále dostatek dobro- »
volných trenérů a činovníků, nehledících 
na svůj volný čas;
aby se dařilo našim fotbalistům hrát  »
pěkný fotbal a přilákat na zápasy spous-
ty diváků;
aby měli lyžaři celou zimu hromady  »
sněhu;
abychom nadále za pomoci města vy- »
lepšovali areál hřiště;
aby naše krásná tělocvična byla vždy  »
plná.

-red-

PtámE SE ZA VáS 
ing. HAny nAuŠOVé:

V jakém stavu jste tělovýchovnou jedno-
tu Kašperské Hory převzala a kam ji chce-
te (v jaké době) směřovat, posunout? 

Dokončení ze strany 2

Na Červené bylo vyrobeno 3,052 tis. m3 
a vyfakturováno 1,289 tis. m3. 
S ohledem na stálou kvalitu vody je pro-
váděn pravidelný rozbor vody ze vzorků 
odebíraných z úpravny vody a z vodovod-
ního řadu. V roce 2017 jsme provedli 16 
mikrobiologických a biologických rozborů 
na Kašperských Horách a 5 na Červené. 
Fyzikálně chemických rozborů bylo 13 + 5. 
Vodovodní síť v Kašperských Horách měří 
8,357 km a v roce 2017 měla 11 poruch. 
Náklady na provoz a údržbu vodovodní sítě 
byly 33,20 Kč/m3 vody.
Cena vodného na Kašperských Horách 
je jedna z nejnižších v České republice 
a v loňském roce činila 12 Kč/m3 bez DPH 
(13,80 Kč/m3 s DPH).
Při změně provozovatele došlo i ke změně 
v evidenci odběrných míst, kdy jsme z ne-
vyhovujících papírových karet odběrných 
míst převedli evidenci do současné elektro-
nické podoby. S tímto procesem započala 
fáze kontroly jednotlivých odběrných míst. 
Do konce roku 2017 jsme překontrolova-
li 250 odběrných míst z celkového počtu 
448 a další kontroly pokračují v letošním 
roce. Zároveň s kontrolou probíhá výměna 
vodoměrů po expiraci (tj. po době účinností, 
která podle zákona o vodovodech a kana-
lizacích činí 6 let). V roce 2017 pracovníci 
EVK provedli výměnu 221 kusů vodoměrů.

Shrnutí hospodaření střediska VODA

V roce 2017 bylo vyrobeno celkem 
71 052 m3 pitné vody, prodáno bylo 
66 308 m3 pitné vody.
Cena vodného byla 12 Kč/m3 bez DPH, 
13,80 Kč/m3 s DPH.
Celkové výnosy za prodej pitné vody, 
servisní služby a dotace od Úřadu prá-
ce dosáhly 1.429.694,11 Kč. Celkové ná-
klady střediska VODA za rok 2017 byly 
2.029.605,15 Kč. Hospodářský výsledek 
střediska je minus 599.911,04 Kč.

co nás čeká v roce 2018

Díky dotační politice města zůstává pro 
odběratele velmi příznivé nízké vodné ve 
výši 12 Kč/m3 bez DPH. 
Mimo standardního zajištění provozu 
a oprav připravujeme podle nové legislati-
vy provozní řády vodovodu v Kašperských 
Horách a na Červené. Tvorba těchto pro-
vozních řádů je časově velmi náročná. Po 
domluvě s Krajskou hygienickou stanicí je 
musíme mít hotovy do podzimu 2018.
V roce 2018 je nejvýznamnějším posunem 
započatá obnova pramenišť Nový a Starý 
Ždánov, která i do budoucna zajistí měs-
tu Kašperské Hory dostatek kvalitní pitné 
vody. Samostatným projektem navazujícím 
na obnovu pramenišť je pak nový zásobo-
vací řad z prameniště Nový Ždánov na od-
kyselovací stanici. Díky realizaci těchto pro-
jektů nemusíme mít v Kašperských Horách 

obavu o zásobování pitnou vodou, tak jak 
je tomu v posledních letech v jiných částech 
České republiky.

Středisko kanalizace
Středisko KANALIZACE zahrnuje provozo-
vání kanalizačních stok a čistíren odpadních 
vod v Kašperských Horách a na Červené. 
Do jednotné kanalizační sítě v Kašperských 
Horách je napojeno 343 kanalizačních pří-
pojek, na Červené pak 13 přípojek. Dle úda-
jů z provozní evidence připojené objekty 
na kanalizaci odvedly kanalizační sítí v Kaš-
perských Horách 55 442 m3 splaškových 
vod. Celkově bylo čistírnou odpadních vod 
v Kašperských Horách vyčištěno 131 909 
m3. Na Červené bylo odvedeno 926 m3 
a celkově vyčištěno 3866 m3.

Shrnutí hospodaření střediska 
KAnAliZAcE

Stočné v roce 2017 činilo 18 Kč/m3 bez 
DPH (20,70 Kč/m3 s DPH)
V roce 2017 bylo celkem kanalizační sítí 
v Kašperských Horách a na Červené odve-
deno a následně vyčištěno 135 774,79 m3 
splaškových a dešťových vod. Fakturova-
ných bylo 56 368,21 m3 odpadních vod, 
zbývající vody byly vody dešťové. Celko-
vé náklady střediska KANALIZACE za rok 
2017 činily 1.608.419,36 Kč, celkové příjmy 
903.025,13 Kč. Hospodářský výsledek stře-
diska je minus 675.794,10 Kč.

co nám přinese rok 2018

Nízkou cenu za likvidaci splaškových vod. 
Cena stočného je nepatrně zvýšena o 1 Kč 
za m3 z 18 Kč na 19 Kč bez DPH za jeden m3 
odvedených splaškových vod. 
V roce 2018 je realizována dostavba a ko-
laudace ČOV na hradě Kašperk i zasíťování 
nové ulice Na Pranýř, kde bude nově kana-
lizace, vodovod i CZT.
Nejvýznamnějším projektem je nyní pro-
bíhající intenzifikace ČOV v Kašperských 
Horách, která zajistí zvýšení kapacity ČOV 
a zlepší parametry vyčištěných odpadních 
vod, nově i o snížení hladiny fosforečna-
nů. Součástí intenzifikace je velmi potřeb-
né vybudování dešťové zdrže, která bude 
zachytávat hrubé nečistoty při přívalových 
deštích. Ještě v průběhu realizace tohoto 
projektu bude probíhat vynucená částečná 
rekonstrukce trafostanice u ČOV a kontro-
la trafostanice u výtopny.
Všechny aktuální informace se snaží-
me průběžně uveřejňovat na stránkách  
www.evk.kasphory.cz. Rádi Vám je poskyt-
neme i osobně v prostorách EVK ve Sme-
tanově ul. 156 nebo telefonicky na čísle 
373 705 108.
Věříme, že jste, a i nadále budete se služ-
bami naší městské společnosti EVK Kašper-
ské Hory spokojeni.
S přáním hezkého prožití nadcházejícího léta

Marek Jan Vrba, jednatel společnosti
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Blíží se prázdniny a naše rada mladších 
a rada starších odchází… Prvňáčci postoupí 
do druhé třídy a deváťáci se rozprchnou 
vstříc dalšímu životnímu koloběhu. Tak ať 
jim vyjde počasí, ať mají spoustu příjem-
ných zážitků a ať se jim na další pouti ži-
votem daří.
Tady jsou odpovědi rady starších a rady 
mladších. Tentokrát na otázky: Co budete 
dělat o prázdninách? Jakou knihu jste četli 
naposledy? Co byste dělali ve volné chví-
li, když nebudete mít ani PC, notebook, 
tablet…

Deváťáci:

co budete dělat o prázdninách?

Budu chodit na brigádu, budu si číst  »
a chodit ven. 
Budu chodit na brigádu a užívat si  »
volno.
Budu na brigádě, doma, venku a na  »
dovolené.
Budu dělat bordel. »
Budu dělat licenci na koně. »
Budu chodit na brigádu. »
Budu na brigádě. »
Budu hlídat bratra. »
Nevím. »
Budu makat. »
Půjdu navštívit kůrovce, toho hodného  »
pána, jak se stará o lesy.
Budu brigádničit. »

Jakou knihu jste četli naposledy?

Čokoládový průšvih »
Nikolu Teslu »
Čtyři po půlnoci »
Nic »
Včelí medvídci v první třídě »
Den co den »
Hvězdy nám nepřály »
Povídky malostranské »
Čtyři dohody »
Zpravodaj »

Dívka ve vlaku »
Hraničářův učeň 2. část »

co byste dělali ve volné chvíli, když 
nebudete mít ani Pc, notebook, 
tablet…

Četla bych si, chodila bych ven a trávila  »
bych čas s kamarádkama.
Chodil bych ven a sportoval. »
To, co by se mi zrovna chtělo… Třeba  »
šla uklízet, a kdybych náhodou měla 
uklizeno, tak bych šla ven.
Čuměl bych do zdi. »
Budu si kopat hrob. »
Chodit víc ven. »
Hlídat bratra. »
Byl bych na mobilu. »
Být venku a pracovat. »
Šel bych to hledat. »
Hrát na kytaru. »

Prvňáčci:

co budete dělat o prázdninách?

Pojedu k tátovi. »
Já nevím, my to ještě nemáme  »
naplánovaný.
My pojedeme do Prahy a na Mladou  »
Boleslav.
Já pojedu do Ústí nad Labem a do Prahy. »
My pojedeme někam přes Slovensko  »
a pak půjdu na skautský tábor.
My to ještě nevíme, ale myslím si, že  »
pojedeme na dovolenou.
My pojedeme na plavání. »
Já pojedu za babičkou a ta nám postaví  »
stan.
My pojedeme na dovolenou. »

Jakou knihu jste četli naposledy?

Doma čtu dvě knížky, je tam králíček  »
a kůzlátko.
Já čtu knížku Superman – lego. »
Já čtu Haryho Pottera 2. »
Já si čtu knihu Nadpozemskou ligu. »
Kuba nechce číst. »
Slabikář. »

co byste dělali ve volné chvíli, když 
nebudete mít ani Pc, notebook, tablet…

Nevím, asi bych jezdil na kole. »
Já bych si hrál. »
Já bych si hrál na superhrdinu. »
Já bych jezdil na kole a hrál bych si na  »
policajta.
Já bych si hrála se zvířátkama. »
Já bych si hrála s dotykovýma hodinkama. »
Já bych šel za kamarádem, přinesl bych si  »
kolečkový brusle a hráli bysme si spolu.
My půjdeme na výlet. »
Já bych šla na hřiště. »

Lenka Doubková

Anketa - Rada mladších a rada starších



KAŠPERSKOHORSKÝ ZPRAVODAJ strana 5AKtuAlity, ZPRáVy Z RADnicE

O čem jednala rada města?
Rada města Kašperské Hory (dále jen 
Rm) se schází na pravidelném jednání 
každé dva týdny. Členy rady města jsou: 
starosta Petr málek, místostarosta Jaro-
slav chlada, Jan Voldřich, DiS., mgr. Zde-
něk Svoboda a ing. milan Bechyně. Prů-
běh zasedání rady města se řídí jednacím 
řádem (k dispozici na www.kasphory.cz/
úřední deska - rada). Rada města zaseda-
la ve dnech 30. dubna (přítomni všichni 
členové rady) a 16. května 2018 (pří-
tomni všichni členové rady).

Z jednání rady města 28. 5. 2018 
(přítomni všichni členové rady)

Stavební úpravy Sokolovny si vyžádaly pro-
dloužení termínu – rada města na jednání 
28. 5. schválila těsnou většinou uzavření 
dvou dodatků ke smlouvám týkajícím se 
stavebních úprav Sokolovny. V prvním pří-
padě se jedná o dodatek ke smlouvě o Za-
jištění projektové dokumentace na akci - 
přípojky teplovodu Sokolovna a ve druhém 
jde o smlouvu o Zajištění projektové do-
kumentace na akci „Stavební úpravy Soko-
lovny v Kašperských Horách“. Zhotovitelé 
požádali o prodloužení termínu do 30. září 

z důvodu synchronizace termínů zpracová-
ní návazných projektových dokumentací. 

Přidělené dotace pomohou realizovat akce - 
v rámci dotačního programu města Kašperské 
Hory města rada schválila přidělení finančních 
prostředků žadatelům, kteří si podali žádost 
v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání, 
kultury, sportu, klubové, spolkové a další zájmo-
vé činnosti v roce 2018 v oblasti kultury a spor-
tu. Celkem byla přidělena částka 115.198 Kč 
na kulturní akce a 100.000 Kč na sportovní 
aktivity v členění dle přiložené tabulky níže.

Ochrana osobních údajů v materiálech úřa-
du – obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů (GDPR), které vstoupilo v platnost 
25. května letošního roku, zasahuje po-
chopitelně citelně do všech agend vy-
konávaných městem a úřadem. Také do 
zveřejňovaných usnesení z jednání rady 
a zastupitelstva města, která musí být pro 
tyto účely anonymizována. Mimo jiné se 
GDPR odrazilo také v úpravě jednacích řádů 
rady a zastupitelstva – oba byly aktualizo-
vány se zařazenými změnami. Jednací řády 
orgánů města jsou k dispozici na webových 
stránkách města (www.kasphory.cz).

Z jednání rady města 11. 6. 2018 
(přítomni všichni členové rady)

Oprava mostu v Radešově - po letošní 
zimě byly škody na mostě přes Otavu v Ra-
dešově již tak značné, že je nutné most 
důkladně opravit. Rada města Kašperské 
Hory souhlasila s poskytnutím materiálu 
na opravu v ceně do max. 150 tisíc korun 
s tím, že po dokončení oprav bude část-
ka zúčtována. Žádost o spolupráci zaslalo 
město Rejštejn, které bude opravu mostu. 
důležitého pro obě města, realizovat. 

