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DLOUHODOBÉ AKCE

Kašperskohorský skříňový betlém
výstavní místnost Kašperské Hory |

listopad – prosinec |
po-pá 09:00-16:00
Barevné swingování na Šumavě – 
výstava fotografií Václava Sklenáře
Podzimní a zimní fotografie Šumavy 
Václava Sklenáře vestibul kina. 
vestibul kina |  

Prosinec | 09:00 – 16:00
Vánoční výstava Korálkářek Tábor
Vernisáž proběhne 02.12. od 14:00.
výstavní místnost na radnici  |

KRÁTKODOBÉ AKCE

05.12. | 13:00
Tvoření 
Výroba pohankových polštářků. Pro 
seniory a zdravotně postižené obča-
ny, vstup zdarma.
DPS Kašperské Hory |

05.12. | 18:30 – 20:00
Mikuláš
Opět po roce se ve sklepení Dětského 
domova otevřou brány pekelné a ne-
beské. Návštěva pouze po přihlášení.
Dětský domov Kašperské Hory |

06.12. | 13:30
Mikulášská kavárnička
Posezení s Mikulášem a andělem, 
vystoupení dětí z Dětského do-
mova. Pro seniory a zdravotně 
postižené občany, vstup zdarma.
DPS Kašperské Hory |

06.12. | 17:00
Mikulášská besídka
Šumavský kulturní spolek pořádá Mi-
kulášskou besídku s kulturním progra-

mem, pohoštěním a nadílkou.
Vystoupí krojovaná Pošumavská du-
dácká muzika ze Strakonic se svou 
dětskou skupinou. Určitě přijde svatý 
Mikuláš i se svým nebeským dopro-
vodem. 
Horský klub |

07.12. | 17:00
Hotel Transylvánie 3
Vydejte se s oblíbenou rodinkou stra-
šidel na výletní parník, kde si má Drá-
kula zaslouženě oddechnout od práce 
v hotelu. 
kino Kašperské Hory  |

08.12. | 07:00
Roráty
Specifická podoba ranní mariánské 
mše v době adventní.  
kostel sv. Markéty  |

08.12. | 09:00
Odysea soudního sluhy
Již 10. ročník pochodu k uctění pa-
mátky pana Františka Kortuse. Trasa 
pochodu vede přes Kačerov, Mílov, 
Studenec, Krousov, Michalov, cíl Sta-
chy a zpět. Délka trasy cca 20 km. 
sraz u kašny Kašperské Hory |

08.12.
Mikulášské prohlídky
Oživené Mikulášské prohlídky na hra-
dě Kašperk.
hrad Kašperk |

09.12. | 09:30
Mše svatá
Poutní mše svatá k oslavě sv. 
Mikuláše.
kostel sv. Mikuláše |

09.12. | 13:00–17:00
Sportovní neděle pro nejmenší
Pohyb je důležitý nejen pro děti.
Sportoviště Kašperské Hory |

12.12. | 14:00 
Křeslo pro hosta
O vánočních zvycích s historikem 
PhDr. Vl. Horpeniakem. Pro seniory 
a zdravotně postižené občany, vstup 
zdarma.
DPS Kašperské Hory |

12.12. | 16:00
Vánoční besídka dětí z dětského 
domova
Vystoupení dětí z dětského domova
kino Kašperské Hory  |

12.12. | 18:00
Vánoční koncert POHODA live a 
dětský sbor
Kašperskohorské městské lesy pořá-
dají tradiční vánoční koncert. Vystou-
pí POHODA live  a dětský sbor pod 
vedením Jaroslava Fafejty. Vstupné 
dobrovolné – výtěžek bude věnován 
na konto dětského sboru.
Horský klub |

14.12. 
Výlet do aquaparku Sušice s Jonášem
Sraz ve 14:00 na autobusové zastáv-
ce v Kašperských Horách. Pro děti a 
mládež z Kašperských Hor a okolí. Na 
výlet je nutné hlásit se předem. Po 
přihlášení obdržíte bližší informace. 
Tel.: 721 643 096.
volnočasový klub Jonáš |

15.12. | 07:00
Roráty
Specifická podoba ranní mariánské 
mše v době adventní.
kostel sv. Markéty  |

