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DLOUHODOBÉ AKCE

Květen – červen
Výstava
Valentin Horba – Obrazy z Jihočeska 
a  Josef Duspiva  –  Posunutá realita.
výstavní místnost radnice  |

KRÁTKODOBÉ AKCE

06.05. | 11:30
Oslavy osvobození
Připomínka ústupových bojů z konce 
druhé světové války. Ukázka bojové 
techniky a přednáška. 
náměstí Kašperské Hory |

10.05. | 17:00
Čertí brko
Příběh nás zavede do městečka Pyt-
lov na úpatí kopce Pervidle. Místní 
ani netuší, že všechny jejich přestup-
ky a nepravosti zapisuje spravedlivě 
a neomylně kouzelné Čertí brko. 
kino Kašperské Hory |

11.05. | 11:00
Nohejbal dvojic
Neváhejte a přijďte zabojovat o po-
hár a ceny pro vítěze. Pohodová, přá-
telská atmosféra zaručena. Startovné 
200 Kč/team. Registrace nutná!
sportovní hala Kašperské Hory |

16.05. | 15:00
Senior IN
Promítání novozélandského filmu 
HIPHOP – Erace. Snímek o souboru 
seniorek a seniorů, kteří to se svým 
hiphopovým vystoupením chtějí do-
táhnout až do Las Vegas.
Horský klub |

18.05. | 17:00
Gaudium Kladno
Pěvecké vystoupení v rámci setkání 

pěveckých sborů Zpěvná Šumava.
kostel sv. Markéty |

18.05. | 20:00
NAJPONK TRIO
Najponk (piano), 
Alex Riel (bicí, Dánsko), 
Hans Backenroth (basa, Švédsko)
Jedinečná příležitost slyšet v plné 
formě světového bubeníka Alexe Ri-
ela, mistra na jazzovou basu Hanse 
Backenrotha,a Najponka –  jednoho 
z nejlepších jazzových pianistů. Speci-
ální turné této hvězdné sestavy, které 
si nesmíte nechat ujít! 
Nebespán café  | & apartments

23.05. | 13:30
Křeslo pro hosta
S paní starostkou Bohuslavou Bernar-
dovou o historii a současnosti našeho 
města. Zdarma pro seniory a zdravot-
ně postižené občany.
DPS Kašperské Hory |

24.05. | 15:00
Evropský den národních parků
Odpolední program plný her a úkolů. 
Tvořivé dílny a kreativní hry a úkoly 
s přírodovědnou tematikou. 
Cena 50 Kč.
IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory |

24.05. | 
Noc kostelů
Možnost v noční atmosféře navštívit 
kostel. Součástí koncert ženského ko-
morního sboru Maraveja Prachatice.
kostel sv. Markéty |

24. – 26.05.
Zpěvná Šumava 
2. ročník setkání chrámových pěvec-
kých sborů v Kašperských Horách, 
které připraví v každém dni koncert 
v jiném kostele.
kostely v Kašperských Horách |

25. – 26.05.
Putování po naučných stezkách
Komentované procházky po naučných 
stezkách v Kašperských Horách a oko-
lí u příležitosti otevření dvou nových 
stezek.
okolí Kašperských Hor |

25. – 26.05. 
Víkend plný buchet
Všichni vědí, že není buchta jako 
buchta. 
hrad Kašperk |

29.05. | 13:30
Májová kavárnička s opékáním 
špekáčků
Zdarma pro seniory a zdravotně po-
stižené občany.
DPS Kašperské Hory |

29.05. | 18:00
Bahňáci – ptáci světoběžníci
Zajímavá beseda s ornitologem a fo-
tografem Vojtěchem Kubelkou.
IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory |

31.05. | 16:00
ZUŠ open
Celostátní happening základních umě-
leckých škol ve veřejném prostoru. 
Během představení uvidíte a uslyšíte 
prezentaci všech oborů ZUŠ Kašper-
ské Hory, tedy obor hudební, výtvar-
ný i literárně-dramatický. Vernisáž 
výstavy dětí ze ZUŠ  v kobkách s ná-
zvem Šumavská tajemství.
náměstí Kašperské Hory |

ČERVEN

02.06. | 14:00
Den dětí
Program pro děti pořádaný spolky 
z Kašperských Hor.
u DPS Kašperské Hory |
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