Významné místní osobnosti, které se zapsa-
ly do života města – kulturní komise dopo-
ručila radě města k projednání návrh, aby 
byla v rámci městských slavností zavedena 
tradice oceňování významných osobností, 
které přispívají k rozvoji komunitního ži-
vota a občanské společnosti v Kašperských 
Horách. Slavnostní vyhlášení a ocenění by 
vždy probíhalo u příležitosti městských 
slavností v Kašperských Horách. Rada měs-
ta tento návrh přijala, kulturní komise ak-
tuálně pracuje na kritériích, podle kterých 
by měl být kandidát vybírán. Ocenění první 
takto vybrané osobnosti by mělo proběh-
nout na letošních městských slavnostech.

Hospodaření Kašperskohorských městských 
lesů – na programu prvního červnového jed-
nání rady města bylo také schválení roční 
účetní závěrky a použití části zisku Kašper-
skohorských městských lesů. Zprávu radním 
předložil jednatel společnosti a okomentoval 
výsledky. Radní schválili použití části zisku 
Kašperskohorských městských lesů s. r. o. za 
rok 2017 ve výši 184.117 Kč jako odvod do 
sociálního fondu a ponechání zbývající části 
zisku ve výši 1.585.883 Kč jako nerozdělený 
zisk z předchozích let. Roční účetní závěrka 
byla schválena bez výhrad. 

Kompletní přijatá usnesení (rady i zastu-
pitelstva města) najdete vždy v přísluš-
ných oddílech na webových stránkách 
www.kasphory.cz, k nahlédnutí jsou 
rovněž v sekretariátu měÚ.

-red-

tERmíny JEDnání
Rady města Kašperské Hory

6. a 20. srpna; 3. a 17. září;  
1., 15. a 29. října; 12. a 26. listopadu; 
10. a 19. prosince 2018.

tab.: Přidělené dotace v rámci dotačního programu města Kašperské Hory

DOtAcE 2018 - 1. kolo
Žadatel název akce  Schválená částka 

KultuRA, VZDĚláVání, SPOlKy

Aktivity dětí a mládeže do 18 let

Duha Králováci Králováci  19 267,00 Kč 

Bc. Tereza Havlová Tymichová Bezpečně nejen v Kašperských Horách  6 961,00 Kč 

Gizela Švajková Tvořivé ruce  7 460,00 Kč 

Oblastní charita Sušice JONÁŠ - volnočasový klub v K. Horách  24 000,00 Kč 

Zdeněk Kůs Vybavení do kuchyně na skautské tábory  1 900,00 Kč 

Zdeněk Kůs Oprava skautské kanoe na letní tábory  6 000,00 Kč 

Ostatní aktivity

ŘKF Kašperské Hory Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční 
s žehnáním manželům  4 000,00 Kč 

P. Ing. Jan Kulhánek Festival křesťanské hudby Mount Kašperk  12 500,00 Kč 

Spolek osadníků Červené na Šumavě, z.s. 13. ročník obnovené pouti na Červené  9 210,00 Kč 

ŠUMAVA nad zlato, z.s. Informační panely  3 800,00 Kč 

Šumavský kulturní spolek Koncert Epoque Quartet  12 000,00 Kč 

Šumavský kulturní spolek Mikulášská besídka 2018  8 100,00 Kč 

celkem  115 198,00 Kč 

SPORt

Aktivity dětí a mládeže do 18 let

TJ Kašperské Hory, z.s. Podpora oddílu minižáků  46 500,00 Kč 

Ostatní aktivity

TJ Kašperské Hory, z.s. Hýbají se i dospělí  23 000,00 Kč 

TJ Kašperské Hory, z.s. Kašperská 66 (cyklistické závody)  8 000,00 Kč 

TJ Kašperské Hory, z.s. Šumavský kufr - 17. ročník  20 000,00 Kč 

Kašperský pivovar, s.r.o. Davidův cup  2 500,00 Kč 

celkem  100 000,00 Kč 
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Vážený zastupiteli – zastupitelko,
na posledním zasedání zastupitelstva jsem 
si od jednatele firmy EVK Kašperské Hory 
s.r.o. vyžádala předložení kalkulace sku-
tečných nákladů na výrobu tepla za rok 
2017, a to ve shodném položkovém členě-
ní jako byl propočet předpokládané ceny 
tepla schválené zastupitelstvem v únoru 
2017. Z porovnání položek z kalkulace 
předpokládané ceny tepla a hodnot z vý-
počtu ceny vycházející ze skutečných tržeb 
a nákladů za rok 2017 vychází velmi příz-
nivý hospodářský výsledek – zisk v částce 
1 mil. a 82 tis. oproti předpokládaným 
280 tisícům. Za dosažený výsledek si jed-
natel zasloužil od radních jistě pochvalu 
i finanční ocenění. Všichni zainteresovaní 
však při hodnocení hospodaření kotelny za 
rok 2017 zapomněli na jednu podstatnou 
skutečnost a tím je závazek společnosti 
stvrzený ve smlouvách s odběrateli tepla. 
Ve smlouvě o dodávce tepla se jednatel 
zavázal (příloha č. 2: Cenové ujednání), 
že konečnou, výslednou cenu tepla sta-
noví podle skutečných nákladů a oznámí ji 
odběrateli spolu s vyúčtováním skutečně 
odebraného tepla za uplynulý kalendářní 
rok vždy do 31. 3. následujícího roku. A jak 
proběhlo vyúčtování spotřeby tepla za rok 
2017 doopravdy? Hned v lednu spotřebi-
telé obdrželi fakturu s vyúčtováním spo-
třeby tepla za rok 2017 za cenu 383 Kč/GJ 
bez DPH, tedy za cenu předpokládanou 

(zálohovou), nikoli konečnou, výslednou. 
Tu si spotřebitelé, pokud vůbec, mohli do-
počítat (?) teprve po zveřejnění informací 
o hospodaření CZT za rok 2017 na webo-
vých stránkách až někdy v průběhu měsíce 
května. Namísto vyúčtování dodávek tepla 
spotřebitelům podle skutečných nákladů 
a tedy výsledné (nižší) ceny, si společnost 
rozdíl mezi zálohovou a výslednou cenou 
ponechala a vykázala jako zisk. 
Na základě těchto zjištění jsme s paní 
Bernardovou při osobním jednání od pana 
Vrby, jednatele společnosti, požadovaly vy-
světlení proč nebylo provedeno vyúčtování 
za dodávky tepla za rok 2017 v souladu 
s uzavřenými smlouvami a zda vykázané 
náklady odpovídají skutečnosti. Pan jedna-
tel se podivoval, že by jím zvolený postup 
při vyúčtování tepla za minulý rok nebyl 
v souladu se smlouvou a prohlásil, že před-
ložený výpočet nákladů na výrobu tepla 
obsahuje skutečné a správné údaje a že 15-
ti% zisk považuje za přiměřený. 
Jistě Vám nemusím připomínat, že firma 
EVK K. Hory je plně ve vlastnictví měs-
ta, ke své činnosti využívá majetek města, 
veškerý rozvoj a investice (včetně splátek 
úvěrů) rovněž platí město ze svého roz-
počtu. Právě proto, že CZT slouží obča-
nům města, rozhodli zastupitelé nezvyšo-
vat předpokládanou cenu tepla s tím, že 
je důležitější zachování přijatelné ceny pro 
občany, než dosažení vysokého zisku. Za 

postačující a tedy přiměřený zisk při před-
pokládané ceně 383 Kč/GJ byla označena 
vypočtená částka 280 tis. Kč.
Radní se 14. 5. t.r. usnesli, že jednatel EVK 
má připravit návrh na použití zisku z vý-
roby tepla ve výši 1.082 tis. Kč v souladu 
s odběratelskými smlouvami a předložit jej 
RM do 11. 6.. Rozhodnutí radních v této 
věci zatím není známo, avšak na interne-
tových stránkách firmy je dále uváděn zisk 
1.082 tis. jako definitivní. 
Z příznivých výsledných dat o výrobě 
tepla za rok 2017 a zastupitelstvem 
odsouhlaseného přiměřeného zisku ve 
výši 280 tis. vyplývá, že výsledná cena 
tepla za rok 2017 použitá pro vyúčtová-
ní dodávek měla být 350 Kč/gJ bez DPH 
a nikoli 383 korun. Odběratelé k vyúč-
tovanému gJ zaplatili ještě 15 % DPH, 
tedy celkem o 38 korun na každém gJ 
navíc.
Vážený zastupiteli, obracím se na Vás se 
žádostí, abyste se zasadil o nápravu vyúč-
tování tepla za rok 2017 ve prospěch odbě-
ratelů a tedy v souladu s platnou smlouvou 
o dodávkách tepla. Zároveň by měl jednatel 
společnosti EVK K.Hory na zastupitelstvu 
zdůvodnit opožděné ukončení topné sezo-
ny centrálního vytápění, neboť i v tomto 
případě byl porušen nejen platný předpis, 
ale i hospodárnost provozu kotelny.

Kašperské Hory, 12. června 2018
Alena Balounová

Otevřený dopis členům Zastupitelstva města Kašperské Hory

Odpověd na článek  
paní Balounové

Vážení čtenáři, 

v tomto článku se dočtete odpovědi 
městské společnosti EVK Kašperské Hory 
na otištěný dopis paní ing. Balounové, 
tak jak byly předneseny na posledním 
jednání zastupitelstva 21. 6. 2018 jako 
reakce na „Otevřený dopis členům 
Zastupitelstva města Kašperské Hory“.

Výsledná cena tepla:
Výsledná cena tepla předložená paní 
Ing. Balounové byla připravena dle převza-
té metodiky. Od celkových nákladů na vý-
robu a rozvod tepla byly nejprve odečteny 
ostatní příjmy společnosti a následně byla 
vypočítána cena za gigajoule. Tímto v mi-
nulosti chybně připraveným a používaným 
nesprávným výpočtem došlo k domněnce, 
že spotřebitel přeplácí jednotku tepla a vy-
tváří provozovateli zisk. Skutečností je, že 
celkové náklady na výrobu a rozvod tepla 
jsou 9.614.121 Kč bez DPH a výnosy z pro-
deje tepla 9.095.116 Kč. To znamená, že 

provozovatel dotuje cenu tepla z ostatních 
příjmů. Skutečné náklady na výrobu a roz-
vod tepla tedy jsou 404,86 Kč bez DPH. 
Hospodářský výsledek střediska tEPlO:
Hospodaření střediska bylo v roce 2017 
v kladných číslech, a to 1.082.644 Kč. Ten-
to hospodářský výsledek není zapříčiněn 
příjmem za teplo od spotřebitelů. Jedná 
se o výnosy provozovatele za jiné činnosti 
v úseku teplo a za provozní podporu tepla 
z OZE v celkové výši 1.601.648 Kč. Naopak 
z těchto výnosů byla dotována cena tepel-
né energie, a to ve výši 519.004 Kč.

ukončení topné sezóny 31. 5. 2018:
Pravidla začátku a konce topné sezóny 
určuje vyhláška Ministerstva průmyslu 
a obchodu č. 237/2014, kterou se mění 
vyhláška č. 194/2007 Sb., jež určuje zá-
vazná pravidla pro vytápění a dodávku 
teplé vody. Vyhláška uvádí dvě data, která 
jsou pro vytápění důležitá. Jsou to 1. září 
a 31. května. První datum uvádí začátek 
topné sezony, druhé pak jeho konec. Pro 
ukončení dodávky tepelné energie během 
topné sezony platí, že pokud průměrná 
teplota ve dvou po sobě následujících 
dnech stoupne nad +13 °C a dle předpo-
vědi počasí již nebude pod tuto hranici 
v dalších dnech klesat, dojde k ukončení 

dodávky tepla. Průměrná denní teplota 
venkovního vzduchu se stanovuje ze čtyř 
hodnot. Měří se ve stínu s vyloučením vli-
vu sálání okolních ploch v 7:00, 14:00 a ve 
21:00 hodin, přičemž teplota měřená ve 
21:00 se počítá dvakrát. 
Topná sezóna byla ukončena s ohledem 
na několik následujících faktorů. I když se 
zdálo, že počasí je nadprůměrně teplé, tak 
zvláště v nočních hodinách docházelo ko-
lísavě k poklesu teplot a předpovědi pro 
následující dny se výrazně lišily. Až na 
několik dní byly stále registrovány celkem 
významné odběry tepelné energie spotře-
biteli. Nezdálo se, že by přerušení dodávek 
tepla bylo na místě. Dodávané teplo z CZT 
neslouží jenom k vytápění, ale i k ohřevu 
TUV hlavně ve větších objektech. Ukončení 
topné sezóny je potřeba také odběratelům 
nahlásit s dostatečným předstihem.
Dalším neméně důležitým faktorem je pak 
skutečnost, že soustava CZT a kotle na 
spalování biomasy jsou časově náročné na 
vychladnutí a opětovné natopení. Stížnost 
paní Ing. Balounové na „dlouhou topnou 
sezónu“ není z výše uvedených důvodů dle 
mého názoru oprávněná. 

Za EVK Kašperské Hory s.r.o.
Marek Jan Vrba
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Zprávy o činnosti TS Kašperské Hory
Přinášíme pár informací ohledně prove-
dené činnosti za období duben a květen. 
V dubnu začalo hezké počasí, a proto jsme 
se mohli pustit do venkovních prací.
Vzhledem k příznivému počasí jsme umís-
tili již na začátku dubna kontejnery na 
bioodpad. Tímto bychom chtěli požádat 
všechny, aby do kontejneru házeli pouze 
bioodpad (trávu apod. viz štítky na kontej-
nerech). Bohužel se najdou i tací, kteří do 
kontejneru na bioodpad hází směsný od-
pad v podobě plastových lahví apod. a naši 
pracovníci poté musí na kompostárně tento 
odpad třídit. Během dubna a května bylo 
na kompostárnu a na meziskládku dřevin 
ke štěpkování odvezeno cca 85 tun biood-
padu a větví.

