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Se sluncem v zádech 
i s deštníkem v ruce, Kašperské Hory 
ideální lokalita na Šumavě

Plánujete výlet na 
Šumavu a pátráte co 
podniknout? Tak vyraž-
te do Kašperských Hor!

Ve městě je řada zají-
mavostí, které stojí za ná-
vštěvu. Malebné přírodní 
krásy vybízejí k výletům 
do okolí po značených 
vycházkových okruzích 
a naučných stezkách. 
Krásným výletem může 
být procházka na hrad 
Kašperk – nejvýše po-
ložený královský hrad 
v Čechách. 

I churavé počasí se 
v Kašperských Horách 
dá strávit velmi příjem-
ně. Soukromou sbírkou 
historických motocyklů 
se můžete projít v aty-
pickém prostoru staré 
půdy a v budově, kte-
rou obýval i známý šu-
mavský spisovatel Karel 
Klostermann. Sbírka obsahuje řadu 
světových unikátů a doplněná je i f igu-
rínami s dobovými kostýmy. Jako při 
objevování kouzelného světa v podkroví 
si budete připadat při návštěvě sbírky 
Expozice hraček. Spojení netradičních 
výstavních prostor a hraček vám při-
pomenou dobu mládí a dětských her. 
Určitě vás potěší pohled na pokojíčky 
pro panenky nebo sbírky plechových 
modelů traktorů Zetor. Vzpomínku na 
drsný šumavský život a tradice zachy-
cuje místní Muzeum Šumavy, společně 
s pestrou sbírkou sklářství nebo fauny 
a f lory. S dětmi se před deštěm můžete 
zabavit v kavárně Nebespán, jejíž součástí 
je i prostorná dětská herna. Infocentrum 

NP Šumava v K. Horách nabízí interak-
tivní prostory pro děti i dospělé.

Navštivte i Městské kulturní a informační 
středisko, které sídlí v barokní budově rad-
nice. Pracovníci vám poradí, kam na výlet, 
nabídnou vám tištěného průvodce městem 
nebo mapku místních okruhů. Naleznete 
zde spoustu suvenýrů od místních výrobců, 
pohlednice, mapy i knihy o Šumavě. Děti 
si mohou v koutku orazit pohlednice nebo 
vymalovat obrázky. Pro veřejnost nabízíme 
i přístup na PC s internetem. Kontakt, po-
drobné informace o nabídce našeho TIC a 
informační prospekty naleznete na webu 
www.sumava.net/ickhory.

pokračování na straně 4
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in Kašperské Hory  

mit dem Stadtführer
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UZÁVĚRKA DALŠÍHO 
TURISTISKÉHO V YDÁNÍ 

Kašperskohorského zpravodaje
KVĚTEN 2016

články zasílejte na
 e-mail: zpravodaj@kasphory.cz

v okolí města ve 3 jazykových mutacích 
(CZ, DE, EN)
Rozsáhlá nabídka prodejních turistic-•	
kých materiálů – pohledy, magnetky, 
mapy turistické a cyklistické i zimní 
běžecké, turistické průvodce, kalen-
dáře Šumavy, fotografické publikace 
Šumavy, knihy pověstí  a pohádek, další 
publikace s tématikou Šumavy, trička a 
čepice s motivy Šumavy, upomínkové 
předměty
Informace o jízdních řádech, kulturních •	
akcích, turistických cílech (hrady, zám-
ky, muzea, přírodní památky,...)
Turistická razítka města a pohádkového •	
království
Veřejný internet (PC i wifi), možnost •	
tisku, kopírování - zpoplatněné služby

Můžete zde zakoupit také:

 Turistické známky•	
Město Kašperské Hory –  č. 614
Karel Klostermann – výroční známka
Kohoutí kříž – výroční známka
Turistické vizitky•	

Kašperské Hory – č. 586
Hrad Kašperk – č- 679
Klostermannova rozhledna – č. 914
Turistické nálepky•	

Kašperské Hory – č. 614 (verze I.)
Kašperské Hory – č. 614 (verze II.)
Hrad Kašperk – č. 207

2  Městské kulturní  
 a informační centrum

3  Dovolená v K. H. 
 K. H. - město přátelské  
 k návštěvníkům 

4  Den hudby a muzikál Nebe  
 na Zemi

5  Pouť Panny Marie Sněžné 
 Šumavské Kašperské Hory

6-7            Hrad Kašperk 

8  Muzea, galerie a seismická  
 stanice 

9-13            Kulturní program

14   
 IS a SEV NP Šumava K. H.

15   Pouť na Červené 

16   
 Komentované prohlídky

17-18  
 Inzerce

19-20   Mapy

Obsah

Turistické informační centrum
Náměstí 1, Kašperské Hory
tel.: 376 503 413, 376 503 412
e-mail: informace@kasphory.cz, 
  kultura@kasphory.cz
www.sumava.net/ickhory
www.pamatkykasphory.cz

otevírací doba:
leden - březen•	

 po - pá 9.00-12.00, 13.00-16.00
 duben - červen•	

 po - pá 9.00-12.00, 13.00-16.00
 so - ne 9.00 - 15.00
 červenec a srpen•	

 po - pá  8.30 - 17.00
 so - ne 9.00 - 15.00   
 září - říjen•	

 po - pá 9.00-12.00, 13.00-16.00
 so - ne 9.00- 15.00
 listopad - prosinec•	

 po - pá 9.00-12.00, 13.00-16.00

Návštěvníkům MěKIS nabízíme:

Turistické in-•	
formace pro ná-
vštěvníky města
Řadu informač-•	
ních materiálů 
jako Informace 
o ubytování 
a stravování se-
znam ubytovate-
lů a restaurací
Mapu města •	
s výčtem kultur-
ních a turistic-
kých aktivit (CZ, 
DE, EN)
Barevnou mapu •	
s popisky k vy-
c h á z k o v ý m 
okruhům a na-
učným stezkám 

Městské kulturní a informační 
středisko Kašperské Hory
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Dovolená v Kašperských Horách

Kašperské Hory  
- město přátelské k návštěvníkům

Vážení návštěvníci Kašperských Hor,
čas prázdnin a dovolených pomalu 

přichází a před námi je každoroční dile-
ma, tak kam letos pojedeme? Vzhledem 
k tomu, že Vy si právě listujete naším 
zpravodajem, je jasné, kterou destinaci 
jste si zvolili za cíl. Vítejte v Kašperských 
Horách, městečku s bohatou historií, za-
sazeném v malebném prostředí centrální 
Šumavy.

Nad městem se tyčí známá dominanta 
kraje - hrad Kašperk vystavěný z rozka-
zu Karla IV. k ostraze zemské hranice, 
obchodní stezky a zlatorudných dolů. 
Přibližně 500 m východně od hradu se 
nachází zbytky předsunutého opevnění 
hradu zvaného Pustý hrádek. Toto místo 
je výše položené než samotný hrad, proto 
je z něho krásný výhled nejen Šumavu, ale 
i na samotný hrad Kašperk.

Více se o letním programu našeho hra-
du dočtete v článku uvnitř tohoto vydání 
Zpravodaje. Návštěvu hradu Kašperk si 
rozhodně nenechte ujít, je to nezapome-
nutelný zážitek. Neopakovatelné kouzlo 
pak mají divadelní představení v prosto-

rách bývalého hradního paláce. Tak tedy 
vzhůru na hrad.

Podhradí má také co nabídnout. 
Komentované prohlídky města s prů-
vodcem a komentované prohlídky hřbi-
tovního kostela svatého Mikuláše Vás 
podrobněji seznámí s historií našeho 
městečka. Následně můžete navštívit 
Muzeum Šumavy včetně jeho galerie. 
Nejen pro pány kluky je určeno další mu-
zeum tentokrát motorek.

Pestrý a velice zajímavý program si 
pro nás připravilo Informační středisko 
Správy Národního parku Šumava, které 
je v Kašperských Horách od roku 1998. 
Od přednášek až přes tematické výlety se 
budeme moci seznámit s historií a také 
s přírodou nejen v Kašperských Horách 
a jeho okolí.

Kdo se rád toulá krajem neorganizo-
ván a sám, může využít některou ze zna-
čených turistických tras, nebo si nechat 
v městském informačním centru dopo-
ručit vhodný tip na výšlap. Kdo rád kolo, 
pro toho jsou ideální takzvané zelené au-
tobusy, které Vás vyvezou i s kolem na šu-

mavské pláně, které jsou jako stvořené pro 
rodinné cyklotoulky.

Je libo trocha kultury? Na konci června 
tradiční kašperskohorský Den hudby, čer-
venec zahájíme duchovně, a to akcí Mount 
Kašperk, následován Kinematografem 
Bratří Čadíků. V půli července se při-
pravte na slušný nářez v podobě festivalu 
Na konci světa. A už je tu první srpno-
vý víkend a k němu neodmyslitelně patří 
kašperskohorská pouť a týden divadel na 
hradě.

Pomalu se blíží konec prázdnin a je čas 
se na chvilku zastavit. K tomu můžeme vy-
užít některou z místních restaurací, nebo 
cukrárnu, či kavárnu. Tak jaké to bylo na 
Kašperských Horách? To máme Kelty, Jana 
Lucemburského, zlato, Karla IV., Kašperk, 
zlatou stezku, Karla Klostermanna, skláře, 
Národní park Šumavu, a ještě...

Pevně doufám, že se Vám u nás líbilo 
a nevidíme se naposledy. Jo a šťastnou 
cestu domů.

Přeji příjemně strávený čas při čtení 
Zpravodaje.

Petr Málek - starosta

Město bylo v minulosti osídleno pře-
vážně německy mluvícím obyvatelstvem. 
Po jeho vystěhování dlouho hledalo svoji 
identitu. Po druhé světové válce bylo hlav-
ně městem pohraničníků. Vojáci odešli 
a Kašperských Horám se podařilo získat 
zpět do své správy své historické pozem-
kové majetky. Na nich úspěšně hospodaří 
dva městské podniky - Kašperskohorské 
městské lesy a Statek Kašperské Hory.

Tímto byly pro Kašperské Hory vy-
tvořeny podmínky a základy ekonomické 
prosperity. Vedení města tak má dobré 
možnosti přímo ovlivňovat celkový rozvoj 
našeho městečka a může rovněž aktivně 
podporovat cestovní ruch. Ten sice není 
pro městskou pokladnu zdaleka takovým 
přínosem, jako hospodaření v našich le-
sích a zemědělství, na druhou stranu velmi 
významně napomáhá k tvorbě pracovních 
míst a pomáhá ve městě udržet občanskou 
vybavenost (pošta, lékař, lékárna, škola 
atd.). 

Stále častěji se setkáváme s kladnými 
ohlasy turistů i lidí, kteří se turizmem za-
bývají. Shodují se, že Kašperské Hory mají 
opravdu výjimečný potenciál pro rozvoj 
cestovního ruchu. Krásná příroda, nástup-
ní místo do Národního parku Šumava, 
velký počet kulturních památek, bohaté 
tradice, nejvýše položený královský hrad 
v zemi. Za poslední léta se tu hlavně z his-

torického dědictví neznehodnotilo, není 
tu nic, co by kazilo atmosféru příjemného 
a klidného horského městečka.

