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DLOUHODOBÉ AKCE

Srpen | úterý, čtvrtek od 15:00, 
neděle od 10:30 
Komentované prohlídky města
Cca 75minutová prohlídka města 
s průvodcem. 
Prodej vstupenek na MěKIS, tel.: 
376 503 413. 
Kašperské Hory  |

Srpen
Kašperk v proměnách světla
Výstava fotografií hradu Kašperk 
a jeho okolí od různých fotografů, 
v různém světle i období.  
galerie na radnici  |

Srpen | každou středu od 16:00
Po stopách skřítků za pokladem
Cca 3hodinová interaktivní procház-
ka pro děti s průvodcem. Jednotné 
vstupné 100 Kč. Předrodej vstupenek 
na MěKIS. 
sraz před budovou radnice  |

Srpen | úterý – neděle 
9:30–18:00
Prohlídky hradu
Možnost navštívit hradní nádvoří 
a zúčastnit se prohlídky. Více infor-
mací na www.kasperk.cz.
hrad Kašperk  |

Srpen | denně 9:00 – 16:00
Živá voda
aneb Jak jsme prožívali karanténu 
představí práce, které vznikly v obdo-
bí nouzového stavu v ČR.
foyer kina |

Celoročně
Kešky pro opravdové dobrodruhy 
Najdi 10 dobře ukrytých krabiček na 
krásných místech v našem okolí. Map-
ka s indiciemi je k dostání na MěKIS.
Kašperské Hory |

KrátKODOBÉ AKCE

1. – 2. 8. 
Kašperskohorská pouť
Duchovní program, trhy na náměstí,  
setkání hramonikářů a bohatý kultur-
ní program.
Podrobnosti uvnitř čísla.
náměstí |

1. 8. | 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00
Prohlídky seismické stanice
Muzeum je umístěno v původní bu-
dově seismické observatoře, kde jsou 
k vidění historické seismometry a re-
gistrační aparatury. Součástí prohlídky 
je i procházka štolou Kristýna v délce 
asi 200 m.
Seismická stanice Kašperské Hory |

1. 8. | 10:30–15:00
Vázání vorů a plavba po Vchynicko-
tetovském kanálu
Historie dřevařství, vázání vorů a pla-
vení dřeva po Vchynicko - Tetovském 
kanálu.
Rechle  u Modravy |

1. 8. | 20.00
Slavnostní koncert poutní slavnosti
Markéta Schley Reindlová a hosté 
Markéta Schley Reindlová – varhany, 
Andrea Brožánková Frídová – zpěv, 
Marta Neumannová – flétny, hoboj
kostel sv. Mikuláše |

3. – 6. 8. | 21:00 
Macbeth na hradě Kašperk
Klasika Williama Shakespeara v režii 
Jakuba Špalka. Lákavá věštba tří ča-
rodějnic, dýky a temná noc, vražda 
a královská koruna. Online předpro-
dej vstupek na webových stránkách 
www.kasperk.cz
hrad Kašperk |

3. 8. | 9:00 − 12:00
Kolem Pranýře za výhledy
Vycházka přes Šibeniční vrch a vrch 
Vinice s panoramatickými rozhledy do 
oblasti střední Šumavy a Pošumaví.
Na akci se předem přihlaste. 
IS a SEV Kašperské Hory |

3. 8. | 14:00 
tradice šumavského sirkařství 
Představení šumavského sirkařství, vč. 
produkce ze Simlickovy továrny pod 
Kašperskými Horami, ukázky hoblová-
ní dřevěného drátu, výroba krabiček 
s originálními polepkami.
IS a SEV Kašperské Hory |

4. 8. | 17:00
Filmové úterky pro děti
Pat a Mat: Kutilské trampoty
Pat a Mat se vracejí! Pro malé i velké 
přinášejí zábavu na ostří šroubováku 
a legraci, až se hřebíky prohýbají. Další 
série nápadů, katastrof a originálních 
řešení. Doma to raději nezkoušejte!
kašperskohorské kino |
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ková, Tatiana Dyková, Eliška Balzero-
vá a další.
parčík pod kinem |