Komunikace a mobiliář

Úklid komunikací a chodníků po zimní  »
údržbě, běžný úklid a odvoz odpadků. 
Cesta ke hřbitovu – umístění čtyř  »
nových laviček, došlo k opravě sklá-
daných kamenných zídek a započala 
oprava plotové zídky u domu čp. 175 
(u hřbitova).
Opravy místních komunikací – křižovat- »
ka pod zdravotním střediskem, opravy 
cest Dolní Dvory, Opolenec, Tuškov, 
Smetanova ulice, příprava a zhotove-
ní retardérů ze žulových kostek v ulici 
Zahrádkářů.
Technické zajištění při akcích pořádaných  »
městem - Velikonoce, 1. a 6. května.
Umístění laviček – v loňském roce  »
došlo k úpravě terénu nad školním 
hřištěm a na letní sezónu se zde umis-
ťuje lavička a stůl, dále byly rozmís-
těné lavičky k bytovým domům, ale 
i do okolních obcí Žlíbek, Opolenec, 
Červená. 

Zeleň

Úklid hřbitovního areálu. »
Úklid listí, prořezávky a vyřezávky stro- »
moví a křovin. 
Od května jsme začali se sekáním ze- »
leně – během května bylo posekáno 
8,5 ha (85.822 m²) a to v Kašperských 
Horách, v Tuškově, Opolenci, ve Žlíbku 
a v Červené. Proběhla výsadba květin 
(5 květin do druhého dne bylo odcizeno 
neznámými „lapky“), nově byly umístě-
ny nové truhlíky ke kinu, k DPS a ke 
sportovní hale.
Odvoz bioodpadu (odvoz větví umístě- »
ných u kontejneru, odvoz větví a řeziva 
z poražených stromů, vyvážení kontej-
nerů rozmístěných po KH).

Bytový a nebytový fond

Probíhaly opravy a rekonstrukce bytů,  »
které byly následně předány novým 
nájemníkům.
V čp. 381 a 382 započala rekonstrukce  »
vstupních schodišť.
Dále probíhaly běžné opravy a výměny  »
bojlerů. 
Kino - výroba a umístění nové nájezdo- »
vé rampy, výměna podlahovin hlediště 
– opravy betonových stupňů, oprava 
kulis.
Na budově pily čp. 156 došlo k odstra- »
nění nefunkčního komínového tělesa. 
Čp. 95 – kanceláře do vyhotove- »
ní sanace zdiva, sanačních omítek, 
elektroinstalace.

Dětské hřiště

Dokončili jsme instalaci nového  »
oplocení.

Veřejné osvětlení 

Umístění nových sloupů veřejného osvětle- »
ní v Dolních Dvorech a v Kaisrově Dvoře. 

Pro EVK

Dokončení rekonstrukce vodní pumpy  »
Na Prádle.
Oprava vodovodních poklopů.  »
Odvoz kůry. »

Přejeme občanům města s nastupujícím ča-
sem letních prázdnin báječné léto se vším, 
co k létu patří. Zejména zasloužené dny od-
počinku, spoustu zajímavých a příjemných 
prázdninových či dovolenkových zážitků, 
času na nevšední věci, potřebný čas na své 
blízké a přátele a pokud možno vždy dob-
rou náladu. 

-jb-
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uZáVĚRKA PŘíŠtíHO VyDání JE

20. července 2018,
příspěvky zasílejte elektronicky

na e-mail: zpravodaj@kasphory.cz.

KAlEiDOSKOP

Společenská 
kronika

městský úřad Kašperské Hory srdečně 
blahopřeje spoluobčanům, kteří slaví 

významné životní jubileum:

Hejna Petr
Fenclová marie
Drábková Anna

Škopek Josef
míka milan

Přindová Jarmila
Kováříková Anna

Babka Karel
Vinická lidmila

Janderová leante
Šeflová Božena

Šlapáková Emilie

narodila se:

Viktoria mužíková

zemřeli:

Boudová miloslava
mäntl Bohumil

Hrdličková Arnoštka 

Pozůstalým tímto vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

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

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
Jaroslavu novému a jeho ženě za ně-
kolikaleté vedení mysliveckého kroužku. 
Poděkování také patří manželům Hav-
lovým za vedení hasičského kroužku. 
Díky, že se věnujete našim dětem ve 
svém volném čase. Je příjemné sledo-
vat, co vše jste je naučili a jaké zkuše-
nosti získali díky Vám.

Michala Zedlová

Pozvánka 
na zasedání

Zastupitelstva města Kašperské Hory

Další, poprázdninové, zasedání Zastu-
pitelstva města Kašperské Hory se 
uskuteční ve čtvrtek 13. září 2018 od 
17 hodin v Horském klubu. Na progra-
mu jednání mimo jiné budou – finanční 
a majetkové záležitosti města, pozem-
ková agenda, obecně závazné vyhlášky, 
investice a další. 

Zveme občany města k účasti na zase-
dání zastupitelstva.

-red-

termíny jednání Zastupitelstva 
města Kašperské Hory v roce 2018:

Poslední jednání zastupitelstva toho-
to funkčního období je stanoveno na 
13. září, předpokládaný termín ustavu-
jícího zasedání nově zvolených zastupi-
telů v listopadu bude zvolen dle data 
konání a následně potvrzení výsledků 
komunálních voleb, předpokládaný ter-
mín ZM v prosinci: 13. 12. 2018.

Oznámení
OmeZení PříSTuPu 
Ke HRAdu KAšPeRK

Od května do července 2018 bude 
probíhat rekonstrukce cesty ke hradu 
Kašperk. Jedná se o obnovu povrchu 
cesty od křižovatky nad parkovištěm 
na Račánku po křižovatku pod 
hradem. Stavbu provádí společnost 
KVint Vlachovo Březí, spol. s r.o., 
za vysoutěženou cenu 3,7 mil. vč. 
DPH. Během stavby bude omezen 
přístup ke hradu.

K návštěvě hradu Kašperk 
doporučujeme využít vycházkový 
okruh přes Žlíbek a zříceninu Pustý 
hrádek na hrad Kašperk a zpátky 
do města přes osadu Kavrlík - 
modré značení, délka 8 km (cca 
3 h), převýšení 260 m. Děkujeme za 
pochopení.

Městský úřad Kašperské Hory

Pozvání na 13. ročník 
obnovené pouti na Červené

V roce 2006 byla na Červené obnovena 
tradiční pouť. Tato nová tradice se ujala 
a pouť si svojí přátelskou venkovskou at-
mosférou získala stálé návštěvníky. 
I letos nabízíme bohatý program:

Sobota 11. srpna 

14:00 turnaj v kopané na fotbalovém 
hřišti u Králíků
Následuje turnaj v pétanque příchozích 
dvojic
20:00 Koncert markéta a její hosté v ná-
vesní kapli: Markéta Reindlová – varhany,
A. Brožáková – zpěv, M.F. Boušková – ho-
boj (pořádá Šumavský kulturní spolek)

21:30 Vystoupení tanečního souboru An-
nínské ženy 
23:00 Ohňostroj
celý večer doprovází skupina RAnKl SEPP

neděle 12. srpna 

Od 10:00 sousedské setkání rodáků a pří-
znivců osady Červené - ve stanu na návsi 
Doprovází skupina Kůrovci
10:30 teátr Vaštar z Ostružna – předsta-
vení pro děti 
14:00 mše svatá v návesní kapli Panny M. 
Pomocné – celebruje páter Jan Kulhánek

Spolek osadníků Červené na Šumavě
www.cervena-na-sumave.cz 
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Léto na hradě Kašperk
Na Kašperku, majestátním středověkém 
hradu uprostřed šumavské přírody, se 
pořád něco děje, a během léta to platí 
dvojnásob. 

noční prohlídky

Od 12. do 14. července a od 16. do 
18. srpna se návštěvníci mohou vydat na 
dobrodružné noční prohlídky hradu Kaš-
perk „Po stopách hejtmana Jana“. 
Návštěvníci se dozvědí mnoho zajímavého 
o rozporuplné osobě Janu Prechta z Roten-
burku, posledním správci hradu a panství. 
Návštěvníci zažijí jedinečnou atmosféru 
nočního hradu. A kdo ví, možná se bude dít 
ještě mnohem víc. Kašperk ukrývá četná 
tajemství, třeba budou při noční procházce 
hradem některá z nich poodhalena... Ne-
dávno zpracované písemné prameny nám 
dokládají, že Jan Precht chtěl být úspěšným 
a bohatým mužem, a byl ochoten pro to 
leccos udělat. Řečeno dnešní terminolo-
gií, on ten hrad i panství tuneloval. To byl 
jeden z důvodů, proč byl často ve sporu 
s kašperskohorskými měšťany, protože ti 
ho chtěli vytunelovat také. Tímto je samo-
zřejmě myšlena 2. polovina 16. století.

mezinárodní duo Fairy Dream zahraje 
na hradě Kašperk

Středověký strážní hrad Kašperk, který ne-
chal roku 1356 uprostřed šumavských hvozdů 
vystavět Karel IV., bude 28. července od 20 
hodin hostit mimořádný koncert idy Eleny 
a minstrela Alberta neboli dua Fairy Dre-
am. Společně s těmito skvělými muzikanty se 

vydáme na hudební cestu do éry renesance 
s prožitkem keltské, fantasy a světové hudby! 
Zpěvačka, hráčka na kytaru a bicí, autorka 
písní a herečka Ida Elena pochází z Itálie, a je 
frontmankou řecké metalové skupiny Bare 
Infinity. Studovala cizí jazyky, kulturu, lite-
raturu a překladatelství na univerzitě Roma 
Tre. Minstrel Albert mistrovsky ovládá flét-
ny, starověké dechové nástroje, dudy i nině-
ru. Mnoho let se pohybuje v oblasti středo-
věké hudby jako sólový hudebník i jako člen 
různých hudebních uskupení, například v le-
tech 1997 – 2012 hrál se skupinou Ritchieho 
Blackmorea Blackmore’s Night. 

Rozmarné léto

Tradičním hostem na Kašperku je (už od 
roku 2001) divadelní spolek Kašpar, který 

na hradním nádvoří představí od 31. červen-
ce do 4. srpna zájezdovou verzi Vančurova 
Rozmarného léta – večer plný poetiky, krásné 
češtiny a hudby Petra Maláska. Samozřejmě 
nebude chybět Antonín Důra, mistr plováren-
ský, v podání Jana Potměšila, jeho svéráznou 
manželku Kateřinu si zahraje Eva Elsnerová, 
další role ztvární Tomáš Stolařík, František 
Kreuzmann, Miloslav Tichý, Eliška Mesfin 
Boušková, Jakub Špalek a Irena Kristeková. 
V loňském roce nás velice příjemně překvapilo, 
jak dobře zafungovala nová divadelní scéna 
hradním nádvoří vč. budovy purkrabství.

tvořivé dílny

Každý pátek bude na hradním nádvoří na-
víc v provozu tvořivá dílna výrobků z ovčí 
vlny, která bude tvořit doprovodnou aktivi-
tu a nabídku k prohlídkám hradu.

Z našeho nejvýše položeného královského 
hradu přeje všem čtenářům příjemné léto

 Zdeněk Svoboda, kastelán hradu Kašperk.
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Přátelské setkání na šumavě
V červnu se děti z naší mateřské školy se-
tkaly se svými kamarády z MŠ St. Elizabe-
th Grafenau hned dvakrát,a to v šumavské 
přírodě. 4. června jsme opět navštívili Ba-
vorský les (výběhy s koňmi a skotem), a In-
focentrum NP Bavorský les v Ludwigstha-
lu. Před horkými slunečnými paprsky se 
zvířata ve výběhu spíše schovávala mezi 
křovinami a ve stínu vegetace, takže vlky 
a rysy jsme nezahlédli. Ovšem návštěvu 
„Domu divočiny“ s herními prvky, spous-
tou ukázek zajímavostí ze šumavské příro-
dy, procházkou jeskynních labyrintů, si děti 
užily opravdu s nadšením a dokonale.
13. června jsme na oplátku pozvali kamará-
dy z Grafenau na Kvildu do Návštěvnického 
centra s výběhy jelenů a rysů a Informační-
ho střediska Kvilda. Nikoho neodradilo deš-
tivé počasí a pláštěnek a gumáků jsme si 
v tento den užili dosytosti. Odměnou pro 
děti bylo to, že mohly v celé kráse zhléd-
nout celé stádo jelení zvěře, rysa, který si 
pochutnával na čerstvém masíčku. I pro do-
spělácký doprovod bylo pozorování zvěře 
úchvatné. V návštěvnickém a informačním 
středisku jsme byli vřele přijati, děti zhléd-
ly při baštění oběda dokumentární filmy 
ze šumavské přírody, zakoupily si drobné 
upomínkové předměty a hlavně si odnesly 
spoustu nových informací a zážitků!
Určitě i nadále budeme upevňovat vztahy 
s partnerskou mateřskou školou a budeme 
děti vést k vzájemnému přátelství, zvída-
vosti a setkávání.
Přejeme krásné letní „výletování“ a krásné 
celé prázdniny!

Radka Kolářová

dětský den v Kašperských Horách 
aneb krásné počasí ve znamení her
První červnovou neděli v Kašperských Ho-
rách v prostorách nad ZŠ se po 13. hodi-
ně začala zvolna vytvářet jednotlivá sta-
noviště a připravovalo se tak zázemí pro 
letošní Den dětí. MěKIS Kašperské Hory 
ve spolupráci s kašperskohorskými spolky, 
Duha Králováci, Jonáš, kašperskohorští cyk-
listé, myslivci, Klub kašperskohorských žen, 
Sportoviště Kašperské Hory a se Sborem 
dobrovolných hasičů letos vytvořily Den 
dětí, jehož smyslem bylo poznávat a hrát 
si. Vše bylo během odpoledne navíc zpes-
třeno přítomností klauna Pepína z Cirkusu 
Tony, který po celý víkend vystupoval na 
Žižkově náměstí. Pro děti byla připravena 
od cyklistů např. jízda zručnosti na kole, od 
hasičů dvě stanoviště, kde za pomoci vody 
srážely kuželky a nebo např. na stanovišti 

MěKIS měly děti za úkol se za-
krytýma očima poznat různé 
potraviny a koření podle chuti. 
V závěru Dne dětí se všech-
ny rozpálené ratolesti mohly 
zchladit v mýdlové pěně, kte-
rou připravili hasiči. 
Všem spoluorganizátorům pa-
tří velký dík za pomoc při or-
ganizaci. SDH Kašperské Hory 
děkujeme za zajištění občer-
stvení a Technickým službám 
Kašperské Hory za úpravu 
hřiště a stavbu stanu. Dětský 
den v Kašperských horách roz-
zářil oči dětí, které se dobře 
bavily.