Klid, příjemnou atmosféru a vlídnost 
bychom rádi uchovali. Spolu s kvalitními 
službami to je náš vlastní příspěvek k za-
traktivnění Kašperských Hor. Nemusíme 
vymýšlet pouťové atrakce na zelené louce. 
Stačí, když dobře poznáme naše městečko 
a jeho okolí, historii, tradice, přírodní za-
jímavosti a unikáty. Pak přichází skutečně 
dobré nápady, snadněji a lépe se připravuje 
nabídka programů pro turisty, doplňuje in-
frastruktura apod.

Stejnou cestou chce nové vedení města 
postupovat v rám-
ci celého správního 
území. Využít po-
tenciál nádherného 
přírodního bohat-
ství i obnovující se 
historické atmosféry 
centra města. Rodí 
se nápady jak vy-
budovat komunitní 
centrum a klidovou 
odpočinkovou zónu 
v areálu sokolovny, 
opravit rozpadající 
se špýchar i znovu 
oživit jednu z domi-
nant náměstí – bý-

valý hotel Bílá růže. Pracuje se na atrak-
tivnějším využití tradice dolování zlata 
v Amálině údolí.

Chceme, aby si turisté, kteří navštíví 
Kašperské Hory, uchovali vzpomínky ne-
jen na přírodní krásy a památky, ale také 
na vlídnou atmosféru, přívětivost a  ná-
paditost místních lidí. Uděláme vše pro 
to, aby místní lidé sami vnímali turizmus 
v našem městečku jako něco, co jim na-
pomáhá k tomu, že Kašperské Hory jsou 
skutečně dobrým místem pro život. 

Milan Bechyně - místostarosta
Zdeněk Svoboda - kastelán hradu, člen Rady města
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Prostřednictvím příjemné komentované 
procházky městem s průvodcem navští-
víte řadu zajímavých budov a dozvíte se 
spoustu zajímavých informací o historii 
Kašperských Hor. Počítejte s návštěvou 
barokní radnice s tajemným podzemím, 
bývalé budovy pivovaru se 140 m2 velkou, 
ručně vytesanou, jeskyní nebo dominan-
ty náměstí gotického kostela sv. Markéty. 
V průběhu prohlídky vyslechnete i někte-
rou z pověstí z kašperskohorského okolí 
a po absolvování prohlídky pro vás nebude 
cizí ani významná zlatokopecká historie 
doby Jana Lucemburského. V roce 2015 
spouštíme komentované prohlídky od 
června do září. Informace o termínech 
a rezervacích naleznete na www.sumava.
net/ickhory.

Pokud jedete na Šumavu s cílem nadýchat 
se čerstvého vzduchu a v klidu si projít krát-
ké okruhy v okolí města, dorazili jste k nám 
správně. Kolem Kašperských Hor se na-
chází řada krátkých vycházkových okruhů 
a naučných stezek. Vycházky jsou nenároč-
né, navíc na některých se dozvíte zajímavé 
informace např. o těžbě zlata v okolí a mů-
žete nahlédnout přes mříže do jednotlivých 
štol; zajímavá je i stezka strážců hranice 
podél opevnění tzv. řopíků. Pro náročnější 
turisty lze z Kašperských Hor naplánovat 
krásné celodenní výlety, například po sto-
pách historické Zlaté stezky přes Huťskou 
horu, za Vydrýskem na Turnerovu chatu a 
přes krásnou vodní elektrárnu na Čeňkově 
Pile zpět do Kašperských Hor. Plný výhle-
dů do okolí je výlet přes místní dominantu 
hrad Kašperk dále na rozhlednu a bývalé 
keltské hradiště Sedlo do sirkařského města 
Sušice a zpět městskou autobusovou linkou 
do Kašperských Hor.

I pro milovníky kulturního dění se 
v Kašperských Horách najde vyžití. 
V Galerii Muzea Šumavy a ve Výstavní 
síni na radnici se pravidelně konají krás-
né tematické výstavy o historii, šumav-
ské přírodě nebo místním životě. Vše 
doprovází zajímavé akce Informačního 
střediska Národního parku Šumava, kte-
ré v Kašperských Horách sídlí. Jeho pro-
střednictvím můžete vyrazit na ukázky 
rýžování zlata, výlety za životem Keltů 
nebo nočním sledováním oblohy či noč-
ních tvorů - netopýrů. Ve městě nechybí 
ani hudební koncerty různých žánrů, pou-
tavá divadelní představení ochotnických 
spolků z okolí a tradiční akce jako červ-
nový Den hudby, srpnová kašperskohorská 
pouť s řemeslným jarmarkem a zářijové 
městské slavnosti. Tajuplné akce nabízí 
i hrad Kašperk, můžete se vydat na noční 
prohlídky, oživenou historii hradního ná-
dvoří či na srpnová divadelní představení 
Othello a Romeo nebo Julie divadelního 
spolku Kašpar z Prahy.

Brzy na viděnou.
Veronika Rosecká  - vedoucí 

Městského kulturního a informačního střediska

dokončení ze strany 1

Tradiční hudební slavnost v Kašperských 
Horách se koná v nejbližším víkendu k ofi-
ciálnímu mezinárodnímu svátku hudby, 
tentokrát v sobotu 20. června. Cílem kaš-
perskohorského Dne hudby je zachovat 
různorodost hudebních žánrů. 

Páteční podvečer (19. 6. od 20.00) zpes-
tří muzikálové představení Nebe na zemi 
v návaznosti na 100. výročí Voskovce 
a Wericha. Divadelní spolek SušDivOch 
představí hudební komedii od Jana 
Wericha a Jiřího Voskovce, 
doplněnou hudbou od 
Jaroslava Ježka - NEBE  
NA ZEMI. Děj hry se ode-
hrává na Olympu a v malém 
městě kdekoliv a kdyko-
liv je Vám libo, neboť jak 
říká bůh Merkur ve hře 
"Nezáleží na jménu obce, lidi, 
ti jsou všude stejní ". Vstupné 
80Kč. Předprodej a rezer-
vace vstupenek na MěKIS 
Kašperské Hory (376 503 
412).

Sobotní program nabídne 
hudební divadelní předsta-
vení divadla Bob a Bobek, 
také vystoupí úspěšná míst-
ní taneční skupina Power, 
která v letošním roce dosáh-
la řady medailových umís-
tění v regionálních i celo-
republikových tanečních 
přehlídkách. 

Z hudební nabídky se 
můžete těšit na dívčí kapelu 
Barakudy, písničky z mu-

Den hudby a muzikál Nebe na 
Zemi - 19.-20. 6. 2015 

zikálu Děti ráje autora Michala Davida 
zpívá František Pytloun, country písně 
zazpívá známá Šárka Rezková, zazpívat 
spolu s ní si budete moci určitě písně „Pojď 
a dej mi pusu“ nebo „Borůvková“. Z oko-
lí zahrají např. Sušická kapela Sirkyskon 
nebo Rankl Sepp, Harlej revival. Vystoupí 
i Sdružení horažďovických muzikantů 
a zpěváků. Nebude chybět občerstvení. 
Hlavní program se odehraje tradičně na 
náměstí pod kostelem sv. Markéty.

Šárka Rezková
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Dlouholetou a tradičně významnou 
událostí města je Kašperskohorská pouť 
Panny Marie Sněžné ve dnech 1.–2. 
srpna. Pestrý program plný krásné kvě-
tinové výzdoby a slavnostního poutní-
ho procesí zajistí Římskokatolická far-
nost. Nelze opomenout tradiční keltské 
sobotní odpoledne, kdy nás potěší řada 
zajímavých hudebníků, těšit se můžete 
3 Logie, Záchwat, Modrý stejšn a dal-
ší. Sobotní podvečer zpestří benefiční 
poutní koncert Pellantcollegia v kos-
tele sv. Mikuláše. Od 21.00 se usku-
teční městská pouťová zábava a v ne-
děli program zpestří už V. ročník srazu 
harmonikářů. Po oba dva dny budou 
na náměstí probíhat staročeské trhy 
a lákat na své produkty budou prodejci 
regionálních výrobků z blízkého i da-
lekého okolí. 

Pouť Panny 
Marie Sněžné - 
1.-2. 8. 2015

Již 5. ročník městských slavností se ode-
hraje o zářijovém víkendu v Kašperských 
Horách. Letos na téma historických 
slavností z doby Jana Lucemburského. 
Dvoudenní program zahrnuje poutavé 
příběhy, hudbu, tanec, kejklíře, slavnost-
ní turnaj nebo ohňovou show. V pátek se 
uskuteční představení živé historie pro děti 
a žáky ze škol z okolí. Po oba dva dny v pro-
storách na loukách u kostela sv. Mikuláše 
bude vystavěna historická vesnička s prav-
divým životem doby 14. století, na náměstí 
historické tržiště z dílnami písaře, ševce, 
hrnčíře, kuchařky nebo přadleny. Večerní 
scéna osvícena, nebude chybět slavnostní 
dobová hostina, ke které můžete zasednout 

Šumavské Kašperské Hory – historické slavnosti 
doby Jana Lucemburského - 11.-12. 9. 2015

Kočovné divadlo: Fraška  
o Dušanově duši - 17. 7. 2015

i vy - návštěvníci. 
Možnost ochutnat 
speciality kuchyně 
14. století. 

Další historické 
aktivity a hry v pro-
storách náměstí – 
lukostřelci, rýžování 
a těžba zlata nebo 
výuka tanců.

 
Podrobný pro-

gram na plaká-
tech nebo webu 
www.sumava.net/
ickhory.

Fraška o Dušanově duši vypráví příběh 
mladého člověka, který se na své pouti 
lásky střetává s nástrahami sedmi smrtel-
ných hříchů. Zda Dušan podlehne svo-
dům temným, zahraje jen pro vás s citem 
velejemným! 

„Jedná se o letní divadelní open-air před-
stavení, které se v Kašperských Horách ode-
hraje dvakrát, jedno odpolední vystoupení od 
14.00 a druhé podvečerní od 20.00, přímo 
v prostoru malebného náměstí.“ dodala ve-
doucí MěKIS Veronika Rosecká.

Tanec. Muzika. Letní noc.
Vůně trávy a v uších cikády.
Žebřiňák.
Osudová láska nebo hřích?
Dušan se vydává na cestu.
Lesem, polem, malotraktorem - žebřiňákem.
Dokáže ho Dušan ukočírovat? A najde 

to, co hledá?

P ř í b ě h 
o lásce dvou 
mladých lidí 
a hledání…

F r a š k a 
o Dušanově 
duši je autor-
skou insce-
nací Divadla 
S p e k t á k l . 
V roce 2014 
byla Fraška 
součástí pro-
gramu diva-
delního fes-
tivalu Zlatá 
koruna. V roce 

2015 byla inscenace pozvána na několik 
významných festivalů a kulturních akcí 
(Festival Divadlo v Plzni, Mezinárodní 
divadelní festival evropských regionu 
v Hradci Králové, Open-air festival v La 
Fabrice a mnohé další).

