ŠUMAVA…
hranici přecházejte
po půlnoci
Zdálo by se, že o osudech šumavských
převaděčů přes hranici tvořenou železnou oponou, i těch, kteří se sami pokusili
o útěk, bylo již „všechno“ napsáno. Tato
knížka, vydaná letos v červnu, vás ale přesvědčí, že tomu tak není. Jednotlivé příběhy jsou navzájem provázány jak tematikou, tak i prolínáním osudů jejich protagonistů. A vylíčeny jsou nejen dramaticky,
ale i mimořádně kultivovaným literárním
jazykem, který k beletrizované literatuře
faktu právem náleží, ale bývá poměrně
vzácný. Nechybí hlubší souvislosti, ani
filosofická zamýšlení nad lidským osudem, dějinami.
Kniha příběhů je rozdělena na dvě části –
Poslední cesta „Krále Šumavy“ (osm příběhů) a Proti proudu (šest příběhů). Literární
osou vyprávění první části je poslední cesta
Kiliana Nowotneho (zvaného Král Šumavy)
s jeho skupinou, která vedla v květnu 1950
z Bavorska do Vimperku. Příběhy druhé
části mají širší rámec a kořeny některých
z nich sahají až do doby okupace. Hlavně
se však týkají období po roce 1948. Rozvíjejí se zde dramatické osudy lidí, kteří
se nenechali zlomit a každý po svém
čelili zlu.

Beletrizované příběhy mají vysokou
faktografickou hodnotu, neboť autorovi
se podařilo získat a využít neprobádané
archivní materiály, které náhodou unikly
skartaci. A díky nim uvádí údaje dosud
neznámé a někdy i podstatně koriguje
doposud vžité představy, mj. o působení
„Krále Šumavy“ Kiliana Nowotneho. Součástí knihy jsou reprodukce archivních
dokumentů, dobové fotografie a barevná
příloha se současnými fotografiemi „starých míst“ od známého fotografa Šumavy
Vladislava Hoška.
Autor knihy, Vilém Hrach (* 2. 4. 1938),
se narodil v Plzni. Absolvoval Právnickou
fakultu UK v Praze a působil na okresní
prokuratuře v Sokolově. Po roce 1968
zde zpracovával rehabilitační agendu,
ale v roce 1970 byl jako „nespolehlivý“
a „nekomunista“propuštěn. Poté působil
v České státní pojišťovně.
(pokračování na straně 2)

Střípky odjinud
Tisíc certifikátů
pro výrobky
Tak jsme se konečně dočkali – jarní
certifikační sezona dokázala překonat
dlouho atakovanou hranici 1000 certifikátů, kterými se mohou pyšnit výrobky
oceněné celkem 27 regionálními značkami v Asociaci regionálních značek.

Každý chleba má dvě kůrky
Zná je každý, kdo někdy zavítal na jarmark nebo trh. Přijedou ráno, často už
kolem šesté, někdy si musí svůj „obchod“ celý postavit, zásobit zbožím a naaranžovat. Pak stojí za pultem neúnavně, ať prší či mrzne, nebo naopak praží slunce,
stále k dispozici zákazníkům. Svačinu ukusují, když zrovna před stánkem nikdo
není, a někdy skoro ani nemají, kdy si odskočit. A když akce skončí, čeká je balení,
nakládání a často i dlouhá cesta domů. Poznali jste je?
Věřím, že ano – akcí, na které jsou zváni
řemeslníci i výrobci coby doprovodný program, je stále víc. Množí se i ty, kde je
jarmark hlavní atrakcí. A v tom je právě
ten rozdíl. Zatímco farmářské trhy si lidé
z okolí už zažili jako pravidelnou nákupní
adresu, příležitostné jarmarky jsou pro
většinu návštěvníků malebným doplňkem
víkendového výletu nebo vycházky. Tradiční stánky plné hezkých věcí tvoří příjemnou kulisu, ale kdo by se táhl s nákupem?
Ještě tak nějakou drobnost na památku,
nebo něco pro děti, aby daly pokoj…
Trhovce, jak jsou často označováni, ale
ve skutečnosti jsou to většinou i výrobci
všeho, co prodávají, samozřejmě nikdo
nenutí, aby na jarmarky jezdili. Pro mnohé
je to ale hlavní možnost, jak o sobě dát
vědět a prodat alespoň část své produkce.
Zákazníkům také nelze vyčítat, že nenakupují, ale když pozoruji, jak uličkami
překypujících stánků procházejí s přezíravým pohledem, je mi to prostě líto.
Každý chleba má dvě kůrky, ale ten, kdo
chodí do kanceláře na 8 hodin denně
a má jistotu pravidelné výplaty, si asi ani
nedokáže představit, jaké to je, stěhovat
celé své živobytí i několikrát za týden,
neznat víkendy a nemít ani jistotu, zda
akce zaplatí náklady, které je na ni nutné
vynaložit.
A to ještě není zdaleka všechno. Jeden
drobný výrobce mléčných výrobků
nedávno spočítal, že se na něj vztahuje
téměř 20 různých povinností, které by

