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DLOUHODOBÉ

Celoročně
Kešky pro opravdové dobrodruhy 
v okolí Kašperských Hor
Přidej se k nám a najdi 10 dobře ukry-
tých krabiček na krásných místech 
v našem okolí. Mapka s indiciemi je 
k dostání v MěKIS na radnici.
Kašperské Hory |

Červen 
středa od 15:00 
Komentované prohlídky města
Cca 75minutová prohlídka města 
s průvodcem. Prodej vstupenek na 
MěKIS, tel.: 376 503 413. 
Kašperské Hory  |

Červen
Barevné šumavské slatě
Výstava obrazů Jiřího Matouše Trnky.
galerie na radnici |

Červenec a srpen 
úterý, čtvrtek od 15:00,
neděle od 10:30 
Komentované prohlídky města
Cca 75minutová prohlídka města.
Kašperské Hory  |

Červenec, srpen | 15:00
každou prázdninovou středu
Po stopách skřítků za pokladem
Cca 3hodinová interaktivní procház-
ka pro děti s průvodcem. Jednotné 
vstupné 100 Kč. Prodej vstupenek  
v MěKIS na radnici.
sraz před budovou radnice  |

Hrad Kašperk | úterý – neděle
červen 10:00–17:00
červenec, srpen 9:30–18:00
Možnost navštívit hradní nádvoří 
a zúčastnit se prohlídky.Více informa-
cí na www.kasperk.cz.
hrad Kašperk |

Pondělky | 14:30–15:30
Cvičení 
Na udržení a zlepšení kondice.
sportovní hala |

1. 7.–29. 8. | 10:00–17:00
Dětské prohlídky 
Během letních měsíců se můžou 
děti od 6 do 10 let zúčastnit speci-
ální dětské prohlídky, během které 
pomůžou vysvobodit manželku maji-
tele hradu Annu z Frymburka nebo 
stavitele mistra Hanuše ze zakletí. 
hrad Kašperk |

1. 7.–29. 8. | 9:30–8:00
Proměny hradu
Nový prohlídkový okruh. Seznámí vás 
nejen se stavbou gotického Kašperku 
ale i s celou jeho historií.
hrad Kašperk |

KrátKODOBÉ AKCE

4. 6.–5. 6. | 21:00
Cyrano
Příběh plný hrdosti a lásky se vrací do 
zříceniny hradního paláce. Režie Jakub 
Špalek. Vstupenky lze zakoupit online 
na www.kasperk.cz. V hlaní roli Mar-
tin Hofmann. Cena vstupenky 430 Kč.
hrad Kašperk |

9. 6. | 13:30 
Letní posezení
Společenská kavárnička v prostoru za-
hrady u DPS s opékáním vuřtů.
DPS Kašperské Hory |

12. 6.–13. 6. | 10:00–17:00
Šumavské trojhradí
Letos se zaměří na obléhání a obranu 
nejen hradů ve středověku. Těšit se 
můžete na tematické prohlídky hradu, 
výstavu a oživené hradní nádvoří.
hrad Kašperk |

16. 6. | 13:00 
tvoření
Výroba vyvázaných obrázků, bavln-
kou přes hřebíčky v rámečku.
DPS Kašperské Hory |

17. 6. | 15:00
Senior IN – Šitkredit
Dokumentární film Martina Řezníč-
ka Šitkredit přibližuje neetické prak-
tiky úvěrových firem a jejich dopady 
na osudy dlužníků, většinou lidí s níz-
kými příjmy. Společnost Člověk v tís-
ni, kromě tématu - novodobé lichvy, 
nahlédne i do problematiky chudoby 
a sociálního vyloučení. 
Horský klub Kašperské Hory |

19. 6. | 21:30–23:30
Kladivo na pýchu
Rocková opera ve zdech středověkého 
hradu se odehraje na hradním nádvo-
ří. Cena vstupenky 290 Kč. 
hrad Kašperk |

25. 6. | 10:00–17:00
Oživené nádvoří pro děti
Zábavný den nejen pro malé návštěv-
níky. Lukostřelba, rýžování zlata, stře-
dověké scriptorium, vrhcáby, souboje 
a zábavné aktivity na nádvoří.
hrad Kašperk  |

26. 6. 
Sousedská slavnost
Maškarní pro děti, občerstvení, hu-
dební vystoupení místní skupiny. Další 
informace budou včas upřesněny na 
www.kasphory.cz.
parčík pod kinem |

30. 6. | 13:30
Křeslo pro hosta
S ředitelem Oblastní charity Sušice 
Bc. Karlem  Weishäupelem.
DPS Kašperské Hory |

KULtUrA   ČErvEN - ČErvENEC

Změna programu vyhrazena
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