Výchozím zdrojem byla pro inscenátory 
česká středověká fraška. Díky studiu sta-
rých a dávno zašlých textu nasbírali tema-
tický materiál, na kterém vystavěli vlastní 
příběh obohacený o autorskou hudbu i tex-
ty písní. Konečný tvar vznikl prostřednic-
tvím herecké improvizace a rozehrávání si-
tuací. Hlavním scénickým prvkem je pravý 
vesnický žebřiňák. Inscenace je vhodná pro 
předvádění na veřejném prostranství, jako 
jsou náměstí, dvorky či hradní a zámecká 
nádvoří. 

Délka představení cca 65 minut. 
Představení je vhodné pro děti i dospělé. 
Vstupné dobrovolné.
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Noční prohlídky hradu 
Kašperk: 

„Odhalme ztracená 
tajemství dávných 

předků“
16., 17. a 18. července 2015 

Začátky prohlídek: 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30

20., 21. a 22. srpna 2015 
Začátky prohlídek: 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30

Hrad Kašperk má hned několik nej. 
Je to nejvýše položený královský hrad 
v Čechách (886 m. n. m.), nabízí nej-
krásnější výhledy na Šumavu a okolí. 
 A nejen to. Některé publikace označu-
jí Kašperk dokonce za nejstrašidelnější 

hrad v Čechách. Příčinou jsou pověsti 
vážící se k hradu a k jeho okolí. Pověsti 
jsou opravdu často tajemné a nezřídka 
k lidem velice tvrdé až kruté. Za každou 
chybu zde lidé tvrdě zaplatí. Jaké by to 
bylo, vydat se po setmění na toto tajemné 
místo, které je opředeno mnoha tajemný-
mi legendami a spojeno s mnoha záhad-
nými bytostmi?

Jedinečná příležitost prozkoumat ta-
jemství tohoto hradu Karla IV. nastane 
po západu slunce od 16. do 18. červen-
ce, kdy se otevřou hradní brány i ve ve-
černích hodinách. Výjimečná výprava 
do nitra temné hradní zříceniny za je-
jími poklady a bájnými tajemstvími. 
 Uchvacující atmosféra potemnělé hrad-
ní zříceniny rozehrává hru světla a stínů, 

hru plnou tajemství 
a netušených sou-
vislostí. Hru, jejíž 
hlavní roli sehrává 
nejvýše polože-
ný královský hrad 
v Čechách a snad 
i tajemné bytosti 
z místních pověstí.  
Ale není třeba se 
bát víc, než je nut-
né. Průvodcem na 
této dobrodružné 
výpravě bude neo-
hrožený dobrodruh 
a záhadolog kva-
lit Indiana Jonese. 
Každý, kdo se vydá 

na tuto dobrodružnou výpravu, určitě za-
žije dobrodružství, možná objeví záhadu 
a třeba se i… nakonec trochu zasměje.  
 
Doporučujeme telefonickou rezervaci 
vstupenek na čísle: 376 582 324

Divadelní spo-
lek Kašpar na hradě 

Kašperk 

2.–5. srpna 2015 od 21.00 Othello 

6.-9. srpna od 21.00 Romeo a Julie 

Jako již tolikrát, i letos se stane hrad 
Kašperk místem milostného vzplanutí 
a vášně, ale i místem zrady a tragické lásky. 
Již tradičně hrad navštíví divadelní spolek 
Kašpar, aby v nenapodobitelné atmosféře 
hradního paláce opět uvedl to nejlepší ze 
svého repertoáru. A velikán světového dra-
matu William Shakespeare rozhodně mezi 
to nejlepší patří. 

Divadelní spolek Kašpar 
William Shakespeare: Othello

 
Ve dnech 2.-5. srpna od 21.00 bude 
ve zřícenině paláce hradu Kašperk 
uveden slavný Shakeasperův pří-
běh o mladé krásce Desdemoně a je-
jím maurském manželovi Othellovi. 
V proslulém příběhu o vášni, zradě a kru-
tém trestu se v hlavních rolích představí Jan 
Potměšil a Alena Doláková. Režie se ujal 
principál divadla Jakub Špalek. V dalších 
rolích se představí např. Eva Elsnerová, 
Adrian Jastraban nebo Marek Němec. 
Před představením bude pro divá-
ky na nádvoří  připraven  malý do-
provodný program na zpříjemně-
ní čekání před otevřením hlediště.

Divadelní spolek Kašpar 
William Shakespeare: Romeo a Julie

Ve dnech 6.–9. srpna bude uvedeno 
dílo, které nezestárne ani po 400 letech. 
Dílo, které diváky zavede do renesanční 
Verony, aby tam spatřili boj dvou na smrt 
znepřátelených rodů. Boj, uprostřed které-
ho se zrodí láska. Romeo a Julie ve zcela 
originálním pojetí spolku Kašpar pod 
vedením režiséra Jakuba Špalka. V hlav-
ních rolích slavných milenců se před-
staví Matouš Ruml a Tereza Rumlová. 
V dalších rolích vystoupí Jan Potměšil, 
Ilona Svobodová, Adrian Jastraban, 

Kašperk - léto 2015 
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Petr Lněnička a další. Přijďte prožít nej-
větší lásku všech dob na hrad Kašperk. 
Romeo a Julie hudebně doprovází hudeb-
ní skupina Backchus, která patří ke špič-
ce muzikantů hrající historickou hudbu. 
Po skončení představení následuje kon-
cert této skupiny na hradním nádvoří. 
Před představením bude pro divá-
ky na nádvoří  připraven  malý do-
provodný program na zpříjemně-
ní čekání před otevřením hlediště.

Obě představení se odehrávají v auten-
tických prostorách zříceniny hradního 
paláce ze 14. století a v přilehlých věžích. 
Představení mají díky tomu jedinečnou 
atmosféru. Je zde vynikající akustika, 
proto účinkující hrají a zpívají bez ozvu-
čení. Na Kašperk není třeba vozit diva-
delní kulisy, autentickou kulisu vytváří 
sám hrad. Světla a stíny, balkon z věže, 
přelétávající netopýr, zářivé hvězdy nad 
hlavami (pokud není počasí proti), to 
jsou divadelní představení na Kašperku.

Všem zájemcům o vstupenky dopo-
ručuje jejich včasné zakoupení, před-
stavení bývají nezřídka vyprodána.

Více informací o předprodeji vstupenek 
i o představení je na  www.kasperk.cz.

DNY EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ

5 .-6.  září 2015

Hrad Kašperk by rád přispěl k při-
pomínání si významného dědictví naší 
minulosti. Proto u příležitosti letošních 
dní Evropského dědictví připravila sprá-
va hradu Kašperk speciální programovou 
nabídku.

Sobota 5. a neděle 6. září vždy od 11.00: 
Prohlídky s kastelánem hradu Kašperk 
Návštěvníky osobně hradem provede 
kastelán Kašperku Zdeněk Svoboda.  
Nejedná se o standardní prohlídku hra-
du. Tématem prohlídky bude provoz, 
provádění památkové obnovy a údrž-
ba středověké památky. Návštěvníci se 

výjimečně podívají i do prostor, kam 
se normálně s prohlídkou nedostanou. 
Rezervace prohlídek na tel. čísle: 
376 582 324, kapacita jedné prohlídky je 
35 osob.

Hrad Kašperk nabízí 
dva prohlídkové okruhy

otevírací doba: 
duben: so a ne 10.00 - 17.00•	
květen - červen: •	

denně mimo pondělí 10.00 - 17.00
červenec - srpen:•	

pondělí 10.00 - 18.00
úterý - neděle 9.30 - 18.00
září: denně mimo pondělí 10.00 - 17.00•	
říjen: denně mimo pondělí 10.00 - •	
16.30(út - pá prohlídky pouze v těch-
to časech: 10.30, 12.00, 13.30 a 15.00. 
pouze okruh Život na hradě)
28.12.-1.1.: denně 10.00 - 16.30•	

 
Poslední pro-

hlídka začíná 1 ho-
dinu před koncem 
otevírací doby ob-
jektu (kromě úterý 
- pátek v říjnu).

Stavba hradu

Jak už název na-
povídá, návštěvník 
se seznámí se stav-
bou a přestavbou 
hradu po požáru 
koncem 15. století.  
Průvodcem po hra-
dě je samotný verk-

mistr nebo jeho dcera. Přímo uvnitř teh-
dejšího staveniště se návštěvníci seznámí 
se stavebními postupy, pracovním náči-
ním, řemeslníky, přičemž se uplatní ori-
ginální a neobvyklá výtvarná zpracování.

Kašperk je prvním hradem, kde přímo 
před zraky návštěvníků ožije středověká 
komnata. Návštěvníci hradu se octnou 
uprostřed místnosti, která se staví, vy-
baví se nábytkem a nakonec díky požáru 
zanikne!

Tento prohlídkový okruh již vidělo 
několik  desítek tisíc návštěvníků a se-
tkal se s velkým ohlasem. Zaujal neje-
nom dospělé, ale i nejmenší návštěvníky, 
kteří se tak hravou a nenásilnou for-
mou seznámí s vybavením středověkých 
komnat. 

Život na hradě

Tato prohlídka poodhalí nejen podo-
bu každodenního života na středověkém 
hradě, ale přiblíží i způsoby, jakými in-
formace o něm získáváme. Rádi bychom 
co nejvíce seznámili návštěvníky s tím, 
jak moc nám hradní zřícenina, jakou je 
právě Kašperk, může pomoci s rekon-
struováním běžného života středověku. 
Na závěr prohlídky, poté, co se sezná-
míme se středověkým jídelníčkem, hygi-
enou nebo způsobem bydlení, je připra-
veno malé překvapení v podobě „Okna 
do historie“. Společně nahlédneme do 
minulosti a podíváme se na to, jak jeden 
den v životě hradu asi mohl vypadat.

Hradní nádvoří je ideálním místem 
k odpočinku a relaxaci. A protože k ide-
álnímu posezení v příjemném prostředí 
hradního nádvoří patří i dobrá káva, je 
pro návštěvníky připravena ta nejlepší. 
Lahodná káva, která je vždy 100% čer-
stvě upražená, je dodávána místní kaš-
perskohorskou pražírnou kávy, Rósta 
kafé. Nejlepší kávy z celého světa může-
te ochutnat na nádvoří hradu Kašperk. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Zdeněk Svoboda, katelán hradu
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Muzea, galerie a seismická stanice
Muzeum Šumavy  
a Galerie

K nejcennějším exponátům Muzea 
Šumavy patří soubor pozdně gotických 
plastik z přelomu 15.–16. století, zejmé-
na dřevořezby anonymního tvůrce Mistra 
Oplakávání ze Zvíkova, které patří 
k tomu nejlepšímu z odkazu české pozdní 
gotiky, dále kolekce šumavského skla se 
secesními vázami sklárny v Klášterském 
Mlýně u Rejštejna. Stálý obdiv sklízejí li-
dové podmalby na skle z Kvildy, originál-
ní lidové dřevořezby či unikátní šumavská 
umrlčí prkna.