měl řešit s nejrůznějšími úřady. Tudíž
nesplnění kterékoli z nich může znamenat postih, nebo alespoň nějaké řízení.
Zároveň se předpisy a nařízení neustále
mění a drobný výrobce by měl být permanentně ve střehu. U potravin jsou požadavky na výrobu i způsob prodeje pochopitelně nejnáročnější, ale třeba hračky
nebo kosmetické výrobky nezůstávají
o moc pozadu.
A od příštího roku přibude ještě další
„radost“ – všude skloňovaná EET. Není
třeba velkých matematických schopností
ani ekonomických znalostí, aby si člověk
spočítal, jak velké zisky mohou prvovýrobci na jarmarcích mít. Kdo chce, může
si to i osobně zkontrolovat, protože jsou
přece všem na očích, příslušné kontrolní
orgány nevyjímaje. Postoj výrobců k EET
je různý dle osobního založení. Někteří
i vážně uvažují o ukončení činnosti, ale
většina – právě proto, že jsou už prostě

„trénovaní“, ustojí i toto zpestření. Zase to
ale budou mít složitější než ostatní. Prodávají na místech, kde je problém s připojením na elektřinu a často i s mobilním signálem. Takže pokladny budou
muset mít na baterky a krom balení, transportu a vybalování si po každé akci dají
ještě hodinku dvě účetnictví, aby se ujistili, že jim odešla v pořádku všechna
hlášení.
V Asociaci regionálních značek pořádáme každoročně několik prodejních akcí
určených výhradně pro držitele regionálních značek kvality. Je úžasné vidět, kolik
originálních výrobků se rodí pod rukama
lidí, kteří jsou nejen mistři svého oboru,
ale většinou také nadšenci a často i místní
patrioti. Na našich akcích si chválí mimořádnou atmosféru. Tu ale zásadním způsobem dotvářejí návštěvníci. A není to
jen v množství bankovek v peněženkách.
Často víc udělá přirozený zájem, schopnost pochválit, ale třeba i šikovně pojmenovat, co by se dalo zlepšit.
Regionální značky, mezi něž patří
i ŠUMAVA originální produkt® (a nejen
patří, v mnoha směrech vyniká – je nejstarší, největší a asi i nejlépe propagovaná),
jsou iniciativou, kterou živí nadšení. To
je úžasný pohon, ale ani zde nelze věřit
na perpetum mobile. Naštěstí se ale dá
poměrně snadno dobít – stačí, když víme,
že to, co děláme, má smysl. Až příště někde
na jarmarku uvidíte výrobce s regionální
značkou, vzpomeňte si, co všechno musel
udělat pro to, aby vám mohl nabídnout
své výrobky. A zkuste to říct i ostatním –
podobně, jako se o to snažíme v těchto
novinách.
Zajímavé a přínosné čtení vám přeje
Kateřina Čadilová
národní koordinátorka Asociace
regionálních značek

Pokud by se počítaly všechny vydané
certifikáty, byli bychom už dost hluboko
ve druhé tisícovce, ale jelikož se certifikáty udělují jen na dva roky (a prodlužují většinou na 3), platných nejen
přibývá, ale také – z různých důvodů
ubývá. Někdy je to proto, že se výrobce
sám rozhodl nepokračovat, nebo zcela
změnil či ukončil výrobu, občas i proto,
že se certifikační komise rozhodla značku
neobnovit. Cílem regionálních značek
určitě není kvantita, ale oslovení maximálního počtu výrobců (a případně i provozovatelů služeb či zážitků), kteří mají
potenciál region reprezentovat a zájem
se s ním identifikovat.

Bohatství našich regionů
V letošním roce se Asociace regionálních značek mimo jiné zaměřuje na zvyšování povědomí o kvalitních potravinách a jejich značení regionálními
značkami. Díky projektu podpořenému

Ministerstvem zemědělství bude informovat spotřebitele, co znamená ocenění
regionální značkou, nebo jak probíhá
proces výroby potravin a co je přidanou hodnotou produktů z malovýroby
s garantovaným původem. Spotřebitelé
by se měli dozvědět i o možnostech podpory lokální ekonomiky a být tak motivováni k nákupu potravin vyrobených
v blízkém okolí bez nutnosti transportu
na velké vzdálenosti.
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Doma na ŠUMAVĚ

Střípky odjinud
Na Novoměstské radnici
o adventu
Letos poprvé pořádá Asociace místo
podzimního Novoměstského krajáče
Novoměstský adventní trh – prodejní

a prezentační akci, na které se představí především výrobci hraček, dárků
a vánočního sortimentu. Dvoudenní akce
se koná o prvním adventním víkendu –
2. a 3. prosince 2017 ve všech prostorách
Novoměstské radnice v Praze a vedle
jarmarku regionálních výrobců se představí i výstava her a hlavolamů, chybět nebudou ani tradiční vánoční speciality a bohatý doprovodný kulturní
program.