16. 8. | 15:30
Loutkové divadelní léto v pivovaru  
Zlatá husa
Další ze série loutkových představe-
ní. Tentokrát v podání divadla Buchty 
a loutky. Vstupné zcela zdarma.
pivovarská zahrada  |

17. 8. | 9:00
Po stopách Zlaté stezky a Zlaté 
cesty
Komentovaná procházka – výprava 
z Horské Kvildy do Kašperských Hor 
o délce cca 13 km. Hlavní téma: Šu-
mavské „zlaté“ stezky, vedlejší téma: 
geomorfologický vývoj Šumavy, pří-
roda, lidská činnost a vývoj Šumavy. 
Průvodce: Zdeněk Svoboda, bývalý 
kastelán hradu Kašperk
Horská Kvilda (autobusová zastávka) |

17. 8. | 10:00
rostliny našich babiček
Botanická vycházka do okolí Kašper-
ských Hor. Cestou budeme poznávat 
drobná tajemství šumavské přírody.  
IS a SEV Kašperské Hory  |

17. 8. | 19:00
Enigmatické variace
Detektivní komedie „Enigmatické va-
riace“ odhaluje tajemství mezi dvěma 

11. 8. | 17:00
Srpnové filmové úterky pro děti  
Sněžný kluk
Jestli chcete zažít parádní dobro-
družství, běžte se podívat na střechu 
vašeho domu. Možná se tam skrývá 
ztracený a vyděšený Yetti, který neví, 
kudy se vrátit k rodičům. Od tvůrců 
slavné série Jak vycvičit draka.
kašperskohorské kino |

12. 8. | 19:00 
Pohledy do krajiny
Ekvádor – Andy a Amazonie
Cestopisná přednáška s promítáním 
fotografií a videí z FotoExpedice. 
Projedeme všemi rostlinnými pásy od 
horské tundry, přes mlžné horské lesy 
až do hlubin deštného pralesa Ama-
zonie.
IS a SEV Kašperské Hory |

14. 8. | 13:00
ruční výroba skleněných korálků 
na sklářském kahanu
Co to byly pateříky a jak se vyrábějí 
vinuté perly? Přijďte si poslechnout 
mnoho zajímavého o historii sklářství 
na Šumavě a podívat se na celý po-
stup výroby skleněného korálku. Sami 
se pak můžete pokusit o výrobu své-
ho zářivého pokladu.
Přednášející: Jana Wudy
IS a SEV Kašperské Hory |

15. 8. | 20:00
Prof. Jaroslav tůma 
Koncert předního českého varhaníka 
a profesora HAMU v Praze.
kostel sv. Mikuláše |

14. 8. | 21:00
LEtní KInO 
Příliš osobní známost
České a slovenské komediální drama 
z roku 2020 režisérky Marty Feren-
cové. V hlavních rolích Petra Hřebíč-

5. 8. | 14:00
tradice šumavského a pošumavské-
ho bylinkářství 
Představení léčivých vlastností často 
nenápadných bylin, které nás obklo-
pují, vč. ukázek praktického použití 
IS a SEV Kašperské Hory |

7. 8. | 10:00 – 13:00
Jedovaté rostliny v přírodě
Rostliny plané a kulturní. Jsou všech-
ny rostliny k jídlu? Botanická vycházka 
za tajemstvím jedlých i jedovatých šu-
mavských rostlin. 
IS a SEV Kašperské Hory |

7. 8. | 21:30
Letní kino – Pepa
Pepa pořád čeká na to, až začne ten 
opravdový a šťastný život. Jenomže 
mu táhne na padesát, pracuje jako 
úředník, žije v obyčejném okresním 
městě a doma je trochu podpantof-
lák.
Tragikomedie s Michalem Suchánkem 
v titulní roli. 
parčík pod kinem |

8. − 9. 8.
Pouť na Červené
Spolek osadníků Červené na Šumavě 
zve na 15. ročník obnovené pouti na 
Červené. 
Červená u Kašperských Hor |