Stálá přírodovědná expozice prezentuje 
vedle exponátů z oborů zoologie, botani-
ky, geologie a ochrany přírody jednotlivá 
přírodní prostředí (biotopy) šumavské 
krajiny. V historické expozici je zvláštní 
pozornost věnována památkám země-
dělství, dřevařství, sklářství, zlatorud-
ného hornictví, lidové výrobě, kultuře 
a umění. 

Zvláštností jsou památky těžby a zpra-
cování zlata, výroby dřevěného drátu nebo 
lidového betlémářství.

Muzeum pořádá pravidelné tematické 
sezonní výstavy.

Muzeum Šumavy Kašperské Hory
Náměstí 140, Kašperské Hory
tel.: 376 582 226, 376 528 850
e-mail: horpeniak@sumavanet.cz
www.muzeum.sumava.net
GPS: 49°8'36.041"N, 13°33'21.022"E
otevírací doba:
květen - říjen: út – so 9.00 –17.00, •	

ne 9.00–12.00 
(červenec a srpen 9.00 – 17.00)
polední pauza 12.00-12.45•	

Do celého prostoru galerie je možný 
bezbariérový přístup.

Muzeum historických 
motocyklů

Soukromá sbírka motocyklů a jízdních 
kol patří mezi jednu z největších expozic 
historických motocyklů v České republice. 
Můžete zde najít mnoho světových uniká-
tů, často dochovaných v jediném exemplá-

ři, jako např. JAC 500, motocykl Wagner 
a další. Na své si přijde ale i naprostý laik, 
kterého beze sporu překvapí nejdelší vy-
ráběný motocykl na světě – Čechie, pro 
3 osoby. Sbírka je doplněna i kolekcí histo-
rických jízdních kol, nechybí zde ani vyso-
ké jízdní kolo firmy Kohout z roku 1870. 

Muzeum je umístěno v atypickém pro-
storu staré půdy s výškou krovu až 14,5 m, 
která ukazuje špičkovou práci starých šu-
mavských tesařů.

Muzeum historických motocyklů
Vimperská 12, Kašperské Hory
tel.: 606 737 041
e-mail: moto-muzeum.zdenek.balek@

seznam.cz
www.historicke-moto.cz
GPS: 49°8'39.740"N, 13°33'24.172"E
otevírací doba:
denně 9.00–17.00 (v příp. uzavřené ex-

pozice stačí zazvonit na zvonek u dveří 
a průvodce přijde)

Mimo uvedené termíny je možné pro 
skupiny nad 10 osob otevřít kdykoliv po 
předchozí objednávce. Pro školní výpra-
vy a zájezdy doporučujeme vždy objednat 
předem.

Expozice české hračky
Jako při objevování kouzelného světa 

staré půdy si budete připadat při návště-
vě soukromé sbírky expozice hraček. 
Spojení netradičních výstavních prostor 
a hraček vám připomenou dobu mládí 
a dětských her. 

Tato sbírka obsahuje kolem tisíce ex-
ponátů, mezi kterými naleznete poko-
jíčky pro panenky, auta, vláčky a další. 
Součástí expozice je také rozsáhlá sbírka 
plechových a plastových modelů trakto-
rů Zetor a celá řada loutkových divadel 
a samostatných loutek. Další část expo-
zice je věnována ukázce tradiční výroby 
hraček v obci Skašov. Tato tradice je 
stará podle některých pramenů více než 
200 let.

Expozice české hračky
Vimperská 12, Kašperské Hory
tel.: 731 510 734
e-mail: RBrand@seznam.cz
GPS: 49°8'40.540"N, 13°33'24.643"E
otevírací doba: denně 9.00-12.00, 

12.30–17.30 
(v příp. uzavřené expozice stačí zazvo-

nit na zvonek u dveří a průvodce přijde)

Seismická stanice 
Geofyzikálního ústavu 
Akademie věd ČR (KHC)

Stanice byla založena před 55 lety. Patří 
k nejcitlivějším na světě, neboť zde není ru-
šena žádnou průmyslovou činností.

Nachází se v údolí Zlatého potoka v lo-
kalitě Mlýn Na rybníce (Weihermühle). 
Přístroje zaznamenávající otřesy půdy - 
seismometry, jsou uloženy ve štole Kristina, 
která zde zbyla po dolování zlata. Přes 
dvacet pět let se věnoval stanici Bohumil 
Bartizal, letos uplynulo 100 let od jeho na-
rození. V současné době se o stanici stará 
jeho snacha Jana Bartizalová, pracuje zde již 
36 let. 

V roce 2010 navštívila stanici Česká televi-
ze a v pořadu Toulavá kamera (24. 10. 2010) 
odvysílala krátkou reportáž: http://www.
ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-
toulava-kamera/210411000321024/obsa-
h/129993-seismicka-staniceukasperskych-
hor.

otevírací doba: seismickou stanici je 
možné navštívit po předchozí telefonic-
ké domluvě, vstupné dobrovolné

kontakt: 
Jana Bartizalová – tel.: 723 480 120

Veřejné toalety (WC)
jsou umístěny v budově kina. 
Provozní doba od 2. 6. do 30. 9. 2015, 

denně 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00. 

Bankomat České spořitelny
 je umístěn na severní stěně ná-

kupního střediska Jednoty COOP 
v K. Horách.
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VÝSTAVY

do 31. října
V�sta�a „Ve�ké še�m� Šuma�� a Besk�d“
P�odejní ��sta�a i�ust�ací Lud�íka Kunce se 
koná �e spo�up�áci se Sp�á�nou NP Šuma�a. 
Ote�í�ací doba: k�ěten, če��en: út – so 9.00 
– 12.00, 13.00 – 17.00, ne 9.00 - 12.00; če��e-
nec - s�pen: út - ne 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00; 
září - říjen: út – so 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, 
ne 9.00 - 12.00

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

22. 6. – 24. 7.
V�sta�a k 20. ���očí ná�ště�� Vác�a�a 
Ha��a � Kašpe�sk�ch Ho�ách
Ve�nisáž ��sta�� se uskuteční � pondě�í 22. 6. 
od 17.00 �e ��sta�ní síni na �adnici.

V�sta�ní místnost �adnice � Kašpe�sk�ch Ho- |
�ách 

S�pen - září
V�sta�a Jose� Sodomka � Kašpe�sk�ch 
Ho�ách, histo�ie spo�ečnosti Liaz

V�sta�ní místnost �adnice Kašpe�ské Ho�� |

4. 9. | 13.00 – 15.30
Zahájení ��sta�� „ Houb� známé i nezná-
mé“
Zahájení p��ního �očníku m�ko�ogické ��sta�� 
pří�odních exponátů i mode�ů hub. V�sta�a 
„ži��ch“ exponátů do 5. 9. do 16 hodin, ��sta-
�a mode�ů hub pot��á do 30. 10. Kontakt te�. 
376 582 734, 731 530 544.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Komento�aná p�oh�ídka Kašpe�sk�ch Ho� 
s p�ů�odcem
če��en | sobot� � 10.30 (13., 20., 27. 6.)
če��enec, s�pen | úte�� a nedě�e � 10.30 

(5., 7., 12., 14., 19., 21., 26., 28. 7., a 2., 4., 
9., 11., 16., 18., 18., 23., 25., 30. 8.)

září | sobot� � 10.30 (5., 12., 19., 26. 9.)
Odha�te tajemná zákoutí Kašpe�sk�ch Ho� 

s p�ů�odcem. P�oh�ídk� o histo�ii města s ná-
�ště�ou �adničního podzemí, pi�o�a�ské jesk�-
ně a koste�a s�. Ma�két� sta�tují od če��na. 
Vstupenk� � předp�odeji na Městském ku�tu�-
ním a in�o�mačních středisku � K. Ho�ách � bu-
do�ě �adnice, �eze��ace na te�. 376 503 413, 
e-mai�: in�o�mace�kaspho��.cz. Vstupné zá-
k�adní 60 Kč, snížené 45 Kč.

Radnice Kašpe�ské Ho�� - začátek p�oh�ídk� |

Komento�ané p�oh�ídk� hřbito�ního 
koste�a s�. Miku�áše 
če��enec, s�pen | úte�� a nedě�e � 13.30 

(5., 7., 12., 14., 19., 21., 26., 28. 7., a 2., 4., 
9., 11., 16., 18., 18., 23., 25., 30. 8.)

Jedná se o nap�osto unikátní, neba�okizo�an� 
ch�ám posta�en� před �okem 1330, jedinečnou 
ukázku �ido�é gotik� s pů�odními ��eskami na 
zdech. T�oj�odní bazi�ika s d�ouh�m, ��sok�m, 
pětibok�m p�esb�tářem a nízkou �ěží �o�ti�-
kačního cha�akte�u. Kap�e s�. Ann� je jedno 
z nejsta�ších poutních míst na střední Šuma�ě. 
Vstupné zák�adní 50 Kč, snížené 40 Kč.

u koste�a s�. Miku�áše, 1,5 km od cent�a města  |
- začátek p�oh�ídk�

KONCERTY A FESTIVALY

20. 6. | 13.00 – 00.00
Kašpe�skoho�sk� Den hudb�
Již t�adiční akce konaná ke s�ěto�ému Dni hud-
b�. V�soupí Šá�ka Rezko�á, Ba�akud�, Rank� 
Sepp, Si�k�skon, Ha��ej Re�i�a� a da�ší.

Náměstí Kašpe�ské Ho�� |

27. 6. | 20.00
Bene�ční konce�t B�ána nebes, Vít 
Aschenb�enne� a hosté
Vážná hudba (ŘKF)

Koste� s�. Miku�áše Kašpe�ské Ho�� |

4. 7. | 13.00 – 23.00
Mount Kašpe�k
Různé žán�� popu�á�ní křesťanské hudb� 
(ŘKF). P�og�am: 13.00 – 13.45 MIRIAM; 14.00 
– 14.45 Křesťanské sbo��; 15.00 – 15.45 Šest 
st�un; 16.00 – 16.45 Memento; 17.00 – 17.45 
Los Gitanos Rubios; Přestá�ka; 19.00 – 19.45 
T’N’T; 20.30 – 21.30 Zebedeus; 21.30 – 22.30 
Cito�á zá�ežitost; 22.30 – 24.00 Veče� ote-
�řen�ch s�dcí. Dopo�učené �stupné 50 Kč přes 
den, 100 Kč �eče�.

Koste� s�. Ma�két�, Kašpe�ské Ho�� |

17. – 19. 7.
Festi�a� na konci s�ěta
Ob�íben� �etní hudební �esti�a� je zpátk� 
a � p�né sí�e! Čt��t� �očník se ��ací, ab� Vám 
nabíd� ��b�ané kape��, pohodo�ou atmos�é�u 
a jedinečné zážitk� pod ši��m nebem.

Kašpe�ské Ho�� za Soko�o�nou |

1. 8.
7. Pouťo�é hudební odpo�edne
Již sedm� �očník hudebního �esti�a�u se usku-
teční t�adičně � pa�číku pod kinem, p�og�am: 
3 Logie, Zách�at, Mod�� stejšn a da�ší. Pořádá 
Ke�tská stopa o. s.

