
Město Kašperské Hory
a

spolek Šumava nad zlato
ve spolupráci se sdružením

Čechy nad zlato

zvou všechny, kteří chtějí udržet Šumavu zdravou, krásnou a obyvatelnou na

SETKÁNÍ ODPŮRCŮ TĚŽBY ZLATA
NA ŠUMAVĚ

dne 15. 9. 2018 od 9.30 hodin
na náměstí v Kašperských Horách

Program:

9.30 hod.  zahájení setkání, přivítání přítomných za účasti významných hostů

10.00 hod.  odchod z náměstí ke štole Naděje „Stezkou  zlatokopů“, s  průvodcem 
   a výkladem o dolování zlata v minulosti, s neotřelými pohledy na celé město  
   a krajinu kolem
                             
12.00 hod.   malé pohoštění u štoly Naděje ‒ koláče, klobásy, nealko pití
                                        

Zpět do Kašperských Hor se můžete vydat pěšky, nebo využít městský autobus, který bude při-
staven u štoly Naděje.

Odpoledne je možno navštívit seismografickou stanici s průvodcem nebo po návratu na náměstí 
Muzeum motocyklů a dřevěných hraček. 
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27. 5. 2017 9.30 

Program:

  9.30 hod.    Zahájení setkání, p ivítání p ítomných za ú asti významných host

10.00 hod.    Odchod z nám stí do  Amálina údolí „Stezkou  zlatokop “ - výb r ze dvou tras:
podél Zlatého potoka - Ing. Jitka Rutkayová – 

geologie Amálina údolí - 

11.30 hod.    malé pohošt ní u štoly Nad je -

 13.00 hod.   Nám stí - Oslavy 25 let od založení Kašperskohorských m stských les  – 
                                      našeho zeleného zlata….

Program bude ukon en ve 24.00 hodin.

Šumava nad zlato, M sto Kašperské Hory a zam stnanci Kašperkohorských m stských les .

• výklad bude zam en na život 
                      ve Zlatém potoce, vodní nádrže a ostatní zajímavosti (opakování vycházky z roku 
                      2016 pro ty, kte í nem li tehdy možnost se zú astnit)

• seznámení ú astník  s geologickými zvláštnostmi tohoto 
                      údolí v souvislosti s historií t žby zlata

kolá e, klobásy, nealko pití

Zp t do Kašperských Hor se m žete vydat p šky, nebo využít m stský autobus, který bude 
istaven u štoly Nad je.

Bohatý program – hudba, sout že, divadlo pro d ti, výstava lesní techniky, suvenýry,
                     ob erstvení…..

Srde  Vás zve 