-rn-
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Josef Zimovčák na vysokém kole 
dojel i do Kašperských Hor

sefovu projektu. Kolik dětí a rodin mohlo 
načerpat síly na rekondičních pobytech, 
které Nadační Fond Josefa Zimovčáka hra-
dí. Až z toho běhá mráz po zádech, cítíte 
to? Jet v pelotonu vedle takových person 
jako je profesor Pafko, profesor Pirk, či 
paralympijský cyklista Jirka Ježek. Musí to 
být skvělý pocit. Josefe, všichni smekáme. 
Chce to hodně zarputilosti, odvahy a také 
schopnost sny měnit ve skutečnost. Navíc 
Josefova fyzická kondice, to je něco, nad 
čím někdy zůstává rozum stát. Ale kde je 
vůle, je i cesta. Pepo, děkujeme Ti!
Věřte, je mnoho lidí, díky kterým se celá 
cyklotour může odehrát. Děkujeme part-
nerům, městům, obcím a krajům, kteří 
podpořili tento projekt. Děkujeme Policii 
ČR, která nás bezpečně a zkušeně vede 
napříč republikou. Uklidňuje řidiče, kteří 
zdá se, ale jsou stále více shovívaví a i když 
jsou při průjezdu pelotonu uklizeni ke kraji 
silnice, mávají a povzbuzují cyklisty. Tímto 
děkujeme všem, koho jsme zdrželi na ces-
tě. Věřte, že i vy jste podpořili skvělou věc. 
Můžeme prozradit, že již teď víme, že to 
celé má smysl. Získané částky předčí ty loň-
ské. Lidé byli vstřícní, pokladnička a konto 
veřejné sbírky se rychle plnily menšími čí 
většími částkami. 
Až v dalších letech potkáte začátkem červ-
na houf cyklistů v čele s bláznem na vyso-
kém kole a bude vás brzdit ve vaší cestě, 
zpomalte, usmějte se, podpořte je. Nikdy 
nevíte, zda někdy v budoucnu tihle borci 

nepodpoří Vás nebo Vaši rodinu. Nepřeje-
me si to nikdo. Ale nemůžeme zavírat oči. 
Podívejme se pravdě do tváře, zřeme oprav-
dovou realitu. Neschovávejme se za tím, že 
zrovna nemáme čas, peníze, náladu... Pojď-
me nezištně pomáhat jeden druhému. Za-
čněme u sebe. Mějme rádi sebe, své bližní 
a pak zjistíme, že můžeme mít rádi úplně 
všechny. Třeba i toho, koho zrovna vidíme 
poprvé. Každý jeden z nás je originál a má 
svůj neopakovatelný příběh. Všichni jsme 
tady spolu a společně vytváříme svět, kte-
rý je kolem nás. My jsme ten svět. Není to 
ani o velkých gestech. Naopak, jsou to ty 
drobné maličkosti, ta mozaika z maličkých 
částeček, která vytváří náš obraz a odraz. 
Pojďme ho vytvořit tak, aby se nám líbil, 
byl barevný, veselý a čišela z něj radost 
z bytí. Dejme tento dar našim dětem do 
jejich budoucnosti. Projekt Josefa Zimovčá-
ka je opředen pozitivním nábojem a radostí 
ze setkání. Přidejte se příště k nám. Udělá 
vám to dobře na srdci. Děkujeme všem za 
přízeň a budeme se nesmírně těšit v dal-
ším, již desátém ročníku, veřejné cyklotour 
Na kole dětem. 
motto: „my, kdo máme štěstí, že jsme 
zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho 
mají méně“. 
Přijďte zažít jedinečnou atmosféru v cyklis-
tickém pelotonu. Prospějete sobě, pomůže-
te dětem. Pojeďte s námi! 

 -tz nkd Iveta Nevrzalová, 
koordinátorka projektu- 

Kulatiny jsou před námi
(Brno, 12. 6. 2018) Projekt na kole dě-
tem – devět let pomoci, přátelství, po-
znání a pohybu je za námi. Již v cíli se 
všichni těší na ročník desátý.
A je to. Devátý ročník cyklotour Na kole 
dětem je minulostí. V deseti etapách pro-
jeto více než šedesát krásných náměstí. 
Bylo by dobré zmínit večer před závěreč-
nou etapou, kdy se bilancuje, jak byl roč-
ník úspěšný. Naši borci se sešli u jednoho 
stolu v kašperskohorské restauraci, do čela 
posadili Josefa a společně vykládali a pro-
mlouvali o... O čem? Jak jsou rádi součástí 
tohoto projektu, kdo pro koho či pro jaký 
účel jel, vzpomínali, kdy se přidali poprvé, 
jak kdo potkal Josefa (věřte, to je perlička 
za perličkou a v příštím roce se na toto 
téma možná více zaměříme v reportážích) 
a vyprávěli si někdy i neuvěřitelné zážit-
ky z cest po naší vlasti v našem "Pelotonu 
Dobré Nálady". 
Josef Zimovčák - před mnoha lety muž, 
který rád jezdil na kole... měl takový sen. 
Nejdřív to byla myšlenka. Nemusel udělat 
nic, mohl odkládat a chlácholit se, že to ne-
jde a že je mnoho překážek, které skutečně 
jsou. A přesto. 
Když jsem se tak dívala kolem sebe v cíli, 
viděla tu nádhernou atmosféru, všechna ta 
přátelství a příběhy, které nás pojí. Kolik 
dobrých lidí se stalo ještě lepšími díky Jo-

V předposlední 9. etapě z celkových deseti 
vyrazil peloton z Rokycan Švihovskou vr-
chovinou do Přeštic. Zde se stočil na jiho-
východ a jel směr Nepomuk. Pak už čekala 
Blatenská pahorkatina a cesta na jih do 
Horažďovic a do Sušice. Odsud už peloton 
vedený Josefem Zimovčákem na jeho histo-
rickém vysokém kole vyhlížel šumavské ko-
pečky. Po návštěvě a zastávce v Hartmani-
cích dorazili účastníci cyklotour pod kostel 
sv. Markéty v Kašperských Horách. Celkem 
měli cyklisté v nohách 127 km.

Na kašperskohorském náměstí je přivítal 
starosta města Petr Málek. K milým od-
počinkovým chvilkám patřilo i setkání dvou 
legend - vášnivého cyklisty a celoživotního 
sportovce Emila Kintzla a Josefa Zimov-
čáka, sportovní legendy a držitele mnoha 
světových NEJ. Oba zmínění pánové se 
spolu poprvé setkali v pořadu Radka Na-
kládala (který zastávku cyklotour v Kašper-
ských Horách provázel slovem moderátora) 
Škrtněte si, prosím, před třemi lety. 
V Kašperských Horách účastníci měli za-

jištěné ubytování a večer měli možnost 
navštívit také koncert Epoque Quarte-
tu v kostele sv. Mikuláše. Toho například 
využil jeden z tradičních účastníků známý 
český lékař, specialista na hrudní a břišní 
chirurgii prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
Jak probíhal letošní ročník cyklotour na kole 
dětem, na pomoc onkologicky nemocným 
dětem, jak ho u společného stolu v Kašper-
ských Horách hodnotili sami účastníci, si mů-
žete přečíst v tiskové zprávě níže.

-rn, as-
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Naše dvouleté snažení začíná nést prv-
ní úspěchy. Hráčská základna se rozšířila 
na 17 chlapců a stále se mohou přihlásit 
chlapci mezi 6 – 10 roky, kteří mají chuť se 
hýbat na hřišti a hrát fotbal.
Když shrnu činnost za období od podzi-
mu do jara. Absolvovali jsme 40 trénin-

ků, 16 turnajů, což je celkem 48 zápasů. 
Malým fotbalistům jsem věnoval já a pan 
Miloslav Eger každý 300 hodin svého vol-
ného času.
Každé ukončení fotbalové sezony, pod-
zimní i jarní, připravíme s našimi sponzory 
malým fotbalistům chutné pohoštění. Pan 

Fotbal: mladší přípravka 
podzim 2017 – jaro 2018

Lukáš Zabloudil připraví dětem výbor-
né pohoštění a pan Pavel Břicháček nám 
malé fotbalisty obleče do pěkných dresů. 
Dalším sponzorem je naše město, které 
nám věnuje ročně 5.000 Kč (tolik nás stojí 
doprava na turnaje a utkání).
Tímto bych chtěl poděkovat našim ma-
lým svěřencům za pravidelnou docházku 
a disciplínu, která se výrazně zlepšila, za 
což patří dík i rodičům. Poděkování patří 
i celé partě lidí, kteří se svědomitě starají 
o údržbu hřiště, pomáhají nám při turnajích 
a paní Švajkové děkujeme za dobře fungu-
jící bufet.

Trenér Jaroslav Chlada

trenér chlada J., 
Řimnač m., mäntl A., Vrba J., Viet Hung nguyen t, málek P., nový J., Viet Bao nguyen J, 

mäntl R., Vrba m., Barfus m., Břicháček m., Kanaloš m.
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Ve svahu Huťské hory, nad údolím říčky 
Losenice, leží již od středověku malá osada 
Vogelsang, která nese od roku 1947 název 
Podlesí. 
Historie osady je spjata s klatovským řá-
dem dominikánů, jimž Vogelsang ve stře-
dověku patřil. Také zde stávala pověstná 
vogelsangská sklárna, o které lze najít 
první historickou zprávu z roku 1584, kdy 
Rudolf II. prodal tuto sklářskou huť do 

kašperskohorského panství. Ve sklárně vý-
znamně působila sklářská rodina Schmidtů, 
která byla dodavatelem skla pro českou 
šlechtu. Vogelsangská sklárna fungovala 
(s několikaletou přestávkou v 19. století) 
až do počátku 20. století.
V areálu Vogelsang stával rozlehlý statek 
s kaplí sv. Barbory, postavený stavitelem, 
Sebastianem Florianem Gerlem, který se 
v areálu nachází dodnes a stejně jako ostat-

Pohled do historie 
malé osady Vogelsang

ní budovy prošla kompletní rekonstrukcí. 
Svatá Barbora byla vždy i patronkou ha-
vířů, proto kaplička připomíná období, kdy 
Kašperskohorsko patřilo mezi nejstarší zla-
tonosné revíry v předhusitských Čechách. 
Turisté mají možnost nahlédnout do kopií 
původních dokumentů z roku 1698, kdy 
bylo vydáno povolení ke stavbě nebo si 
prohlédnout listinu z roku 1940, která evi-
duje a popisuje zvon kaple. V roce 1964 
byla stavba prohlášena kulturní památkou 
a bohužel o patnáct let později byla pa-
mátková ochrana zrušena. V těchto dnech 
byla opětovně kaple sv. Barbory doporuče-
na Ministerstvu kultury za účelem navrácení 
statusu kulturní památky. V kapli se konají 
svatební obřady, výstavy, společenské akce 
či setkání a zpívání koled v adventním čase.

-jk-

HlEDámE glEŠKA
Narodil se mi do dlaně, dnes už mu je jedenáct. Je to střapatý, hnědo-bíle strakatý 
psík kolem 30 cm. Býval nedůvěřivý, ale kdo ví, čemu ho toulky světem přiučily. Zmi-
zel koncem léta od domu pod Kašperkem. Jestli se ho někdo ujal, dost možná se tu 
v sezóně ukáže. Lidé se sem rádi vrací. Prosím proto všechny, uložte si čísla, a kdyby 
náhodou, kdykoli, opravdu kdykoliv, volejte. Odměna Vás nemine. Věřím a doufám 
v jeho návrat, tolik jsme toho spolu zažili…
Všem Vám předem děkuji za bystré oči a za snahu. A přeji, ať Vás nikdy nic tako-
vého nepotká.
tel: 606 425 219 a 605 430 075 | Více foto a další kontakt na fb.me/Hledame.gleska
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nemocnice v Kašperských Horách
Ke zřízení nemocnice v Kašperských Ho-
rách přispěly správní změny po připojení 
šumavského pohraničí k Říši v roce 1938. 
Do té doby kašperskohorští pacienti vyu-
žívali služeb okresní nemocnice v Sušici. Ta 
ale vznikem Protektorátu se pro ně stala 
nedostupnou, neboť se nacházela za nový-
mi státními hranicemi. Pro obyvatele nově 
ustaveného zemského okresu Kašperské 
Hory (Landkreis Bergreichenstein) muse-
la tak být zřízena nová okresní nemocni-
ce přímo v Kašperských Horách. Prostory 
získala obsazením a přestavbou bývalého 
českého dětského domova v ulici sv. Anny 
(dnešní Smetanova) čp. 208 a výstavbou 
dvou nových pavilonů. Vzniklo tak zdra-
votnické zařízení s celkovou kapacitou 70 
lůžek. Šéfem kašperskohorské nemocnice 
se stal MUDr. Otto Bauer z Hartmanic, 
který bydlel v ulici Zlatá stezka čp. 87. Po 
čase byl nemocnici přidělen další lékař – 
asistent, jistý doktor Hansen. O nemocné 
se tenkrát kromě lékařů staralo sedm zdra-
votních sester. 
Po válce v roce 1945 převzal toto nemoc-
niční zařízení pod své vedení MUDr. Josef 
Pechman, primář nemocnice v Sušici. Ze 
skoupých poválečných zápisů městské kro-
niky se dovídáme, že 1. dubna 1946 bylo 
v této nemocnici zřízeno plicní oddělení. 
Snad tento krok vedl k tomu, že když v roce 
1948 zřizovala státní správa léčebny kostní 
tuberkulózy, jednou z nich se stala právě 
nemocnice v Kašperských Horách. Léčeb-
na byla podřízena ordinariátu v Klatovech 
a tak kašperskohorským oddělením TBC 
prošla řada lékařů jak z Klatov, tak i z blíz-
ké Sušice. Mezi primáři se uváděli doktoři 
jako Josef Pechman, Václav Voves, Václav 
Vokoun, Jaroslav Krahulec… spolu s dalšími 
lékaři zde pracovala také MUDr. Gabriela 
Petruschková. Léčení TBC se v Kašperských 
Horách v padesátých letech významně vě-
noval také MUDr. Zdeněk Pešek, později 
známý jako výtečný ortoped. Pro léta 1966 
– 1972 léčebnu TBC vystřídalo infekční od-
dělení, které zde fungovalo zároveň s in-
ternou. Staral se o ně zejména MUDr. Ja-
roslav Berka (pod primariátem Dr. Marie 
Černíkové a Dr. Andreje Šujaka). V letech 
1973 - 1986 se budovy nemocnice v Kaš-
perských Horách využívaly pro Internu II - 
léčebnu dlouhodobě nemocných, uváděnou 
také jako „doléčovací jednotka“. Bylo to ten-
krát v oblasti Sušicka docela frekventované 
zdravotnické zařízení s postupně navýšenou 
kapacitou 60 lůžek, kterého se ujal primář 
MUDr. Václav Kulvejt. Celkem pěknou řadu 
tvoří jména vynikajících lékařů, kteří v nověj-
ší době sloužili v kašperskohorské nemocnici 
jako například doktoři Ladislav Löffelmann, 
Jiří Koukol, Karel Schön, Jaroslav Vašíček, 
Stanislav Štěrba, Marie Karásková – Štíb-
rová, Jaroslav Čermák, Pavel Vaněk, Nina 