Pa�čík pod kinem, Kašpe�ské Ho�� |

1. 8. | 20.00
Pe��antco��egium
Bene�ční poutní konce�t, �ážná hudba (ŘKF)

Koste� s�. Miku�áše, Kašpe�ské Ho�� |

8. 8. | 20.00
Requiem za nena�ozen� ži�ot, Scho�a 
G�ego�iana z Paříže
Mše s�. (ŘKF)

Koste� s�. Miku�áše, Kašpe�ské Ho�� |

KULTURA I. ČÁST
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KULTURA II. ČÁST
POUTĚ, SLAVNOSTI, ZÁBAVY

1. 8. – 2. 8.
Kašpe�skoho�ská pouť
Jedna z nej�ětších �etních akcí p�o ši�okou �e-
řejnost je konání poutních s�a�ností � Kašpe�-
sk�ch Ho�ách. Okouz�ující k�ětino�á ��zdoba 
koste�a s�. Ma�két�, poutní p�ocesí, sta�očes-
k� ja�ma�k, pouťo�é at�akce, to �še a mno-
hem �íc u�idíte při �aší ná�ště�ě Kašpe�sk�ch 
Ho� � tomto datu.

Kašpe�ské Ho�� |

1. 8. | 21.00
Pouťo�á zába�a
T�adiční pouťo�á zába�a, hudba, obče�st�ení

Kašpe�ské Ho�� |

8. – 9. 8.
Pouť na Če��ené – 10. �očník obno�ené 
pouti
Pořadate�em OS Obno�a a �oz�oj Če��ené na 
Šuma�ě, dop�o�odn� p�og�am - hudba, t�h�.

Osada Če��ená |

11. – 12. 9.
Šuma�ské Kašpe�ské Ho�� – městské 
s�a�nosti
Zasta�te se spo�u s námi os�a�it „kašpe�sko-
ho�ské b�tí“. Vžd�ť ži�ot je k�ásn� a šuma�ské 
Kašpe�ské Ho�� taktéž. V pátek �eče�ní p�o-
g�am. Hudba, dob�é jíd�o a spoustu zába��, 
� sobotu řemes�né a �a�mářské t�h� po ce�� 
den. S�a�nosti na téma ži�ot a s�á�a k�á�e Jana 
Lucembu�ského. Více in�o�mací na p�akátcích, 
���.suma�a.net/ickho��, te�. 376 503 412.

Náměstí Kašpe�ské Ho�� a oko�í |

DIVADLA A KINO

19. 6. | 19.00
Hudební komedie Nebe na zemi
K meziná�odnímu Dnu hudb� a k 100. ���o-
čí Vosko�ce a We�icha. SušDi�Och předsta�í 
hudební komedii od Jana We�icha a Jiřího Vos-
ko�ce, dop�něnou hudbou od Ja�os�a�a Ježka 

- NEBE  NA ZEMI. Děj h�� se odeh�á�á na 
O��mpu a � ma�ém městě kdeko�i� a kd�ko�i� 
je Vám �ibo, neboť jak říká bůh Me�ku� �e hře 
„ Nezá�eží na jménu obce, �idi, ti jsou �šude 
stejní“. Předp�odej a �eze��ace �stupenek na 
MěKIS Kašpe�ské Ho�� (+420 376 503 412).

Kino Kašpe�ské Ho�� |

20. 6. | 18.00
He�ena The Fat
H�aje zapsan� spo�ek Nepřijate�ní. Komedie, 
kte�á je z�cad�em předsudků mode�ní dob�. 
Více než jind� z ní ��p���á pa�adox, že přes 
dostatek in�o�mací, kte�� nám mode�ní doba 
nabízí, jsme mnohem �íce s�epí a bez�adní.

H�ad Kašpe�k, b��a�� h�adní pa�ác |

9. 7. – 12. 7. |
Kinematog�a� B�atří Čadíků – Fi�mo�é 
�éto � Kašpe�sk�ch Ho�ách
Kinematog�a� B�atří Čadíků p�omítne na ná-
městí čt�ři české ��m�: Tři b�atři, Hodino�� 
hote�, Vši�áci, Fotog�a�. P�ojekce na ote�ře-
ném náměstí mohou ná�ště�níci zh�édnout za 
dob�o�o�né �stupné, jehož ��těžek je nás�edně 
použí�án na dob�očinné úče��. Po setmění se 
p�omítá na p�átno 11 x 4,5 met�u.

Náměstí, Kašpe�ské Ho�� |

17. 7. | od 14.00 a od 20.00
Kočo�né di�ad�o - F�aška o Dušano�ě duši
F�aška o Dušano�ě duši ��p�á�í příběh m�adé-
ho č�o�ěka, kte�� se na s�é pouti �ásk� střetá-
�á s nást�ahami sedmi sm�te�n�ch hříchů. Zda 
Dušan pod�ehne s�odům temn�m, zah�aje jen 

p�o �ás s citem �e�ejemn�m! Jedná se o �et-
ní di�ade�ní open-ai� předsta�ení, kte�é se � 
Kašpe�sk�ch Ho�ách odeh�aje d�ak�át, jedno 
odpo�ední ��stoupení od 14.00 a d�uhé pod-
�eče�ní od 20.00, přímo � p�osto�u ma�ebného 
náměstí. Vstupné dob�o�o�né, dé�ka předsta-
�ení cca 65 min., p�o děti i dospě�é.

Kašpe�ské Ho�� - náměstí |

2. – 5. 8. | 21.00
Othe��o - Di�ade�ní spo�ek Kašpa� na 
Kašpe�ku
P�kna, kte�á znamenají Kašpe�k. Di�ade�-
ní spo�ek Kašpa�, �etos �e znamení Wi��iama 
Shakespea�a, u�ede s�é h�� Othe��o (2. - 5. 8.) 
a Romeo a Ju�ie (6. - 9. 8.), opět � neodo�ate�-
né atmos�éře h�adního pa�áce h�adu Kašpe�k. 
B�ižší in�o�mace na ���.kaspe�k.cz, �eze��ace 
nutná.

H�ad Kašpe�k |

6. – 9. 8. | 21.00
Romeo a Ju�ie - Di�ade�ní spo�ek Kašpa� 
na Kašpe�ku
P�kna, kte�á znamenají Kašpe�k. Di�ade�-
ní spo�ek Kašpa�, �etos �e znamení Wi��iama 
Shakespea�a, u�ede s�é h�� Othe��o (2. - 5. 8.) 
a Romeo a Ju�ie (6. - 9. 8.), opět � neodo�ate�-
né atmos�éře h�adního pa�áce h�adu Kašpe�k. 
B�ižší in�o�mace na ���.kaspe�k.cz, �eze��ace 
nutná.

H�ad Kašpe�k |

PŘEDNÁŠKY

7. 8. | 19.00
Kam až doh�édneme do �esmí�u
Zajíma�á přednáška s p�omítáním �otog�a�í 
začínající na znám�ch �zdá�enostech, p�ocház-
ka po h�ězdné ob�oze přecházející do ší�en�ch, 
nám nepředsta�ite�n�ch, �zdá�eností �e �esmí-
�u. Ast�onomická přednáška bude � případě pří-
zni�ého počasí dop�něna pozo�o�áním �etní �e-
če�ní ob�oh�. 20 Kč, kontakt te�. 376 582 734, 
731 530 284.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |



změna p�og�amu ��h�azena

te�. 376 582 734, 731 530 284.
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

VYCHÁZKY

27. 6. | 10.00 – 14.00
Rost�in� zah�adní a �ost�in� p�ané
Botanická ��cházka do oko�í Kašpe�sk�ch Ho�. 
Pohod�ná obu�. V případě nepřízni�ého počasí 
náh�adní p�og�am � IS a SEV. 20 Kč, kontakt 
te�. 376 582 734, 731 530 284.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

4. 7. | 10.00 – 14.00
I p�e�e�e mají k�ásné k�ět�
Botanická ��cházka do oko�í Kašpe�sk�ch Ho�. 
Pohod�ná obu�. V případě nepřízni�ého počasí 
náh�adní p�og�am � IS a SEV.

S�az IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

9. 7. | 10.00 – 14.00
30. 7. | 10.00 – 14.00
4. 8. | 10.00 – 14.00
Po stopách z�atokopů
V�cházka s po�ídáním o těžbě z�ata � oko�í 
Kašpe�sk�ch Ho� � dá�né i nedá�né minu�osti. 
Cestou budou přip�a�en� �ůzné h�� a úko�� p�o 
ma�é i �e�ké. 20 Kč, kontakt te�. 376 582 734, 
731 530 544.

S�az IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

10. 7. | 13.00 – 16.00
Za histo�ií si�k� do Amá�k�
V�cházka za nedá�nou šuma�skou histo�ií 
do Amá�ina údo�í. Cestou se seznámíte s ��-
�obou si�ek � b��a��ch místních si�ká�nách. 
Součástí p�og�amu budou i p�aktické ukázk� 
a způsob� získá�ání a ��užití ohně � dá�né 
minu�osti. 20 Kč, kontakt te�. 376 582 734, 
731 530 284.

S�az IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

z ní ���obit. 20 Kč, kontakt te�. 376 582 734, 
731 530 284.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

12. 7. | 13.00 – 17.00
16. 8. | 13.00 – 17.00
Ruční ���oba sk�eněn�ch ko�á�ků (pateří-
ků) na sk�ářském kahanu
Co to b��� pateřík� a jak se ���ábějí �inuté 
pe���? Přij�te se seznámit s ���obkem Šuma-
�a - o�iginá�ní p�odukt, pos�echnout si mno-
ho zajíma�ého o histo�ii sk�ářst�í na Šuma�ě 
a podí�at se na ce�� postup ���ob� sk�eněného 
ko�á�ku. Sami se pak můžete pokusit o ���o-
bu s�ého záři�ého pok�adu. Cena p�og�amu 
20 Kč, ���oba ko�á�ku 20 Kč, kontakt te�. 
376 582 734, 731 530 284.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

21. 7. | 13.00 – 16.00
21. 8. | 13.00 – 16.00
T�oříme z FIMO hmot�
Přij�te si s námi ���obit o�iginá�ní dá�ek, ozdo-
bit �žičku, p�opisku nebo jin�, �ám mi��, ��astní 
předmět z ko�u nebo sk�a. 30 Kč, kontakt te�. 
376 582 734, 731 530 284.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

31. 7. | 10.00 – 13.00
T�oři�á dí�na – H�nčířst�í
Přij�te si ��zkoušet k�ásnou, a�e ne�ehkou 
p�áci na h�nčířském k�uhu, při kte�é se mů-
žete doz�ědět, jak �znikají ke�amické ���obk�. 
30 Kč, kontakt te�. 376 582 734, 731 530 284. 
Dopo�učujeme se na akci předem objednat.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

7. 9. | od 16.00
Přástk� - t�ů�čí dí�na p�o dospě�é
Přij�te si s námi ��t�ořit ���obk� p�o �aše �ato�esti.