10. 8. | 9:00
Po stopách Zlaté stezky a Zlaté 
cesty
Komentovaná procházka – výprava 
z Horské Kvildy do Kašperských Hor 
o délce cca 13 km. Hlavní téma: Šu-
mavské „zlaté“ stezky, vedlejší téma: 
geomorfologický vývoj Šumavy, pří-
roda, lidská činnost a vývoj Šumavy. 
Průvodce: Zdeněk Svoboda, bývalý 
kastelán hradu Kašperk
Horská Kvilda (autobusová zastávka) |
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mavské „zlaté“ stezky, vedlejší téma: 
geomorfologický vývoj Šumavy, pří-
roda, lidská činnost a vývoj Šumavy. 
Průvodce: Zdeněk Svoboda, bývalý 
kastelán hradu Kašperk
Horská Kvilda (autobusová zastávka) |

25. 8. | 17:00
Závěrečný film srpnových filmo-
vých úterků pro děti –  Ovečka 
Shaun ve filmu: Farmageddon
Protože má ovečka Shaun jako vždy 
plná kopýtka práce s drážděním far-
máře a Bitzera, ani si nevšimne podiv-
ných světel oznamujících tajemného 
návštěvníka z jiné galaxie.
kašperskohorské kino |

25. 8. | 18:00
Výprava 2020
Setkání anglického hráče na obří gon-
gy a orfické nástroje Beara Love a čes-
kého hráče na australský domorodý 
nástroj didgeridoo Ondřeje Smeykala 
v roce 2010 v Londýně vyústila ve 
společný mezinárodní projekt nazva-
ný Výprava. 
Online předprodej vstupek na webo-
vých stránkách www.kasperk.cz
hrad Kašperk |

29. 8. | 20:00
Boemo Virtuoso 
Collegium Marianum a Jana Seme-
rádová
Slavná kapela hraběte Morzina a hu-
dební život v barokní Praze. Vystoupí 
osm účinkujících s historickými nástro-
ji nebo jejich replikami.
kostel sv. Mikuláše |

22. 8. | 20:00
Prof. Michal novenko 
Koncert předního českého varhaníka.
kostel sv. Mikuláše |

21. 8. | 21:00
Závěrečné LEtní KInO – 3Bobule
Česká filmová komedie, navazující na 
předchozí díl 2Bobule. . Závěrečné 
letní kino v parku pod kinem bude 
také ve znamení dobrého vína.
parčík pod kinem |

22. 8. | 10:30 – 15:00
Vázání vorů a plavba po Vchynicko-
tetovském kanálu
Historie dřevařství, vázání vorů a pla-
vení dřeva po Vchynicko - Tetovském 
kanálu.
Rechle  u Modravy |

23. 8. | 15:30
Loutkové divadelní léto v pivovaru 
Malý pán
Další ze série loutkových představení. 
Tentokrát v podání divadlního soubo-
ru „Divadlo b“. 
Vstupné zcela zdarma.
pivovarská zahrada  |

24. 8. | 9:00
Po stopách Zlaté stezky a Zlaté 
cesty
Komentovaná procházka – výprava 
z Horské Kvildy do Kašperských Hor 
o délce cca 13 km. Hlavní téma: Šu-

muži a nepřítomnou ženou většinou 
s humorem.
Rezidence Vogelsang |

18. 8. | 17:00
Srpnové filmové úterky pro děti  
Ježek Sonic
Modrý superrychlý ježek Sonic patří 
k největším videoherním legendám. 
A protože o legendách se obvykle 
točí filmy, vznikla komedie, v níž bude 
hrdina prchat před svým neúnavným 
pronásledovatelem.
kašperskohorské kino |

19. 8. | 19:00
Pohledy do krajiny 
Krajina a lidé severního Vietnamu
Cestopisná přednáška s promítáním 
fotografií lektora z FotoInstitut.cz. 
Cestovatelská fotografie spojuje kra-
jinářskou a portrétní fotografii spolu 
s reportáží a dokumentem. Helena 
Macenauerová je zkušená fotografka, 
která navštívila Vietnam opakovaně. 
Zdejší krajina je hornatá zaměřena na 
zemědělství, nejvíce pěstování rýže.
IS a SEV Kašperské Hory |

20. – 22. 8
noční prohlídky na hradě Kašperk
Podivuhodný příběh Petra mladšího 
Zmrzlíka ze Svojšína, držitele hradu 
z poloviny 15. století. Prohlídky jsou 
vhodné pro malé i velké nebojsy. Do-
poručujeme rezervaci.
hrad Kašperk |
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