Zduku, Jaromír Bürger, Michaela Heidenrei-
chová a další. Převážně v nočních službách 
se tu střídala řada dalších lékařů ze Sušice 
jako Krinková, Mejtová, Kladívková, Vítovec 
ale i obvodní lékaři z místa a nejbližšího 
okolí - Müller, Kostrouch, Kostrouchová, 
Maťková, Jon... V nočních službách tu pří-
ležitostně vypomáhali dokonce mladí lékaři 
„absloventi“ - vojáci základní vojenské služby 
ze zdejší posádky. Posledním odpovědným 
lékařem kašperskohorské nemocnice byl 
MUDr. Pavel Vaněk, který později zakotvil 
jako přednosta v Konstantinových Lázních. 
V proudu vzpomínek se můžeme vrátit do 
dávnějších dob, kdy zdejší léčebna TBC měla 
docela povahu „vzdušných lázní“. Za příz-
nivého počasí místní pacienti odpočívali na 
lehátkách v zahradě v zastřešeném a k jihu 
situovaném dřevěném pavilonu – v takzvané 
„lehárně“. Nezřídka jim k tomu docela „po 
lázeňsku“ vyhrávaly dechové kapely z okolí. 
Někteří z pacientů TBC měli doporučené vy-
cházky a tak kromě pobytu v přírodě význam-
ně využívali místní kulturní nabídku, dokonce 

se zapojovali do aktivit místních ochotníků. 
Jako herečka ochotnického divadla se ovšem 
zcela vynikajícím způsobem uvedla zdravot-
ní sestra zdejší nemocnice Blanka Kliebrová 
v nezapomenutelné inscenaci Vrchlického 
Noci na Karlštejně v roce 1956. Z dlouhé řady 
zde sloužících zdravotních sester vzpomeňme 
alespoň několika jmen z Kašperských Hor: 
Mikanová, Houbová, Svobodová, Berková, 
Šimurdová, Wohlmannová, Janoutová, Po-
lášková, Rutkayová, Jakubíková, Turnerová... 
Nelze opomenout ani to, že naše nemocnice 
domácím obyvatelům často sloužila jako nej-
bližší místo první zdravotnické pomoci i lékař-
ské pohotovosti.
Kašperskohorská Interna II ukončila svou 
činnost v roce 1987, pacienti z tohoto za-
řízení byli přesunuti do nemocnic v Sušici 
a Horažďovicích. Od roku 1988 objekty bý-
valé nemocnice v Kašperských Horách slou-
ží rekreačním účelům. V roce 1992 koupil 
toto zařízení pan František Holeček. 

Pokračování na straně 16

Hlavní budova nemocnice v Kašperských Horách, pohlednice z první poloviny 50. let 20. století, soukromá sbírka

Hlavní budova bývalé nemocnice v Kašperských Horách, dnes rekreační středisko pana Františka Holeč-
ka v Kašperských Horách, snímek autora příspěvku z května 2018
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Dokončení ze strany 15

Jeho upřímným zájmem je, aby jeho rekreač-
ní středisko určitým způsobem navazovalo 
na dřívější tradici a sloužilo tak především 
ozdravným pobytům a sociálním službám 
pro klienty všech věkových kategorií. Proto 
se tu organizují rekondiční pobyty pro po-
hybově, zrakově i sluchově postižené, pro 
invalidy, důchodce, děti, rodiny s dětmi... 
Zajímavá je například spolupráce s Dět-
ským centrem v Plzni (kojenecký ústav). 
Nezřídka si zde organizují setkání různá 
zájmová sdružení, studenti... mimo jiné na-
příklad hudebníci a zpěváci. 

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

V článku použity tyto zdroje:
Franz E. Penz, Unser Bergreichenstein, Mün-
chen 1991 | Václav Matušek a kolektiv, Zdra-
votnické obvody a praktičtí lékaři | okresu 
Klatovy, Klatovy 2004 | Dokumenty a vzpo-
mínky pana Františka Holečka (jemuž velmi 
děkuji za nevšední podporu při vyhledávání 
informací a dokumentů) | Fotoarchiv rodiny 
Houbovy | Osobní vzpomínky autora a d.

↑ Pacienti léčebny TBC v Kašperských Horách 
před objektem tzv. lehárny, 50. léta, archiv rodiny 
Houbovy

← Lékaři nemocnice v Kašperských Horách (zle-
va) MUDr. Gabriela Petruschková a primář 
MUDr. Josef Pechman, dále soused z domu čp. 
211 Štěpán Horpeniak senior a zdravotní sestra 
(jméno ?), snímek asi z poloviny 50. let 20. stole-
tí, archiv rodiny Horpeniakovy

← Pacienti léčebny TBC v Kašperských Horách se 
zdravotní sestrou Zuzanou Houbovou u vchodu do 
hlavní budovy, 50. léta, archiv rodiny Houbovy

Když se řekne léto, mnozí z nás si předsta-
ví prázdniny, rozkvetlé louky, voňavé seno, 
koupání, slunečné počasí a v neposlední 
řadě také grilování. V posledních letech se 
grilování stalo v Čechách neotřesitelným 
fenoménem. Proto dnešní recepty budou 
jen o grilování. Tak dobrou chuť a grilování 
zdar!

Špízy z vepřové panenky s jablky 
a šalvějí

2 vepřové panenky (možno zvolit též  »
prorostlejší maso)
2 - 3 jablka »
šalvějové listy (asi tak plnou hrst) »
3 červené cibule »
200 g anglické slaniny vcelku »
sůl, pepř, olej »

Šalvěj nasekáme nadrobno, smícháme 
s olejem a pepřem. Panenku nakrájíme na 
plátky a smícháme s marinádou, necháme 

my máme rádi... jídlo!
v chladu odležet cca 2 hodiny. Mezitím na-
krájíme slaninu na cca 5 mm plátky, jablka 
na dílky, cibuli na osminy a rozebereme ji 
po vrstvách. Až se maso proleží vše po-
stupně napichujeme na špízy a grilujeme 
asi 15 - 20 minut. 

Česnekovo-medová marináda na jakýkoli 
druh masa

lžíce medu »
3 - 4 stroužky česneku »
3 lžíce oleje »
lžíce sojové omáčky »
4 - 5 lžic kečupu »
střední cibule »
čerstvá petržel, sůl, mletý pepř »

Česnek rozetřeme, cibuli a petržel nakrá-
jíme nadrobno a smícháme s ostatními 
přísadami. Marinádu naneseme na plátek 
masa, další plátky skládáme na sebe. Ne-
cháme marinovat alespoň 2 hodiny, raději 
přes noc. 

grilovaný hermelín

4 hermelíny »
8 plátků slaniny »
1 menší cibule »
2 rajčata »
koření na grilovaný hermelín »
olivový olej, alobal »

Alobal ustřihneme dostatečně velký, aby-

chom mohli zabalit hermelíny. Do alobalu 
dáme křížem plátky slaniny, na ně dáme 
hermelín, posypeme kořením a zakápne-
me olejem. Na to dáme jemně nakrájenou 
cibulku (můžeme smíchat s nakrájeným 
libečkem) a 2 - 3 plátky rajčete. Slaninu, 
která nám dole přečnívá přetáhneme přes 
hermelín a zabalíme do uzlíku. Dáme do 
lednice uležet nejméně na 2 hodiny, raději 
přes noc. 

grilovaná pikantní kukuřice

4 mladé kukuřičky, ještě zabalené  »
v listech
2 lžíce jemně nasekaného oregana »
½ lžičky soli, ¼ lžičky chilli, mletý pepř »
1 stroužek česneku »

Kukuřičky oloupeme, listy můžeme jen 
ohnout a použít jako držadlo, pouze je 
stáhneme provázkem. Všechny suroviny 
na marinádu smícháme a kukuřičky potře-
me. Necháme hodinu odpočinout zabalené 
v alobalu. Grilujeme cca 15 minut na střed-
ním žáru. Okamžitě podáváme. 

Lena Yvona Geryková
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Jubileum letních hudebních festivalů
Letos je to už 25 let – čtvrt století, co v Kaš-
perských Horách vznikla tradice letních hu-
debních přehlídek. Jedná se o cykly převážně 
duchovní – vokální a instrumentální hudby. 
Výzvou k tomuto počinu byly mimo jiné i vy-
nikající podmínky dané především prostorami 
starobylých kostelů i možnostmi využití cen-
ných historických varhan, v neposlední míře 
i příležitost zatraktivnit naše město a okolní 
kraj vzhledem k rostoucím nárokům kulturní 
turistiky. Letní koncerty v turisticky frekven-
tované oblasti umožnily popularizaci klasic-
ké hudby, duchovní zvláště, daly příležitost 
přivést k hudbě do kostelů i ty, kdo by se 
tam jinak ostýchali vstoupit. První kroky ve 
směru koncertních aktivit se odvíjely díky zá-
jmu o starou hudbu, ale také díky iniciativě, 
podpoře i oborovým kontaktům hudebnické 
rodiny Reindlovy. Nové kulturní směřování 
v Kašperských Horách se brzy ujalo a tak 
v našem městě si v létě dávali dostaveníčko 
přední interpreti staré hudby, nejen schopní 
amatéři ale především špičkoví sólisté a sou-
bory. Hudebním snahám významně napo-
mohla kromě prvotního pochopení a vstříc-
nosti duchovní správy především několikaletá 
hudební ale i organizační spolupráce s hu-
debním souborem Laetitia z Prahy (Roman 
Michálek), Sdružením pro starou chrámovou 
hudbu Klatovy (Vít Aschenbrenner) ale i pl-
zeňskou konzervatoří. Zejména v posledních 
letech se nové hudební obzory rozprostřely 
velkorysými aktivitami komorního orchestru 
Musica Lucis Praga (dříve Pellantcollegium), 
který tvoří přední hráči a sólisté Symfonické-
ho orchestru Českého rozhlasu a České filhar-
monie v Praze. Realizace hudebních přehlídek 
- festivalů je věcí mimořádně náročnou neje-
nom po stránce organizační ale i finanční a tak 
od samotného počátku byly vítané příspěvky 
sponzorů, mecenášů, rozvojových agentur 
ale také především podpora samotného Měs-
ta Kašperských Hor. Ve „zlatých časech“ po-
čátečního rozvoje náš letní festival zahrnoval 
více než dvě desítky koncertních vystoupení. 
V případě možnosti alespoň improvizovaného 
ubytování koncertující soubory zdobily navíc 
svým účinkováním 
nedělní či sváteční 
bohoslužby. Festival 
svou působnost rozší-
řil také do některých 
okolních obcí jako 
například do Rejštej-
na, Srní, Mouřence či 
Dobré Vody u Hart-
manic. V návaznosti 
na organizaci letních 
koncertů duchovní 
hudby se Kašperské 
Hory staly kolébkou 
podobného festivalu 
„Šumava – duchovní 
hudba“, který svými 

koncerty úspěšně podělil další obce a města 
českého i bavorského příhraničí. Letní hudební 
aktivity podnítily první vážnější snahy záchra-
ny, údržby i restaurování historických varhan 
v Kašperských Horách i okolí, v čemž se vý-
znamně angažovali organologové Vít Honys, 
Jiří Reindl a dílna Chorus z Vimperka. V prv-
ních letech se o pořadatelství koncertních 
cyklů svorně dělily farnost, Muzeum Šumavy 
a Město Kašperské Hory. Dodnes platí to, 
že festival vrcholí v termínech slavné poutní 
slavnosti Panny Marie Sněžné. Jistě stojí zato 
si připomenout alespoň některé z účinkujících 
souborů a sólistů. S mimořádným úspěchem 
v Kašperských Horách několikrát koncertova-
la Schola Gregoriana Pragensis vedená Davi-
dem Ebenem, podobně soubor Capella Regia 
Musicalis Roberta Huga či soubor Ars Came-
ralis Lukáše Matouška, zaměřený na hudbu 
středověku, dále třeba výtečná Musica Flo-
rea s dirigentem Markem Štrynclem a pěv-
kyní Annou Hlavenkovou, Ensemble Inégal 
Adama Viktory, Laudi e lamenti, Pražští 
pěvci se Stanislavem Mistrem, Wowes Col-
legium, Musica Academia Praha, Kolegium 
pro chrámovou hudbu Klatovy nebo počet-
né těleso Piccolo Coro a Piccola Orchestra, 
skvěle řízené Markem Valáškem, pěvecký 
sbor Laetitia a další. Ze sólových zpěváků 
rád připomenu Lídu Kotnauerovou, Ivanu 
Klimentovou, Gabrielu Eibenovou, Petru 
Noskaiovou, Andreu Brožákovou, Ivanu Bi-
lej-Broukovou, Terezu Bystřickou, Olgu No-
votnou... Doslova pěvecké hody v Kašper-
ských Horách několikrát po sobě uspořádala 
sušická rodačka, komorní a operní pěvkyně, 
profesorka Jitka Kovaříková se svými žáky 
a profesorskými kolegy z lipské Hochschle 
für Musik und Theater. Samozřejmě docela 
zvláštní kapitolou byly fantastické benefič-
ní koncerty popové královny Lucie Bílé na 
podporu záchrany kostela sv. Mikuláše, 
která sebou do Kašperských Hor přivedla 
slavný chlapecký sbor Boni Pueri, kytaristu 
Lubomíra Brabce či klavíristu Petra Maláska. 