Ho�sk� k�ub, k�ubo�na 2NP, Kašpe�ské Ho�� |

19. 9. | 10.00 – 15.00
Vítejte po p�ázdninách
Zába�ná sobota p�ná t�oři��ch a řemes�-
n�ch akti�it. Tentok�át s možností ��zkoušet 
si p�áci na h�nčířském k�uhu. 30 Kč, kontakt 

22. 8.
Setkání odpů�ců těžb� z�ata
Beseda o p�ob�ematice těžb� z�ata � sou�is-
�osti s přip�a�o�anou sm�ou�ou TTPI, součástí 
budou i k�átká ��mo�á p�omítání, dop�o�odn� 
p�og�am: p�oh�ídka seismické stanice, hudba, 
h�� p�o děti. B�ižší in�o�mace na p�akátcích 
před akcí. Sd�užení Šuma�a nad z�ato.

Kašpe�ské Ho�� |

5. 9. | 10.00 – 14.00
M�ko�ogická přednáška „Houb� známé 
i neznámé“
V�dejte se s námi „na houb�“. V�cházka tento-
k�át s odbo�níkem na s�o�o �zat�m, kte�� nám 
dokáže, že jed�é a chutné mohou b�t i na p��ní 
poh�ed ob�čejné „p�aši�k�“. Součástí p�og�amu 
je i p�oh�ídka m�ko�ogické ��sta��. 20 Kč, kon-
takt te�. 376 582 734, 731 530 544.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

TVOŘIVÉ DÍLNY

13. 6. | 13.00 – 16.00
2. 7. | 13.00 – 16.00 
6. 8. | 13.00 – 16.00
T�oři�á dí�na - antist�eso�é ma�o�ání
Přij�te si ��zkoušet s�ou t�oři�ost, k�eati�i-
tu a z�učnost do naší t�oři�é dí�n�, kde spo�u 
s námi můžete p�ožít příjemné odpo�edne 
a odnést si ��astno�učně ��t�ořené ob�ázk�. 
20 Kč, te�. 376 582 734, 731 530 284.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

29. 6. | od 16.00
Přástk� - t�ů�čí dí�na p�o dospě�é
Přij�te si s námi ��t�ořit ���obk� p�o �aše �a-
to�esti.

Ho�sk� k�ub, k�ubo�na 2NP, Kašpe�ské Ho�� |

7. 7. | 13.00 – 16.00
18. 8. | 13.00 – 16.00
T�oři�á dí�na „Z o�čína“
O�čí �ouno je možné zp�aco�at nejen přede-
ním a tkaním, a�e i p�stěním. Přij�te a zjistíte, 
jak se zp�aco�á�á o�čí ��na a co �še je možné 

KULTURA III. ČÁST
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MUZEUM LEHKÉHO  

OPEVNĚNÍ ANNÍN 

13. – 14. 6.; 4. – 12. 7., 15. – 16. 8.; 26. – 
28. 9. | 10.00 – 18.00, ne 10.00 – 16.00
Muzeum �ehkého ope�nění Annín
Jediné před�á�ečné ope�nění na Šuma�ě, 
tz�. řopík – objekt je ��zb�ojen� a ��st�oje-
n�, ��sta�ka zb�aní, pouta�é nástěnk�, �zdu-
cho�ko�á stře�nice, ochotní p�ů�odci. Da�ší 
op�a�ené objekt� � b�ízkosti. In�o�mace na: 
���.�opik-annin.cz, emai�: muzeum.annin�
seznam.cz.

U zastá�k� D�ouhá Ves, Bohdašice, přes řeku  |
Ota�u u obce Annín

FOTOGRAFIE

5. 8. | 19.00 – 20.00
Himá�aj. K�ajina a �idé � Nepá�u a La-
dakhu
Cesto�ate�ská �otog�a�e spojuje k�ajinářskou 
a po�t�étní �otog�a�i spo�u s �epo�táží a doku-
mentem. Na�íc musí �otog�a� řešit nej�ůzněj-
ší p�ob�ém� a b��á ��sta�en řadě ožeha��ch 
a nebezpečn�ch situací. He�ena Macenaue-
�o�á je zkušená �otog�a�ka, kte�á uskutečni-
�a řadu �otog�a�ck�ch expedic do exotick�ch 
a �zdá�en�ch míst, �žd� se a�e �áda ��ací na 
Šuma�u. 20 Kč, kontakt te�. 376 582 734, 
731 530 284.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

12. 8. | 19.00 – 20.00
Las Vegas a ná�odní pa�k� USA
Cesto�ate�ská �otog�a�e te�eobjekti�em �ekto-
�a z FotoInstitut.cz. Pouště a kaňon� jihozá-
padu USA. Ranní a �eče�ní s�ět�o na ska�ách 
G�and kaňonu, B��ce kaňonu a � Údo�í sm�ti. 
Pří�odní kated�á�a s�ět�a � Anti�ope kaňonu. 
Unikátní pří�odní ob�ouk� � NP G�and A�-
ches. Neón� a noční ži�ot �e městě haza�du 
Las Vegas. 20 Kč, kontakt te�. 376 582 734, 
731 530 284.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

b�echtic. Součástí p�og�amu je i ��stup na 
místní �ozh�ednu, kte�á nask�tá jedinečn� po-
h�ed do da�ekého oko�í. Dé�ka t�as� 4 km, 20 Kč, 
kontakt te�. 376 582 734, 731 530 544.

S�az IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

26. 9. | 10.00 – 14.00
K�etoucí pok�ad� podzimu
Botanická ��cházka nejen za šuma�sk�mi hořci. 
Pohod�ná obu�. V případě nepřízni�ého počasí 
náh�adní p�og�am � IS a SEV. 20 Kč, kontakt 
te�. 376 582 734, 731 530 284.

S�az IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

SPORT

20. 6. | 10.00, 14.00
C�k�istická „Kašpe�ská 66“
17. �očník c�k�istického zá�odu se uskuteční 
� oko�í K. Ho�. Od 10.00 zá�od do ��chu (t�asa: 
z Amá�ina údo�í smě�em na Bí�� potok a p�ud-
k�m stoupáním až na Zhůří), odpo�edne od 
14.00 h�omadn� zá�od (t�asa: zá�od od kina 
na Náměstí smě�em D�ouhou u�icí, Na P�ád�o, 
Lišák, M��n na ��bníce, Če��ená, Ka��ina pi�a, 
Rejštejn a po Sta�é �ejštejnské ko�em o�čína na 
Kašpe�ské Ho�� u�icí Ne�udo�ou).

Kašpe�ské Ho�� a oko�í |

25. 7.
KYC – Kašpe�skoho�sk� Yo�o Contest
Soutěž � jojo�ání – 2. �očník. Pod�obné in�o�-
mace na p�akátcích před akcí.

Kino Kašpe�ské Ho�� |

RÝŽOVÁNÍ ZLATA

19. 7. | 14.30 – 17.00
7. 8. | 14.30 – 17.00
R�žo�ání z�ata
Histo�ie ��žo�ání a do�o�ání z�ata na Šuma�ě 
od dob Ke�tů až do pře�omu 19. a 20. sto�e-
tí, �četně p�aktick�ch ukázek a soutěží. 20 Kč, 
kontakt te�. 376 582 734, 731 530 284.

S�az Radešo� |

15. 7. | 10.00 – 15.00
28. 7. | 10.00 – 15.00
25. 8. | 10.00 – 15.00
Přes Nebe a Pek�o na Ždáno�
V�cházka ko�em ��chu Ch�um do b��a�é osad� 
Ždáno� a přes Ka���ík zpět. Nádhe�né ��h�ed� 
na město a šuma�ské ��cho��. Cestou budou 
přip�a�en� �ůzné h�� a úko�� p�o ma�é i �e�-
ké. Dé�ka t�as� 8,5 km, 20 Kč, kontakt te�. 
376 582 734, 731 530 464.

S�az IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

1. 8. | 10.00 – 14.00
Rost�in�, keře a st�om� a jejich místo 
� kuch�ni
Botanická ��cházka p�o děti i dospě�é za ta-
jemst�ím šuma�sk�ch �ost�in. 20 Kč, kontakt 
te�. 376 582 734, 731 530 284. Pohod�ná 
obu�. V případě nepřízni�ého počasí náh�adní 
p�og�am � IS a SEV.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

14. 8. | 10.00 – 15.00
Puto�ání na h�ad Kašpe�k
V�cházka přes Ž�íbek a Pust� H�ádek na stře-
do�ěk� h�ad Kašpe�k, odměnou je úch�at-
n� ��h�ed do ce�ého k�aje. Cestou �ás čekají 
nejen �ůzné h�� a úko�� p�o ma�é i �e�ké, a�e 
také po�ěsti a zkazk� nejen o h�adu. Dé�ka 
t�as� 8 km, 20 Kč, kontakt te�. 376 582 734, 
731 530 464.

S�az IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

23. 8. | 10.00 – 14.00
Jedo�até �ost�in� � pří�odě
Jsou �šechn� �ost�in� k jíd�u? Botanická ��cház-
ka p�o děti i dospě�é za tajemst�ím jed��ch 
i jedo�at�ch šuma�sk�ch �ost�in. 20 Kč, kon-
takt te�. 376 582 734, 731 530 284. Pohod�ná 
obu�. V případě nepřízni�ého počasí se akce 
nekoná.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

27. 8. | 10.00 – 14.00
V�p�a�a za Ke�t� na Sed�o
V�dejte se s námi zpátk� do minu�osti. Cí�em 
naší cest� bude ke�tské h�adiště Sed�o u A�-

KULTURA IV. ČÁST



změna p�og�amu ��h�azena

19. 8. | 19.00 – 20.00
Is�and - Vodopád� a po�á�ní záře
K�ajinářská �otog�a�e na cestách do nejod-
�eh�ejších a nejpustějších končin země ohně 
a �edu. Cestopisná přednáška �e �otog�a�ích 
He�en� Macenaue�o�é, spo�uzak�adate�k� se�-
�e�u FotoApa�at.cz.  Doz�íte se mnoho zajíma-
�ého o tajup�ném Is�andu, jeho ba��ách, �ni-
t�ozemí, �odopádech, po�á�ní záři, kompozici. 
Kd� je �hodné použít ��t� a jak h�edat s�ět�o 
� k�ajině. 20 Kč, kontakt te�. 376 582 734, 
731 530 284.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

26. 8. | 19.00 – 20.00
Šuma�a �e �otog�a�ích He�en� Macenaue�o�é
Šuma�a �e �otog�a�ích �ekto�a z FotoInstitut.
cz. 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. Kd� je �hodné použít 
��t� a jak h�edat s�ět�o � k�ajině. Množst�í 
p�aktick�ch ukázek zaměřen�ch na k�ajinářskou 
�otog�a�i. 20 Kč, kontakt te�. 376 582 734, 
731 530 284.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

12. 9. | 9.00 – 18.00
Šuma�sk� FotoMa�aton - 5. �očník s před-
náškou „Akt s Robe�tem Vano“
Ce�os�ěto�ě ob�íbená �otog�a�cká soutěž 
p�o ši�okou �eřejnost. Exk�uzi�ním hostem 
akce je s�ěto�ě uzná�an� p�o�esioná�ní �oto-
g�a� ROBERT VANO. S sebou: Fotoapa�át, 
nabitou bate�ii, p�ázdnou paměťo�ou ka�-
tu a chuť �otit. Cena p�og�amu: sta�to�né 
50 Kč, přednáška: 80 Kč (p�o soutěžící před-
náška zda�ma). Kontakt te�. 376 582 734, 
731 530 284.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

RODINNÉ AKCE

24. 7. | 10.00 – 13.00
Šuma�ská nej…
P�og�am nejen p�o �odin� s dětmi p�n� he�, 
akti�it a zajíma�ostí o šuma�ské pří�odě. 20 Kč, 

kontakt te�. 376 582 734, 731 530 284.
IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

26. 7. | 14.00 – 17.00
Po stopách šuma�sk�ch zá�esáků
Umíte se dobře ��ba�it do pří�od� a po�adit 
si i � nouzo�é situaci? Přij�te a naučíte se 
mnoho p�aktick�ch do�edností, kte�é b� se 
�ám � pří�odě moh�� hodit. 20 Kč, kontakt te�. 
376 582 734, 731 530 284.