15.12. | 18:00
Pokračování Kašperskohorského 
betlému 
aneb Nové figurky se představují
Přijďte s námi přivítat nové postavičky v 
našem betlému. I v letošním roce nám 
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30.12. | 19:00
Úsměvy smutných mužů
Poslední promítání letošního roku s 
občerstvením.  Strhující snímek o osu-
dech mužů, kteří se přes dno lahve 
dostali až na samotné životní dno. 
kino Kašperské Hory |

31.12. | 09:30
Silvestrovský výstup na Sedlo 
Odjezd autobusu v 09:30 z Náměstí 
v Kašperských Horách do Albrechtic, 
odtud výstup na Sedlo a přes hrad 
Kašperk zpět. 
Kašperské Hory |

31.12. | 17:00
Mše svatá
kostel sv. Markéty |

31.12. | 19:00
Silvestr na lyžích
Vítání nového roku 2019 a sjezd ly-
žařů s pochodněmi. Vezměte si lyže, 
snowboard nebo jiné „vozítko“ a přijď-
te do ski areálu Ski Kašperky.
Ski areál Kašperky Kašperské Hory |

01.01. | 15:00
Novoroční mše svatá
kostel sv. Markéty |

04.01. | 18:00
Novoroční koncert s Horažďovic-
kým smíšeným sborem
kostel sv. Markéty |

05.01. | 17:00
Výroční valná hromada SDH
Pouze pro členy SDH.
Horský klub |

05.01. | 20:00 
Hasičská zábava po VVH
Přijďte se pobavit a zatančit si s míst-
ními hasiči při reprodukované hudbě.
Horský klub |

KULTURA   PROSiNEC / LEDEN ii. čÁST
pan Hrach s panem Brožem nachys-
tali do betléma překvapení. V 18:30 
proběhne ve výstavní místnosti kon-
cert žáků ZUŠ Kašperské Hory.
výstavní místnost na radnici  |

18.12. 
Vánoční koncert ZUŠ
Představí se žáci hudebního a literár-
ně dramatického oboru ZUŠ Kašper-
ské Hory
Horský klub |

20.12. | 10:00 a 15:30
Vánoční besídka ZŠ, ZUŠ a MŠ
Načerpejte vánoční atmosféru.
kino Kašperské Hory |

21.12. | 15:30
Vánoční posezení s Jonášem 
Pro děti a mládež z Kašperských Hor 
a okolí.
Horský klub |

22.12. | 07:00
Roráty
Specifická podoba ranní mariánské 
mše v době adventní.  
kostel sv. Markéty  |

24.12. | 15:00
Živý betlém
Na závěr zpívání koled. 
náměstí před kostelem sv. Markéty |

24.12. | 23:55
Půlnoční mše
kostel sv. Markéty Kašperské Hory |

25.12. | 09:30
Mše svatá
Boží hod vánoční
kostel sv. Markéty |

26.12. | 16:00
Vánoční koncert
Spolek osadníků Červené na Šumavě 

pořádá v návesní kapli Panny Marie 
Pomocné Vánoční koncert v provede-
ní Michala Marka a jeho hostů. 
Červená |

27.–30.12. | 17:00
Vánoční noční prohlídky města s 
šálkem horkého nápoje
Každý návštěvník dostane horký ná-
poj, podle vlastního výběru. Prodej 
vstupenek předem na MěKIS, nejpoz-
ději hodinu před začátkem! 
náměstí Kašperské Hory |

28.12. | 18:00
Vánočně silvestrovské hrátky s 
Musia Lucis Praga
Šumavský kulturní spolek pořádá zá-
bavný program k závěru jubilejního 
roku republiky s „křtem“ nového CD 
s nahrávkou koncertu MLP v Kašper-
ských Horách.
Horský klub |

28.12.2018–01.01.2019
Zimní program hradu Kašperk
Pro návštěvníky hradu budou připra-
veny prohlídky se zimní tématikou, di-
vadla hradního spolku Pachmajr nebo 
dětské výpravy do hradu.
hrad Kašperk |

29.12. | 18:00 
Rybova mše vánoční 
Rybova mše s žehnáním manželským 
párům. 
kostel sv. Markéty  |

30.12. | 08:00
Troj-turnaj Sv. Davida
Kdo se chce po kapříkovi a řízečku 
rozhýbat, přijďte si zasportovat! 
Sportoviště Kašperské Hory |

30.12. | 09:30
Mše svatá
kostel sv. Markéty  |
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