Pokračování na straně 18

HuDEBní létO Kašperské Hory 
2018 - cyklus chrámových koncertů 

Pátek 6. 7. - DucHOVní KOncERt 
pro soprán a varhany | 20.00 hodin 
kostel sv. markéty
sólisté Ensemble Inégal; Gabriela Ei-
benová – soprán, Adam Viktora – 
varhany | skladby evropských mistrů 
17. – 18. století 
 
neděle 15. 7. - POctA SV. mARKétĚ 
| 20.00 hodin kostel sv. markéty
MUSICA LUCIS PRAGA a sólisté; Daniel 
Klánský – baryton, Markéta Schley-Re-
indlová – varhany | Albinoni - Vivaldi - 
Mozart - Dvořák – Pasquini - Buxtehude

Pátek 3. 8. - nOČní KOncERt k pout-
ní slavnosti P. m. Sněžné | 22.00 ho-
din kostel Panny marie Sněžné
INGREDIENTE – Hlas ze Šumavské 
pouště (šumavská premiéra skladby To-
máše Reindla inspirované Kašperskými 
Horami a jejich duchovním prostředím) 
soubor Ingrediente – J. Hodina – zpěv, 
housle, J. Jirucha – trombon, eufonium, 
M. Schley-Reindlová – varhany, T. Re-
indl - dulcimer, klarinet, tabla, hlas, di-
džeridu, processing. | V programu dále: 
T. Reindl, Hommage a Machaut, Perina-
thal, improvizace na gregoriánský chorál
 
Sobota 4. 8. - cOllEgium mARiA-
num „mariánský rytíř“ slavnostní 
koncert k poutní slavnosti P. m. Sněž-
né | 19.45 hodin  kostel sv. markéty 
S. Michalcová – soprán, V. Semerád - 
housle, P. Hamouz – violoncello, L. Ver-
ner - kontrabas, M. Čermák – varhany, J. 
Semerádová – flétny (umělecká vedoucí) | 
Tůma – Zelenka – Brentner – Fux – Stoelzel

Sobota 11. 8. - Koncert pro varhany, 
zpěv a hoboj „markéta a její hosté“ 
| 20.00 hodin  mešní kaple P. marie 
Pomocné v Červené u K. Hor
M. Reindlová – varhany, A. Brožáková – zpěv, 
M. F. Boušková – hoboj | Telemann – Marcel-
lo – Pasquini - Buxtehude – Brixi - Vaňhal

Sobota 18. 8. - Varhanní koncert to-
máše thona: „Staří čeští mistři mezi 
Prahou a Vídní“ (nové nálezy a obje-
vy z hudebních archívů) | 20.00 hodin 
kostel sv. markéty
| Černohorský – Seger – Brixi – Vaňhal – 
Kuchař - Lipavský a d.

Cyklus koncertů pořádá Šumavský kul-
turní spolek s podporou Města Kašper-
ské Hory a fy BELIMO.CZ.Lucie Bílá s chlapeckým sborem Boni Pueri při koncertu v kostele sv. Mikuláše 

v Kašperských Horách v srpnu 2001 ( foto M.Boháček)
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musica Lucis Praga – šumavské léto s hudbou
Kulturní léto v srdci Šumavy si dnes sotva 
dokážeme představit bez tradičního kon-
certního cyklu souboru Musica Lucis Praga. 
Je to už půl druhého desetiletí, co se sešlo 
pět přátel – hudebníků, aby zahráli pro po-
těšení sobě i kamarádům na šumavské letní 
dovolené. Z těchto setkání se časem vyvi-
nula pravidelná spolupráce a vznikl tak de-
setičlenný smyčcový soubor, který se věnu-
je zejména interpretaci české ale i evropské 
hudby baroka a klasicismu. Do programu 
nezřídka zařazuje i díla mistrů 20. století 
včetně kompozic současných skladatelů, 
nejnověji také slavné filmové melodie. Hrá-
či souboru jsou předními členy České filhar-
monie a Symfonického orchestru Českého 
rozhlasu v Praze, někteří z nich se uplatňují 
též jako sólisté. Všichni sdílejí přesvědčení, 
že při vystoupeních i studiu skladeb musí 
hudba uchvátit a těšit je samé. Jedině tak je 
možné tuto radost přenést i na posluchače. 
Soubor je tradičně partnerem význačných 
českých sólistů jako houslisty Václava Hu-
dečka, flétnistů Jiřího Stivína a jeho dcery 
Markéty, trumpetisty Miroslava Kejmara, 
varhanice Markéty Schley Reindlové, saxo-
fonisty Felixe Slováčka mladšího a dalších. 
Vystoupení souboru Musica Lucis Praga 
byla až dosud záležitostí výhradně instru-
mentální. Letošní sezóna však přináší no-
vinku, vedle instrumentalistů se souborem 
vystoupí poprvé též pěvec. Bude jím na 
koncertu v chrámu sv. Markéty v Kašper-
ských Horách 15. července vynikající mla-
dý barytonista Daniel Klánský. Interpret 
pochází ze známé muzikantské rodiny, je 
sólistou mnoha koncertů klasické hudby, 
vystupuje na domácích operních scénách, 
dokonce hostuje na prknech Národního di-
vadla v Praze. Na červencovém koncertu 
v Kašperských Horách mimo jiné přednese 

několik duchovních árií Wolfganga Ama-
dea Mozarta a také proslulé Biblické písně 
Antonína Dvořáka. Jako sólistka v tomto 
koncertu vystoupí také varhanice Marké-
ta Schley Reindlová, sólově i v souzvuku 
s orchestrem rozezní skladbami barokních 
mistrů zdejší nedávno restaurované vzác-
né historické varhany. Podobně jedinečný 
bude o týden později koncert staré české 
a evropské hudby s houslovým virtuózem 
Václavem Hudečkem v kostele v Neza-
myslicích. Vystoupení vyvrcholí slavným 
Koncertem pro dvoje housle Antonia Vival-
diho, v němž Hudečkovi jako sólista bude 
sekundovat člen našeho souboru Miroslav 
Vilímec. Událostí bude nepochybně i kon-
cert v Kvildě, který svým uměním ozdobí 
temperamentní a stále okouzlující flétnistka 
Markéta Stivínová. Také letos Musica Lucis 

Praga pozve své posluchače do prostředí 
krásných šumavských kostelů. Vedle chrámu 
sv. Markéty v Kašperských Horách naši hu-
debníci rozezní posvátné prostory v Kvildě, 
Nezamyslicích, Dobré Vodě u Hartmanic 
ale také v jihočeské Třeboni nebo vzdále-
ném Vrchlabí. Můžeme se těšit na skladby 
takových mistrů jako jsou Johann Sebastian 
Bach, Antonio Vivaldi, Johann Pachelbel, 
Johann Philipp Telemann, Tomaso Albino-
ni, Jan Zach, František Benda, Josef Mys-
liveček, Wolfgang Amadeus Mozart nebo 
z novějších Leoš Janáček, Dmitrij Šostako-
vič, Edward Elgar či Maurice Ravel. 
Musica Lucis Praga nás už řadu let s úspě-
chem přesvědčuje o tom, že k ideální letní 
dovolené na Šumavě a v jižních Čechách 
patří také krásné tóny klasické hudby.

Vladimír Horpeniak, Muzeum Šumavy K. Hory

Dokončení ze strany 17

Z vokálně instrumentálních koncertů zvláš-
tě hlubokým dojmem zapůsobilo provede-
ní monumentálního Mozartova Requiem 
v jedinečném prostředí gotického kostela 
sv. Mikuláše na místním hřbitově v podání 
pražského tělesa Piccola Orchestra, Piccolo 
Coro a sólistů pod taktovkou Marka Valáška 
v roce 2005. Z nástrojových sólistů je třeba 
uvést na prvním místě vynikající varhaníky, 
které k hudebním produkcím inspirují cenné 
místní historické nástroje – Michal Noven-
ko, Radek Rejšek, Markéta Schley – Reind-
lová, Jitka Chaloupková, Adam Viktora, Ro-
bert Hugo, Miroslava Svobodová, Vladimír 
Roubal, Jaroslav Vodrážka, Jaroslav Tůma, 
Pavel Černý, Martin Kubát... Komorní or-
chestr Musica Lucis Praga k nám v novější 
době pozval takové sólistické hvězdy jako 
jsou housloví virtuózové Jaroslav Svěcený, 
Václav Hudeček a Miroslav Vilímec, zname-

nitý flétnista Jiří Stivín a jeho dcera Marké-
ta, trumpetista Miroslav Kejmar nebo skvě-
lý saxofonista Felix Slováček mladší i další 
umělce. Z historie letních festivalů se mi 
dále vybavují jména flétnistek Jany Brejcho-
vé, Julie Brané, trumpetisty Františka Svej-
kovského nebo cembalistky Julie Brané…
 Letní hudební festivaly v Kašperských Ho-
rách tradičně sázejí na špičkové interpre-
tační umění, přes některé vnější nepřízně 
se tato nová kulturní tradice čitelně pro-
sadila v kulturním životě Šumavy. Do bu-
doucna dalším hudebním aktivitám v tomto 
směru se v Kašperských Horách otevírají 
nové perspektivy například restaurováním 
historických varhan (v kostelech sv. Marké-
ty a sv. Mikuláše) nebo projektem komor-
ního koncertního sálu v novém komunitním 
centru, které vznikne přestavbou bývalého 
hotelu Bílá Růže.

Vladimír Horpeniak
Šumavský kulturní spolek Kašperské Hory

Operní pěvkyně Ivana Klimentová z Divadla J. K. 
Tyla v Plzni je častým hostem letních hudebních 
festivalů v Kašperských Horách, snímek z kostela sv. 
Markéty v Kašperských Horách (foto V. Horpeniak)
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Aktivní soboty
Šumavské cesty, z. s. zvou o prázdni-
nách opět do Dobré Vody u Hartmanic 
(u Sušice). V Domě sv. Vintíře proběh-
ne další ročník „Aktivních sobot“. 
Ta první, s názvem „ŠiKOVná“ se 
bude konat poslední sobotu v červenci, 
tj. 28.07.2018 a bude věnována tvůrčí 
práci. Vyrábět se budou oblíbená šu-
mavská strašidýlka a zvířátka ze šišek, 
návštěvníky čeká zdobení dekorativních 
věnečků, malování na sklo - zdobení 
svícínků či výroba vlastních terčů a ná-
sledné střílení z mini kuše.
Druhá „Aktivní sobota“ potom čeká 
na návštěvníky pod názvem „HRAVá“ 
a poslední sobotu v srpnu, tj. 25. srpna 
2018 si můžete přijít vyzkoušet nejen 
svoji hbitost, přesnost, držení rovno-
váhy, ale i další fyzické a psychické 
dovednosti.
Obě akce se konají za každého po-
časí a začínají vždy ve 14.00 hodin. 
A když náhodou dorazíte o nějakou 
tu minutku dřív, organizátoři se vás 
určitě ujmou. Fotodokumentaci z mi-
nulých ročníků i aktuální informa-
ce o letošních aktivitách najdete na  
www.sumavskecesty.cz.

Jana Kolářová

Parčík pod kinem se již tradičně o prázd-
ninách stává místem, kde si nejenom kaš-
perskohorští obyvatelé mohou užít pod 
širým nebem nabídku filmů různých žán-
rů. Ani letos zde letní kino nebude chybět 
a zde je pozvánka na filmy, které v měsí-
ci červenci potěší hlavně příznivce české 
kinematografie. 
Vše bude zahájeno 29. července ve 21.30 
hodin filmem Bajkeři. Tato česká prázdni-
nová komedie režiséra Martina Koppa vy-
práví příběh o nevlastních bratrech. Jáchym 
a David společně s kamarádem Sašou tráví 
většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy 
pro ně představují chaty s virtuálními dív-
kami, které nikdy neviděli, obživu falešná 
módní show, v níž se předstírá něco, co 
není a největší životní problém pak vybitý 
mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak ro-
dičů jsou donuceni vydat se pod vedením 
Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na 
dvousetkilometrový cyklovýlet. V hlavní 
roli se objeví oblíbený zpěvák Adam Mišík 
a herec mnoha seriálů, Jan Komínek.
5. července, kdy je státní svátek bude na 

programu životopisné drama režiséra Filipa 
Renče, lída Baarová. Příběh české hereč-
ky, která byla ve 30. letech jednou z nej-
krásnějších žen Evropy. 13. července bude 
letní kino patřit filmu Bába z ledu. Držitel 
několika Českých lvů 2018, komedie Boh-
dana Slámy s Pavlem Novým a Zuzanou 
Kronerovou v hlavních rolích.
Bratrská herecká dvojice Hádků se 20. čer-
vence objeví ve filmu režiséra Jana Pruši-
novského, Kobry a užovky. A jen tak pro 
zajímavost tento film byl natočen během 
29 dní.
Rodina je základ státu je drama režiséra 
Roberta Sedláčka, na které můžete do let-
ního kina přijít 27. července. Když vám hoří 
půda pod nohama, není nad rodinný výlet. 
Libor (Igor Chmela), bývalý učitel dějepisu, 
který dosáhl vysokého manažerského pos-
tu ve významném finančním ústavu, si řadu 
let spokojeně žije společně se svou rodinou 
v luxusní vile na okraji Prahy. Bezstarostný 
život ale netrvá věčně a na povrch začnou 
vyplouvat machinace s penězi klientů týkají-
cí se celého vedení banky. V tomto filmu se 