S�az IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

11. 8. | 10.00 – 13.00
H�edání šuma�sk�ch skřítků
Dopo�edne p�né přek�apení p�o �odiče s dět-
mi � a�eá�u Střediska en�i�onmentá�ní ��cho-
�� � Kašpe�sk�ch Ho�ách. 20 Kč, kontakt te�. 
376 582 734, 731 530 284. V případě nepříz-
ni�ého počasí se akce nekoná.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

28. 8. | 18.00 – 24.00
Netop�ří noc
Seznámení s ži�otem našich netop��ů, sou-
těže p�o děti, ukázka ��zkumn�ch metod 
�četně nočního odch�tu. 20 Kč, kontakt te�. 
376 582 734, 731 530 284. S sebou bate�ka 
a pe�ná obu�.

IS a SEV Kašpe�ské Ho�� |

HRAD KAŠPERK

20. 6. | 18.00
He�ena The Fat
H�aje zapsan� spo�ek Nepřijate�ní. Komedie, 
kte�á je z�cad�em předsudků mode�ní dob�. 
Více než jind� z ní ��p���á pa�adox, že přes 
dostatek in�o�mací, kte�� nám mode�ní doba 
nabízí, jsme mnohem �íce s�epí a bez�adní.

H�ad Kašpe�k, b��a�� h�adní pa�ác |

16. – 18. 7.
Noční p�oh�ídk� na h�adu Kašpe�ku
Méně je někd� �íce, p�oto se nebojte, že po 
tmě toho u�idíte na h�adě má�o. Noční p�o-
h�ídk�, kte�é �ás za�edou do nit�a tajemné 

h�adní zřícenin�. B�ižší in�o�mace na ���.
kaspe�k.cz

H�ad Kašpe�k |

2. – 5. 8. | 21.00
Othe��o - Di�ade�ní spo�ek Kašpa� na 
Kašpe�ku
P�kna, kte�á znamenají Kašpe�k. Di�ade�ní spo�ek 
Kašpa�, �etos �e znamení Wi��iama Shakespea�a, 
u�ede s�é h�u Othe��o opět � neodo�ate�né at-
mos�éře h�adního pa�áce. B�ižší in�o�mace na 
���.kaspe�k.cz, �eze��ace nutná.

H�ad Kašpe�k |

6. – 9. 8. | 21.00
Romeo a Ju�ie - Di�ade�ní spo�ek Kašpa� 
na Kašpe�ku
P�kna, kte�á znamenají Kašpe�k. Di�ade�ní spo�ek 
Kašpa�, �etos �e znamení Wi��iama Shakespea�a, 
u�ede h�u Romeo a Ju�ie, opět � neodo�ate�né 
atmos�éře h�adního pa�áce. B�ižší in�o�mace na 
���.kaspe�k.cz, �eze��ace nutná.

H�ad Kašpe�k |

20. – 22. 8.
Noční p�oh�ídk� na h�adu Kašpe�ku
D�uh� te�mín nočních p�oh�ídek h�adu, kte�é 
ani tentok�át nebudou �ozhodně nikte�ak ob�-
čejné. B�ižší in�o�mace na ���.kaspe�k.cz

H�ad Kašpe�k |

5. – 6. 9.
Dn� E��opského dědict�í 2015 na Kaš-
pe�ku
V�znam e��opsk�ch památek se pozná pod�e 
toho, jest�i pořádají P�oh�ídk� s Kaste�ánem. 
H�ad Kašpe�k ANO. B�ižší in�o�mace na ���.
kaspe�k.cz

H�ad Kašpe�k |

26. – 28. 9.
S�ato�ác�a�sk� �íkend na h�adě Kašpe�ku
S�átek s�atého Vác�a�a znamená na Kašpe�-
ku da�ší náh�ed do středo�ěku, tentok�át p�o-
střednict�ím české středo�ěké di�ade�ní h��. 
B�ižší in�o�mace na ���.kaspe�k.cz

H�ad Kašpe�k |

KULTURA V. ČÁST
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Informační středisko Správy Národního 
parku Šumava v Kašperských Horách bylo 
otevřeno v roce 1998 a slouží celoročně tu-
ristům, místním obyvatelům i školám jako 
zdroj informací o dění v Národním parku 
Šumava i v celém regionu. Pro návštěvníky 
nabízí interaktivní expozici s informacemi 
o jedinečnosti šumavské přírody.

Informační středisko 
a středisko environmentální výchovy

Kašperské Hory
Sušická 399

341 92 
Tel.: 376 582 734, 731 530 284, 

731 530 464 
E-mail: iskhory@npsumava.cz

www.npsumava.cz

Provozní doba:
l•	 eden, únor, březen, květen, říjen, 
prosinec 8.30 - 15.30  po - pá
červen, září 8.30 - 16.00  po - so•	
červenec, srpen  8.30 - 17.00  po - ne•	
duben, listopad pro veřejnost  •	
zavřeno, v provozu pouze SEV.

Nabídka
Bezbariérový přístup•	
Poskytování informací slovem, tele-•	
fonem, mailem
Stálá interaktivní expozice o jedineč-•	
nosti šumavské přírody: Seznamuje 
s lesními ekosystémy, krásou šumav-
ských ledovcových jezer a vodních 
toků, vývojem a velkým významem 
rašelinišť pro zadržování vody v kra-
jině i udržení druhové rozmanitosti. 
Část expozice je věnována problémům 
životního prostředí. Přibližuje zde ne-
jen problémy, kterým naše planeta čelí, 
ale ukazujeme i cesty, jak každý z nás 
může svým jednáním ovlivnit budoucí 
vývoj. Další části výstavy jsou věnova-
né např. potravním vztahům v přírodě, 
pobytovým znamením, životu šumav-

IS a SEV NP Šumava Kašperské Hory
ských šelem, či dů-
ležitému procesu, 
při kterém se stro-
my vracejí zpět do 
půdy. Nezapomněli 
jsme ani na tajem-
né noční letce – 
netopýry a různé 
sbírky přírodnin. 
Dětmi oblíbená je 
liščí nora, testy na 
ověřování znalostí 
a mnoho druhů dře-
věných skládaček, 
které jsou vyráběny 
v truhlářské dílně 
NP Šumava dle na-
šich vlastních návrhů.  Celé středisko 
je koncipováno a rozvíjeno tak, aby 
co nejlépe vyhovovalo všem věkovým 
skupinám návštěvníků, ale nejvíce se 
snažíme oslovovat děti a rodiny s dět-
mi. Proto je většina prvků vyrobena ze 
dřeva, lze s nimi manipulovat, skládat 
je a různě přetvářet.
Promítací sál s kapacitou 40 míst •	
IS nabízí široký výběr videopořadů 
s vlastivědnou, přírodovědnou a eko-
logickou tématikou, dále promítání, 
přednášky, besedy a jiné vzdělávací 
akce v rámci programů pro širokou 
veřejnost.                                                        
Programy environmentální výchovy •	
Realizujeme výukové programy ce-
loročně pro děti od mateřských až po 
střední školy z našeho regionu i celé 
České republiky. Pro případ nepříz-
nivého počasí byla pro výuku vybu-
dována učebna s mnoha zajímavými 
pomůckami, které si z větší části sami 
vyrábíme. Většina programů však pro-
bíhá v přírodě.

Přírodní areál u střediska s altánem, •	
prolézačkami a hravou naučnou stez-
kou: Pro účely programů pro veřejnost 
i pro děti bylo také postupně upravo-
váno okolí střediska. V areálu vznikl 
nejprve altán a ohniště, dále hmatová 
stezka, informační panely a různé vý-
sadby. V roce 2011 byla vybudována 
nová Stezka lesních her. Na 12 zasta-
veních návštěvníci najdou základní in-

formace o fauně a flóře Šumavy. Díky 
krásným obrázkům pana Procházky 
a zručnosti zaměstnanců naší truhlář-
ské dílny se postupně seznámí se zví-
řaty, která žijí v šumavském národním 
parku a několika druhy stromů, které 
zde rostou. Současně nahlédnou do 
rozmanitosti a tajů života v šumavské 
přírodě. Protože je stezka určena pro 
všechny cílové skupiny od malých dětí 
až po seniory, odpovídá tomu i struk-
tura jednotlivých prvků a her. Jsou 
zde jednoduché úkoly pro malé děti, 
pohybové pro ty větší, přemýšlivé pro 
moudré hlavičky i těžší zadání pro 
znalce šumavské přírody. Zde si kaž-
dý návštěvník může najít to, co zaujme 
právě jeho, pobaví se a možná i něco 
nového naučí. Dolní část areálu byla 
dotvořena jako odpočinková část, při-
byl zde vrbový tunel, houpačka a pří-
rodní průlezky.                    
Přednášky, promítání, besedy a do-•	
provody - akce pro veřejnost: V zimě 
jsou nejoblíbenější akce na sněžnicích, 
tvořivé dílny a cyklus přednášek s pro-
mítáním fotografií z cest po celém 
světě nazvaný „ Pohledy do krajiny“. 
V létě se zaměřujeme na botanické 
a ornitologické vycházky, pozorování 
noční oblohy, speciální programy pro 
rodiče s dětmi, tvořivé dílny, na kte-
rých vyrábíme z přírodních materiálů 
a představujeme stará řemesla. Konec 
prázdnin uzavírá již tradičně Evropská 
noc pro netopýry. Každoročně realizu-
jeme kolem 60 takových programů pro 
naše návštěvníky.
Široká nabídka informačních a pro-•	
pagačních materiálů hravé, interak-
tivní a vzdělávací materiály Správy 
NP Šumava: mapy, průvodce, knihy, 
pohledy, magnety a drobné turistické 
suvenýry, regionální produkty
Sociální zařízení•	

•	
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Milada Janošíková
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Pouť na Červené - 10. ročník

Na jaře roku 2006 nám přijel PhDr. 
V. Horpeniak připomenout, že uběhlo 
650 let nejen od založení hradu Kašperk, 
ale také od první písemné zprávy o osadě 
Červená.

V pergamenové listině z 11. dubna 
1356 bylo uvedeno, že císař Karel IV. da-
roval H. Baderovi do dědičného užívání 
lán půdy u dvora mezi „malou Losenicí“ 
a Červenou za věrné služby při vyhle-
dávání a vytýčení trasy nové silnice do 
Pasova v Bavorsku. Tato listina je jed-
ním z nejstarších dokladů osídlení horní 
Šumavy,zachovaných v originále.

To vše a ještě mnohem více se dozvíte 
v publikaci Červená – Střípky z historie 

jedné šumavské vesnice, kterou k příleži-
tosti tohoto výročí pan V. Horpeniak pro 
Červenou napsal. Není to povídání pouze 
o historii, ale také současnosti naší osady, 
včetně fotografií jejich osadníků, trvalých 
i víkendových.

Díky přípravám na oslavu 650. výročí 
jsme se na Červené sešli, a to i ti, kteří 
se vlastně dříve jen míjeli. Postupně jsme 
se dohodli na tom, že bychom využili 
této příležitosti a zkusili obnovit tradici 
poutí na Červené. Tak proběhl 1. ročník 
a pak další a další a letos už se sejdeme 
po desáté.

Pouť na Červené probíhá vždy o dru-
hém srpnovém víkendu, takže týden po 

pouti kašperskohorské. Opakujícími se 
body programu jsou bohoslužba v návesní 
kapli P. M. Pomocné, výstava fotografií, 
hudební program. Během let se vystří-
dala pro zpestření pouti různá témata – 
Keltové, rýžování zlata, sklářství, lesnic-
tví atd.

Od samého začátku byla hlavním na-
ším cílem obnova návesní kaple a oživení 
tradice setkávání se. Myslím, že to se nám 
daří. Kaple P. M. Pomocné byla zrekon-
struována a my se v ní scházíme nejen 
při bohoslužbách, ale také na koncertech 
a při drobných „sousedských setkáních“ 
o Vánocích a jindy. A plánujeme její další 
zkrášlení... výměnu plechových vstupních 
dveří za dřevěné, odkrytí zaslepených 
oken, jednoduché vitráže.

Přijměte naše pozvání na 10. ročník 
pouti na Červené. Panuje tu příjemná at-
mosféra, a to nejen díky hudbě a sladkému 
pohoštění našich hospodyněk, ale hlavně 
proto, že máme Červenou rádi.

Věra Svitáková
OS Obnova a rozvoj Červené na Šumavě

Osada Červená
Osada Červená leží na malém pří-

toku Losenice 3 km jihovýchodně od 
Kašperských Hor v nadmořské výšce 
798 metrů. Původní název Rothsaifen 
je překládán jako „červené sejpy“ a při-
pomíná rýžovnickou minulost. 

„Slova sejp – sejpy (z německého „Seifen) 
označují nerostné nánosy, z nichž byly vy-
bírány drahé kovy. V oboru archeologie je 
sejpem míněn kupovitý nebo protáhlý pa-
hrbek – odval, vzniklý navršením písků, 
oblázků a jílů vykopaných z říčních ná-
plavů hloubením rýžovnických jam. Při 
rýžování se zlato získávalo praním – pro-
plavováním štěrkopísků k oddělení těžších 
zrnek a plíšků zlata. Provádělo se nejčas-
těji pomocí rýžovnických misek a splavů.“ 
(V. Horpeniak – Červená. Střípky z histo-
rie jedné šumavské vesnice)
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Odhalte tajemná zákoutí Kašperských 
Hor s průvodcem. Prohlídky o historii 
města s návštěvou radničního 
podzemí, pivovarské jeskyně a kostela 
sv. Markéty startují od června. 

Prohlídky se v roce 2015 konají v červnu 
a v září každou sobotu, v červenci a srpnu 
každé úterý a neděli vždy od 10.30 hodin. 
Začínáme na kašperskohorské radnici, kde 
průvodce seznámí účastníky s bohatou 
historií města a představí velký skříňový 
betlém – dřevěný, ručně vyřezávaný. Dále 
prohlídkový okruh prochází radničními 
sklepy, které vznikaly postupnou přestav-
bou budovy radnice. Součástí prohlídky je 
seznámení s historií pivovarnictví a také 
návštěva 140 m2 velké ručně dlabané pi-
vovarské jeskyně. Tato jeskyně se nachá-
zí v objektu Šumavských bylinných lázní 
Parkhotelu Kašperské Hory, jenž byl pů-
vodně právě budovou pivovaru z 16. století. 
Okruh dále pokračuje do novogotického 
kostela sv. Markéty, poté se procházkou 
dostanete k nejstaršímu domu, tzv. solnici 
v Kašperských Horách z r. 1387. 

Zhruba devadesátiminutová prohlíd-
ka seznámí návštěvníky s širokou škálou 
informací od období vzniku města ve 14. 
století, přes rozkvět města před 2. světovou 
válkou po řadu zajímavostí, jakou je např. 
výkon spravedlnosti, rozvoj školství nebo 
zlatokopectví.

Vstupenky v předprodeji na 
Městském kulturním a informačních 
středisku v Kašperských Horách v bu-
dově radnice, rezervace na tel. 376 503 
413, e-mail: informace@kasphory.
cz. Vstupné základní 60 Kč, snížené 
45 Kč. Informace o termínech a rezer-
vacích naleznete také na www.sumava.
net/ickhory.

Komentované prohlídky  
Kašperských Hor s průvodcem Stadtführungen 

in Kašperské Hory  
mit dem Stadtführer 

Juli - August 2015 
Im Zeitraum vom 1. 7. bis 30. 9. 2015 

findet hier jeden Dienstag deutsche 
Führung für individuelle Stadtbesucher 
mit dem Stadtführer statt.

Ein Rundgang durch die Stadt mit 
Unterirdische Gänge im Rathaus, 
Brauhöhle und Margarethenkirche.

Besichtigungsdauer: ca 90 min.
Eintrittskarten: Städtisches Kultur- 

und Informationszentrum (Rathaus), 
Erwachsene 60 CZK, ermäßigt 
45 CZK

Treffpunkt: Radhaus im Kašperské 
Hory

Komentované prohlídky 
hřbitovního areálu 
kostela sv. Mikuláše 
s kaplí sv. Anny

MěKIS ve spolupráci s Římskokatolickou 
farností v Kašperských Horách organi-
zuje také odpolední  komentované pro-
hlídky magického hřbitovního kostela sv. 
Mikuláše – perly raně gotické architek-
tury v jihozápadních Čechách a kaple sv. 
Anny. 

Prohlídky hřbitovního areálu probíha-
jí v červenci a srpnu každé úterý a nedě-
li, vždy ve 13.30 hodin. Vstupné 50 Kč. 
Rezervace prohlídek na tel. 606 545 062.
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Gurmánské léto v Nebespán café & apartments
Až budete na Šumavě a dostanete chuť na 

skvělou kávu připravenou na legendárním 
kávovaru La Marzocco, domácí limonády, 
francouzské pečivo, denně čerstvé sendvi-
če, úžasné domácí zákusky nebo neotřelou 
kuchyni, přijďte k nám do Nebespánu. 
V létě to u nás žije od brzkého rána do 
pozdního večera. Začínáme snídaní na 
vidličku, kterou servírujeme až do 11.30 
a pokračujeme přes lehké obědy, odpolední 
zákusky až po večerní menu. Z naší tera-
sy můžete obdivovat nově zrekonstruova-
né náměstí s kostelem svaté Markéty. Pro 
malé hosty je k dispozici velká herna a pro 
všechny velká relaxační zahrada s terasou, 
piknikovými dekami a zázemím pro děti.

Novinkou letní sezony 2015 jsou pikni-
kové koše a nabídka čerstvého francouz-
ského pečiva. V létě k nám ráno zaskočte 
pro křupavé croissanty, pain au chocolat či 
francouzské bagetky, ke kterým vám rádi 
připravíme kávu s sebou. Zároveň si mů-
žete vyzvednout piknikový koš plný dobrot 
a lahví vína od jednoho z nejlepších morav-
ských vinařů Hrdina a dcera. Připravujeme 
tři druhy piknikových košů, z toho jeden 
je čistě bezlepkový! Přibalíme i piknikovou 
deku. Stačí zavolat den předem, objednat si 
vybraný koš a druhý den si ho vyzvednout. 
Při té příležitosti můžete ochutnat někte-

rý z našich domácích produktů čili jedlých 
dárků ze Šumavy.

Nejen jídlem je člověk živ... O prázdni-
nách pořádáme každý čtvrtek hezký odpo-
lední program pro děti od 4 let s pečením 
sušenek a každou středu minikurz kresle-
ní v přírodě pro dospělé, který je vhodný 
i pro úplné začátečníky a bezvadně se u něj 
relaxuje. 

Vše najdete na našem webu www.nebe-
span.cz, kde si můžete udělat i rezervaci. 

Pohodové léto (nejlépe na Šumavě) Vám 
přeje celý tým Nebespánu.

Nebespán café & apartments
Náměstí 7, Kašperské Hory
www.nebespan.cz
tel. 603 253 242

(za Rumpoldem)
tel: 

mobil: 

Francouzské šansony 
počtvrté v Nebespánu!

"Jak chutná Francie"
V sobotu 13. 6. Vás srdečně zveme 

na večer plný nejen šansonů, ale tento-
krát i francouzských chutí. Paní Eva 
Kriz-Lifková s klavírním doprovodem 
pana Dvořáka Vás provedou krásnými 
šansony po všech koutech Francie. My 
v Nebespánu Vám připravíme zážitek 
i pro vaše chuťové buňky. 

Vstupné: 
350 Kč včetně večeře o dvou chodech, 

ochutnávky specialit a sklenky francouz-
ského rosé (rezervaci doporučujeme na 
18.00 hod.)

150 Kč včetně ochutnávky typických 
francouzských specialit (amuse bouche / 
malé jednohubkové porce) 

Rezervace na tel. 603 253 242, na 
mailu: info@nebespan.cz nebo na webu 
www.nebespan.cz

Sabina Kmecová 
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Kam
 na p�ocházku � Kašpe�sk�ch H

o�ách...

naučné stezk�
6) Cestou z�atokopů (7,5 km

)

7) Stezka st�ážců h�anice (19,5 km
)

8) Kašpe�skoho�ská �ěte� Z�até stezk� 
(24 km

) - nejedná se o ok�uh

Pozn.: O
k�uh� jsou značen� jednosm

ě�ně, ��chozím
 

bodem
 je nám

ěstí � Kašpe�sk�ch H
o�ách.

��cházko�é ok�uh�
1) Ko�em

 p�an�ře za ��h�ed� (5 km
)

2) Šum
a�sk�m

i �esnicem
i (9,5 km

)

3) V�asti�ědn� ok�uh (8 km
)

4) N
a Kašpe�k jinak (8,5 km

)

5) Přes N
ebe a Pek�o na Ždáno� (8,5 km

)