Červencové letní kino: 
v hlavní roli české filmy 

Výstava Sblížení: Lidé 
a velké šelmy šumavy
Víte, kdy byl u nás vyhuben rys ostrovid? 
A kdy se začalo s pokusy o jeho návrat do 
šumavské přírody? Nebo jak to bylo s vl-
kem? Že se k nám na Šumavu vrátil po více 
než sto letech sám? 
Zajímají vás různé podrobnosti ze života 
velkých šelem? Pokud ano, určitě neza-
pomeňte navštívit výstavu Sblížení: Lidé 
a velké šelmy Šumavy v kašperskohorském 
Muzeu Šumavy.
Vernisáž proběhla už 11. května za účasti 
pana starosty Petra Málka i ředitele Správy 
národního parku Šumava Pavla Hubeného. 
A samozřejmě nechyběli zástupci Hnu-
tí DUHA, které ve spolupráci s muzeem 
a správou národního parku výstavu připra-
vilo. Každý z významných účastníků řekl 
pár slov, ale nejzajímavější pro mne byl pří-
spěvek Pavla Trpáka, jednoho z pamětníků, 
který stál u zrodu chráněné krajinné oblasti 
na Šumavě a pomáhal s přípravou návratu 
rysa do zdejší přírody. Výstava potrvá až 
do října, takže pokud jste ji neviděli, určitě 
to stihnete.
Seznámíte se zde i s moderními metodami 
monitoringu velkých šelem, uvidíte foto-
past i telemetrický obojek. Děti možná za-

ujmou fotky zvířátek zachycené fotopast-
mi: značkující rys, rysice s koťaty, ale také 
jezevec, veverka, prase divoké, kuna a další 
běžní obyvatelé šumavské přírody. Zatímco 
vy si můžete číst v příběhu šumavské přírody 
a její ochrany, děti se určitě zastaví u vycpa-
ného rysa, jehož život skončil pod koly auta, 
jak se to mnohým našim šelmám bohužel 
stává. Expozici doplní také velký preparát 
dospělého vlka.
Začínající stopaři se 
dozvědí, jak rozeznat 
stopy velkých šelem, 
a jaké po sobě zane-
chávají další pobyto-
vé znaky.
A v neposlední řadě 
se spolu s výstavou 
můžete zamyslet 
nad tím, jak těmto 
krásným zvířatům 
pomoci zajistit to, co 
potřebují k životu, 
a jak umožnit i naše 
spokojené soužití 
s nimi.

Jana Němcová

jako vůbec v prvním českém hraném filmu 
reflektuje fenomén „tunelování“, tedy vy-
krádání bank jejich manažery, které je určují-
cím jevem transformace české ekonomiky.
Začátky filmů jsou vždy ve 21.30 hod, bude 
připraveno občerstvení a věříme, že i krás-
né letní počasí.

-rn-

Firma Švarctrans přijme řidiče 
skupiny c na pravidelnou 

přepravu vimperk-d a zpět. 

dobré platové podmínky. 
práce vždy  

v pracovní dny  
od 6.00 do 12.00 hodin.

zájemci o bližší informace volejte  
na číslo 604 291 839.
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 Ve druhé polovině července se roze-
zní v poutním kostele narození Panny 
marie ve Strašíně barevné tóny hud-
by. třetí ročník Strašínských hudebních 
slavností, který se uskuteční ve dnech 
20. – 22. července, představí špičkové 
instrumentalisty souboru Belfiato Quin-
tet a komorní smíšený sbor Kolegium pro 
duchovní hudbu společně s orchestrem 
consortium musicum.
V pátek 20. července v 19.30 vystoupí 
dechový komorní soubor Belfi ato Quintet 
s díly Antonína Rejchy, Maurice Ravela 

a Pavla Haase. Společná harmonie fl étny, 
hoboje, klarinetu, fagotu a lesního rohu sli-
buje posluchačům pod klenbou strašínské-
ho kostela velký zážitek. Belfi ato Quintet 
byl nedávno představen v České televizi 
v dokumentu - České komorní zlato.
V neděli 22. července v 11 hodin mají mož-
nost návštěvníci slavností vyslechnout při 
bohoslužbě Missu Sancti Joannis Nepomu-
ceni MH 182 skladatele Michaela Haydna. 
Rakouský skladatel (1737-1836), který svou 
hudební kariéru začínal vedle svého bratra 
Josepha jako sopranista v kostele sv. Štěpá-

na ve Vídni, rozvinul své skladatelské umě-
ní v církevní hudbě na liturgické texty, kte-
rým věnoval své největší úsilí. Jeho Missa 
Sancti Joannis Nepomuceni je pro svou har-
monickou vytříbenost vyhledávaná a často 
prováděna na chrámových kůrech. Provede 
ji komorní orchestr Consortium musicum 
a sbor Kolegium pro duchovní hudbu pod 
vedením jejich zakladatele dirigenta Víta 
Aschenbrennera.
Navštivte kraj poutního kostela Narození 
Panny Marie ve Strašíně, který tvoří se si-
luetou hřebene Javorníku jednu z nejkrás-
nějších scenérií naší vlasti. Budeme se těšit 
na vaši návštěvu.

Jiřina Helíšková

Strašínské hudební slavnosti

Česko-německou bohoslužbou a žehná-
ním nové pískovcové sochy sv. mořice za-
čalo na konci května už 6. mouřenecké 
léto. Od července do konce léta se ná-
vštěvníci kostela sv. mořice na mouřen-
ci nad Annínem můžou těšit na zhruba 

20 duchovních, kulturních a vzdělávacích 
akcí. Během prázdninových měsíců zve 
mouřenec také na každodenní komen-
tované prohlídky kostela, kostnice a mu-
zea. Začínají vždy v 16 hodin.
Hudebním vrcholem programu bude ve 

středu 18. července 
od 19 hodin koncert 
souboru Spirituál 
kvintet. Mouřenec 
se také letos zapo-
jí do nově založené 
Anenské sklářské 
pouti v Anníně. V pá-
tek 27. července od 
20 hodin se zájemci 
můžou těšit na kon-
cert Jakuba Smolíka 
(pozn. při koncertu 
annínská sklářská 
královna vyzvedne 
korunovační kleno-
ty a zahájí pouť, při 
které v Anníně v so-

botu 28. 7. vystoupí skupina Nezmaři, za-
tančí Annínské ženy a na sobotu i neděli 
je připravený i další kulturní a duchovní 
program). Vstupenky na koncerty Spirituál 
kvintetu a Jakuba Smolíka budou k dostá-
ní na místě nebo v předprodejích v kině 
Sušice, v IC Hartmanice a elektronicky na 
www.sirkus.cz.
Posluchači se můžou těšit také na koncerty 
duchovní hudby. Například v neděli 29. čer-
vence vystoupí v kostele od 18 hodin har-
fi stka Katarína Ševčíková se sopranistkou 
Valentýnou Mužíkovou. Jako každý rok jsou 
připravené také přednášky. V sobotu 7. čer-
vence od 18.30 prof. Jan Royt představí 
Mouřenecké fresky, v sobotu 21. července 
od 20 hodin bude archeolog Martin Čechura 
přednášet o kostnicích a pohřbívání. Setkání 
bude zakončené noční prohlídkou kostnice.
Během léta přivítá kostel na Mouřenci 
i kašperskohorské muzikanty a osobnosti. 
V sobotu 14. července od 19 hodin bude 
s návštěvníky kostela besedovat o Šumavě 
učitel, sportovec a pamětník Emil Kintzl. 
V neděli 12. srpna od 14 hodin zahraje na 
mouřenecké varhany Markéta Schley Reind-
lová, která s sebou přiveze i několik hostů. 
A poslední prázdninovou sobotu 1. září od 
14 hodin se posluchači můžou těšit na kon-
cert skupiny Druhý pokus.
Podrobný program najdou zájemci na inter-
netové stránce: www.pratelemourence.cz 

Lukáš Milota

mouřenecké léto 2018
V kostele na mouřenci u Annína v létě zazpívají 
Spirituál kvintet i Jakub Smolík
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DLOUHODOBÉ AKCE

Kašpe�skoho�sk� skříňo�� bet�ém
V�sta�ní místnost Kašpe�ské Ho�� |

Stá�á ��sta�a
Šuma�a a Kašpe�ské Ho��
Radnice Kašpe�ské Ho�� |

Stá�á ��sta�a
K�á�o�ská p�i�i�egia, městské �istin� 
a histo�ické map�
Radnice Kašpe�ské Ho�� |

Ce�o�očně
Kešk� p�o op�a�do�é dob�od�uh� � 
oko�í Kašpe�sk�ch Ho�
Přidej se k nám a najdi 10 dobře 
uk��t�ch k�abiček na k�ásn�ch mís-
tech � našem oko�í. Mapka s indicie-
mi je k dostání na MěKIS.
Kašpe�ské Ho�� |

Če��enec – září | 09:00 – 16:00
Vznik ČSR a konec 1. s�ěto�é
V�sta�a Ladis�a�a Had�a��.
V�sta�ní místnost Kašpe�ské Ho�� |

Če��enec | úte�� a čt��tek | 
od 10:30 a 15:00
Komento�ané p�oh�ídk� města
Cca 75minuto�á p�oh�ídka města s 
p�ů�odcem, kte�� Vám předsta�í his-
to�ii města a odha�í jeho k�ás�. Cena:  
snížené �stupné 50 Kč, p�né 75 Kč. 
P�odej �stupenek na MěKIS. Dopo�u-
čujeme �eze��aci.
Kašpe�ské Ho�� |

11.05.–31.10. |
Lidé a �e�ké še�m� Šuma��
V�sta�a �ěno�aná ná��atu �e�k�ch še-
�em na Šuma�u a soužití �idí s nimi. 
Přip�a�i�o ji Hnutí DUHA �e spo�u-
p�áci s Muzeem Šuma�� a Sp�á�ou 
ná�odního pa�ku Šuma�a. 
Ga�e�ie Muzea Šuma�� K. Ho�� |

Če��enec, s�pen | středa | 09:00–
14:00
T�oři�é dí�n� - p�sto�é �outk�
Přij�te si ��t�ořit k�ásné p�sto�é 
�outk�, s kte��mi �ze h�át i di�adé�ko. 
Cena 70 Kč za ���obek.
Vestibu� kina Kašpe�ské Ho�� |

Če��enec, s�pen | středa | 
od 15:00
Po stopách skřítků za z�atem
Cca 3 hodino�á inte�akti�ní p�ocházka 
p�o děti s p�ů�odcem. P�ocházka je 
p�o děti do 10 �et � dop�o�odu osob� 
sta�ší 18 �et. Jednotné �stupné 100 
Kč. P�odej �stupenek na MěKIS. 
S�az před budo�ou �adnice K. Ho�� |

06.07.–31.08. | každ� pátek|
T�oři�á dí�na z o�čí ��n�
P�og�am p�o děti i dospě�é. 
H�ad Kašpe�k |

KRÁTKODOBÉ AKCE

03.07. | 9:00–12:00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�cházka přes Šibeniční ��ch a ��ch 
Vinice s pano�amatick�mi �ozh�ed� do 
ob�asti střední Šuma�� a Pošuma�í. 
Dé�ka t�as� 5,5 km. Ná�očnost t�as� 
střední. P�osíme, na akci se předem 
přih�ašte. Cena p�og�amu: 20,- Kč. 
Te�.: 376 582 734, 731 530 464
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

04.07. | 10:00–14:00
Rost�in� p�ané a ku�tu�ní
Botanická ��cházka do oko�í Kaš-
pe�sk�ch Ho�. V případě nepřízni�é-
ho počasí náh�adní �nitřní p�og�am. 
Vhodné i p�o děti od 5 �et.  
P�osíme, na akci se předem objednej-
te. Cena p�og�amu: 20,- Kč. 
Te�.: 376 582 734, 731 530 464
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

05.07.| 21:30
Lída Baa�o�á – LETNÍ KINO
Příběh české he�ečk�, kte�á okouz�i-
�a da�� �anoušků. Její k�ása neunik�a 
pozo�nosti minist�a německé p�o-
pagand� Goebbe�se ani samotného 
Hit�e�a. Dí�o Fi�ipa Renče Vám do�o�í 
nah�édnout do ži�ota h�ězd� ��mo�é-
ho p�átna.
Pa�čík pod kinem |

06.07. | 13:00–17:00 
Histo�ie sk�ářst�í na Šuma�ě a 
�uční ���oba sk�eněn�ch ko�á�ků 
(páteříků) na sk�ářském kahanu
Přij�te si pos�echnout mnoho 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 mů-
žete pokusit o ���obu s�ého záři�é-
ho pok�adu. Přednášející: Jana Wud�. 
P�osíme, na akci se předem přih�aste. 
Cena p�og�amu: 20,- Kč. V�astní ��-
�oba ko�á�ku: 50,- Kč. Te�.: 376 582 
734, 731 530 464 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

KULTURA  ČERVENEC       I. ČÁST
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ma�ostí o šuma�sk�ch netop��ech. 
Doz�íte se mnoho zajíma�ostí ze ži-
�ota těchto unikátních �étajících sa�-
ců. Cena p�og�amu: 20,- Kč. Te�.: 376 
582 734, 731 530 464 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

13.07. | 21:30
Bába z �edu – LETNÍ KINO
Po setkání s otuži�cem B�oňou (Pa�e� 
No��) začíná o�do�ě�á Hana (Zuzana 
K�one�o�á) poz�o�na měnit s�ůj ste-
�eot�pní ži�ot, kte�� se doposud toči� 
��h�adně ko�em jejích s�nů (Ma�ek 
Danie�, Vác�a� Neuži�), snach (Pet�a 
Špa�ko�á, Tatiana Vi�he�mo�á) a �nou-
čat. Fi�m získa� šest sošek Českého 
��a.
Pa�čík pod kinem |

15.07. | 20:00
Pocta s�. Ma�kétě
Nezapomenute�n� hudební zážitek. 
Musica Lucis P�aga a só�isté. Danie� 
K�ánsk� – ba��ton, Ma�kéta Sch�e�-
Reind�o�á – �a�han�. Us��šíte ��-
znamná dí�a od �e�ikánů jak�mi jsou 
A�bioni, Vi�a�di, Moza�t, D�ořák, Pas-
quini, Buxtehude.
Koste� s�. Ma�két� |

16.07. | 14:00
Letní t�oři�é dí�n� – V��oba �inu-
t�ch ko�á�ků
Ukázka ���ob� �inut�ch ko�á�ků s 
možností ��t�ořit si ��astní o�iginá�ní 
ko�á�ek. Cena ���obku 70 Kč.
Vestibu� kina |

KULTURA  ČERVENEC       II. ČÁST
06.07. | 20:00 
Ducho�ní konce�t p�o sop�án a 
�a�han�
V�stoupí só�isté Ensemb�e Inéga� Ga-
b�ie�a Eibeno�á – sop�án, Adam Vik-
to�a – �a�han�. Zazní sk�adb� e��op-
sk�ch mist�ů 17. – 18. Sto�etí
Koste� s�. Ma�két� |

07.07. | 10:30–15:00
Vázání �o�ů a p�a�ba po Vch�nicko-
Teto�ském kaná�u
Vázání �o�ů, ukázka sta��ch řemese� 
a p�a�ení dře�a po Vch�nicko – Teto�-
ském p�a�ebním kaná�u. Cena p�og�a-
mu: 20,- Kč. Te�.: 605 025 563
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

09.07. | 10:00–14:00
I p�e�e�e mají k�ásné k�ět�
Botanická ��cházka do oko�í Kaš-
pe�sk�ch Ho�. V případě nepřízni�é-
ho počasí náh�adní �nitřní p�og�am. 
Vhodné i p�o děti od 5 �et. Na akci 
je třeba se objednat. Cena p�og�amu: 
20,- Kč. Te�.: 731 530 464
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

09.07. | 14:00
Letní t�oři�é dí�n� – V��oba �inu-
t�ch ko�á�ků
Ukázka ���ob� �inut�ch ko�á�ků s 
možností ��t�ořit si ��astní o�iginá�ní 
ko�á�ek. Cena ���obku 70 Kč.
Vestibu� kina |

10.07. | 09:00–12:00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�cházka přes Šibeniční ��ch a ��ch 

Vinice s pano�amatick�mi �ozh�ed� do 
ob�asti střední Šuma�� a Pošuma�í. 
Dé�ka t�as� 5,5 km. Ná�očnost t�as� 
střední.P�osíme, na akci se předem 
přih�aste. Cena p�og�amu: 20,- Kč. 
Te�.: 376 582 734, 731 530 464
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

11.07. | 19:00  
Poh�ed� do k�ajin� – K�ajina od 
Saha�� po Himá�aj
Doz�íte se, jakou �ototechniku z�o�it 
p�o �otog�a�o�ání k�ajin�, jak nasta-
�it expozici či jakou z�o�it kompozici. 
He�ena Macenaue�o�á je zkušená �o-
tog�a�ka, kte�á uskutečni�a řadu �o-
tog�a�ck�ch expedic do exotick�ch a 
�zdá�en�ch míst, �žd� se a�e �áda ��ací 
na Šuma�u. Cena p�og�amu: 20,- Kč. 
Te�.: 376 582 734, 731 530 464
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

12.07.–14.07.
Noční p�oh�ídk�
Po stopách hejtmana Jana.
H�ad Kašpe�k |

12.07. |
Ná�ště�a h�adu Ve�ha�tice s Joná-
šem
P�o děti a m�ádež z Kašpe�sk�ch Ho� 
a oko�í. Na ���et je nutné h�ásit se 
předem. Po přih�ášení obd�žíte b�ižší 
in�o�mace. Te�.: 721 643 096.
Dětsk� k�ub Jonáš |

12.07.| 13:00
V��oba �ámečku na �otog�a�i z 
�etní do�o�ené
P�o senio�� a osob� se zd�a�otním 
postižením. Vstup zda�ma.
DPS Kašpe�ské Ho�� |

12.07. | 14:00–16:00
Odpo�edne s tajemn�mi nočními 
�etci Šuma�� - netop���
Odpo�edne p�né he�, akti�it a zají-
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21.07.  | 14:00
Mount Kašpe�k
Festi�a� křesťanské hudb�.
Koste� s�. Ma�két�  | Koste� s�. Ma�két� 

23.07. | 14:00–16:00 
T�oři�á dí�na „ Z o�čína“
Přij�te si ��zkoušet jednu z technik 
zp�aco�ání o�čí ��n�. P�stit budeme 
mok�ou i suchou technikou, ��t�oříte 
si �oňa�á m�d�a, kouze�né �í��, z�ířát-
ka, ku�ičk� a da�ší t�a��.Cena p�og�a-
mu: 50,- Kč. Te�.: 731 530 284
 IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

24.07. | 09:00–12:00
Ko�em P�an�ře za ��h�ed�
V�cházka přes Šibeniční ��ch a ��ch 
Vinice s pano�amatick�mi �ozh�ed� do 
ob�asti střední Šuma�� a Pošuma�í. 
Dé�ka t�as� 5,5 km. Ná�očnost t�as� 
střední. P�osíme, na akci se předem 
přih�aste. Cena p�og�amu: 20,- Kč. 
Te�.: 376 582 734, 731 530 464
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

26.07. |
ZOO P�aha – ce�odenní ���et s 
Jonášem
P�o děti a m�ádež z Kašpe�sk�ch Ho� 
a oko�í. Na ���et je nutné h�ásit se 
předem. Po přih�ášení obd�žíte b�ižší 
in�o�mace. Te�.: 721 643 096.
Dětsk� k�ub Jonáš |

26.07. | 10:00–13:00 
Šuma�ská NEJ…
P�og�am nejen p�o �odin� se z�ída��-
mi dětmi p�n� he�, akti�it a zajíma�os-
tí. Cena p�og�amu: 20,- Kč. Te�.: 376 
582 734, 731 530 284, 731 530 464 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

19.07. | 19:00  
Poh�ed� do k�ajin� – 24 hodin 
st�ážcem noso�ožců
Cesto�ate�ská přednáška s p�omítá-
ním �otog�a�í. 24 hodin s p�oti-p�t-
�áckou pat�o�ou � přísně střeženém 
území, natáčení � buši se s�oními si-
�otk� nebo ��stup na nebezpečnou 
ho�u Mt. Ken�a. 
Přednášející: Jan S�atoš. Cena p�og�a-
mu: 20,- Kč. 
Te�.: 376 582 734, 731 530 284, 731 
530 464
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

20.07. | 09:00–13:00
Letní ��cházka za pří�odou a his-
to�ií
S�ní - Ho�ní H�ádk� - Po��dří - Ka-
menn� dům. Dé�ka t�as� cca 10 km. 
Ná�očnost t�as� střední. Vhodné i p�o 
děti od 6 �et. P�osíme, na akci se pře-
dem přih�aste. Cena p�og�amu: 20,- 
Kč. Te�.: 731 530 284, 731 530 464
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

20.07. | 21:30
Kob�� a užo�k� – LETNÍ KINO
Užo�ka je zt�acen �e s�ém ��astním 
ži�otě. Je mu už sko�o čt�řicet a 
nemá ho�ku ani p�áci, přičemž cítí, že 
má pos�ední šanci sám se sebou něco 
udě�at. Nask�tne se mu šance, kte�ou 
nehod�á p�oma�nit. Jeho b�at� Kob�a 
je mago�, nezodpo�ědné dítě a �eťák, 
b�d�ící s �ěčně opi�ou matkou. 
Pa�čík pod kinem |

16.07. | 14:00–16:00
T�oři�á dí�na - Antist�eso�é ma�o-
�ání 
V naší t�oři�é dí�ně se seznámíte s 
net�adičním ��t�a�n�m p�og�amem, 
od�eagujete se od sta�ostí �šedních 
dnů a ��astno�učně si ���obíte o�igi-
ná�ní dá�k�. Cena p�og�amu: 50,- Kč. 
Te�.: 376 582 734, 731 530 284, 731 
530 464 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

17.07. | 09:00–13:00
Po stopách z�atokopů
V�cházka do Amá�ina údo�í s po�ídá-
ním o těžbě z�ata � oko�í Kašpe�sk�ch 
Ho� � dá�né i nedá�né minu�osti. 
Dé�ka t�as� 7,5 km. Ná�očnost t�as� 
střední. Vhodné p�o děti od 6 �et. 
P�osíme, na akci se předem přih�as-
te. Cena p�og�amu: 20,- Kč. Te�.: 376 
582 734, 731 530 464
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

18.07. | 19:00  
Poh�ed� do k�ajin� – K�ajina a �idé 
se�e�ního Vietnamu
Cesto�ate�ská �otog�a�e spojuje k�a-
jinářskou a po�t�étní �otog�a�i spo�u 
s �epo�táží a dokumentem. He�ena 
Macenaue�o�á je zkušená �otog�a�ka, 
kte�á na�ští�i�a Vietnam opako�aně. 
Cena p�og�amu: 20,- Kč. 
Te�.: 376 582 734, 731 530 284, 731 
530 464
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

19.07. |
V��et do aquapa�ku Sušice s Joná-
šem
S�az �e 12:45 u dětského domo�a � 
Kašpe�sk�ch Ho�ách. P�o děti a m�á-
dež z Kašpe�sk�ch Ho� a oko�í. Na 
���et je nutné h�ásit se předem. Po 
přih�ášení obd�žíte b�ižší in�o�mace. 
Te�.: 721 643 096.
Dětsk� k�ub Jonáš |

KULTURA  ČERVENEC       III. ČÁST
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střední. Vhodné p�o děti od 6 �et. 
P�osíme, na akci se předem přih�as-
te. Cena p�og�amu: 20,- Kč. Te�.: 376 
582 734, 731 530 284, 731 530 464
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

31.07.– 04.08. 
Rozma�né �éto
Di�ade�ní předsta�ení spo�ku Kašpa�.
H�ad Kašpe�k |

SRPEN

03.08. | 22:00
Noční konce�t k poutní s�a�nosti 
Pann� Ma�ie Sněžné
Ing�ediente – H�as ze Šuma�ské pouš-
tě. Šuma�ská p�emié�a sk�adb� T. Re-
ind�a inspi�o�ané Kašpe�sk�mi Ho�ami 
a jejich ducho�ním p�ostředím. 
Koste� Pann� Ma�ie Sněžné |

04.08. | 19:45
Co��egium ma�ianum  ,,Ma�iánsk� 
��tíř“ 
S�a�nostní konce�t k poutní s�a�nosti 
Pann� Ma�ie Sněžné.
Koste� s�. Ma�két� |

04.08.–05.08. |
Kašpe�skoho�ská pouť - Pouť Pan-
n� Ma�ie Sněžné 
Poutní p�ocesí, sta�očesk� ja�ma�k, 
��stoupení �o�k�o�ních soubo�ů, pou-
ťo�á zába�a, pouťo�é at�akce a da�ší 
bohat� dop�o�odn� p�og�am.
Kašpe�ské Ho�� |

28.07. |
Fai�� D�eam 
Konce�t středo�ěké a ke�tské hudb�.
H�ad Kašpe�k |

29.07. | 14:00–17:00
Za histo�ií ��žo�ání z�ata na Šuma-
�ě
Histo�ie do�o�ání a získá�ání z�ata na 
Šuma�ě od dob Ke�tů až do pře�omu 
19. – 20. sto�., �četně p�aktick�ch 
ukázek a soutěží. 
Přednášející: Ka�e� Ešne�. Místo: Ra-
dešo� u Rejštejna
Cena p�og�amu: 20,- Kč. Te�.: 376 582 
734, 731 530 284, 731 530 464 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

30.07. | 14:00
Letní t�oři�é dí�n� – V��oba �inu-
t�ch ko�á�ků
Ukázka ���ob� �inut�ch ko�á�ků s 
možností ��t�ořit si ��astní o�iginá�ní 
ko�á�ek. Cena ���obku 70 Kč.
Vestibu� kina |

31.07. | 09:00–13:00
Po stopách z�atokopů
V�cházka do Amá�ina údo�í s po�ídá-
ním o těžbě z�ata � oko�í Kašpe�sk�ch 
Ho� � dá�né i nedá�né minu�osti. 
Dé�ka t�as� 7,5 km. Ná�očnost t�as� 

27.07. | 14:00–17:00
B��in� � m�tech, magii a �éčite�st�í
P�aktická ukázka nejen �éči��ch b��in, 
po�ídání o jejich použití � �éčite�st�í, o 
tom, jaké magické ��astnosti jim naši 
předko�é přisuzo�a�i a o m�tech, kte�é 
je p�o�áze��. Nakonec ��b�ané b��in� 
�hodíme do �ituá�ního ohně, ab� se 
nám sp�ni�a i ta nejtajnější přání.Cena 
p�og�amu: 20,- Kč. Te�.: 376 582 734, 
731 530 284, 731 530 464 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

27.07. | 21:30
Rodina je zák�ad státu – LETNÍ 
KINO
Kd�ž �ám hoří půda pod nohama, 
není nad �odinn� ���et. Libo� (Igo� 
Chme�a), kte�� dosáh� ��sokého ma-
naže�ského postu, si řadu �et spokoje-
ně žijese s�ou �odinou � �uxusní �i�e 
na ok�aji P�ah�. Bezsta�ostn� ži�ot 
a�e net��á �ěčně a na po��ch začnou 
��p�ou�at machinace s penězi k�ientů 
t�kající se ce�ého �edení bank�.
Pa�čík pod kinem |

28.07. | 14:00–17:00
Po stopách šuma�sk�ch zá�esáků
Umíte se dobře ��ba�it do pří�od� a 
po�adit si i � k�izo�é situaci? Přij�te 
a naučíte se mnoho p�aktick�ch do-
�edností, kte�é b� se �ám � pří�odě 
moh�� hodit. Cena p�og�amu: 20,- Kč. 
Te�.: 376 582 734, 731 530 464 
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

KULTURA  ČERVENEC/SRPEN  IV. ČÁST