Zábavné léto v Kašperských Horách Prázdninová
Kašperské Hory jsou malebné městečko
štafeta
nacházející se v srdci Šumavy. Už jste

o nich slyšeli? Jsou ideální ke startu pěších
i cyklistických výletů do blízké i vzdálené Šumavy. Jsou tím pravým místem pro
odpočinek, kde lze načerpat zemskou energii v Šumavských bylinných lázních (držitel
značky ŠUMAVA originální produkt®) nebo
ochutnat výbornou kávu v místní pražírně
a kašperskohorské pivo v místním pivovaru. Město hlídá známý hrad Kašperk, který
se pyšní titulem nejvýše položeného královského hradu v Čechách.
Letošní letní sezona bude opravdu bohatá
a ponese se v duchu dřeva. Když se podíváme na dlouhodobější akce, tak si jistě
nenechte ujít komentované prohlídky města,
které budou probíhat od června do září.
Průvodce vás provede historií města dávnou i nedávnou, navštívíte barokní budovu
radnice s největším skříňovým betlémem
v Čechách, radniční podzemí, kostel sv.
Markéty, představíme vám zajímavé stavby
historického náměstí a trasu zakončíte
u úpravny zlaté rudy. Novinkou letošního
roku bude interaktivní procházka pro děti
s průvodcem nazvaná Po stopách skřítků
za zlatem. Procházka je plná zábavného
poznávání přírody, pověstí o skřítcích
a rýžování zlata. Vydat se na ni můžete
v červenci i v srpnu. V letních měsících je
na páteční večery připraveno letní kino,
kde spolu zhlédneme převážně české
komedie, protože smíchu není nikdy dost.
I letošní rok budou výstavní síň na radnici
zdobit krásné výstavy, které se ponesou
v duchu dřeva.

ŠUMAVA…
hranici přecházejte
po půlnoci
(pokračování ze strany 1)
Po odchodu do důchodu se věnuje
svým zálibám, zejména své celoživotní
lásce – Šumavě. Bádá v archivech, prochází památná místa, hovoří s pamětníky.
Milovníci Šumavy jej znají z řady článků,
například v časopisech Vítaný host, Plzeňský literární život a Sušické noviny.
Kniha Viléma Hracha přináší pravdivé a doložitelné informace, přetavené
v nezkreslené, a proto mnohdy syrové příběhy, v nichž autorův mimořádný vypravěčský talent garantuje čtenáři až strhující
dynamiku děje.
PhDr. Vladislav Dudák

A teď se podíváme na akce, tradiční, i ty
které se u nás objeví poprvé. Letní sezonu
zahájíme Dnem hudby v pátek 16. 6.
muzikálovou pohádkou Ať žijí strašidla.
Sobotní odpoledne náměstí „rozhýbou“

Turistická oblast ŠUMAVSKO

Netradiční název Šumavsko v sobě spojuje dvě části území – jihočeskou Šumavu
a její podhůří, Pošumaví. Obě tyto oblasti
jsou velmi rozdílné, ale díky tomu se jejich
nabídka z pohledu turisty úžasně doplňuje.
Celé území zahrnuje čistě přírodní i udržovanou kulturní krajinu. Najdete tu jak zvlněné kopce a horské hřbety, tak krajinu protkanou řekami, voňavými kvetoucími loukami a obdělanými poli, mezi nimiž jsou
roztroušené vesničky a městečka nabitá
poznáním, zážitky a relaxací.
Samotný název Šumavsko se vám může
zdát na první pohled, vlastně poslech,
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krkolomný nebo dokonce tahající za uši.
Záměrem bylo vytvořit název, který by byl
i snadno zapamatovatelný. Jde nám o vytvoření obecného povědomí, že se vyplatí
zastavit, dříve než dojedete k vrcholkům
Šumavy. Šumavsko lze prezentovat jako
„podmanivý kout jižních Čech“, který
každého dokáže okouzlit a získat si jeho
srdce. Divoká příroda národního parku
vhodně kontrastuje a zároveň doplňuje
venkovské území Pošumaví s místními
produkty, selským barokem, malebnými
kostely a živými lidovými slavnostmi
a zvyky.

kapely různých žánrů. Novinkou letošního roku bude ohnivá show a bubenická show. I na hradě Kašperk se rozezní hudba v podobě hráče na didgeridoo
Ondřeje Smeykala. Den hudby vyvrcholí
vystoupením hudební skupiny Argema na
náměstí. Následující sobotu se roztančí fotbalové hřiště na Cikánce s místní taneční
skupinou Power, která připravila odpolední program na ukončení taneční sezony.
První červencovou akcí bude 6. 7. divadelní
představení Zítra to roztočíme Jaroušku. Jde
o hudební komedii s originální zápletkou,
kterou odehrají herci z Agentury snů pod
vedením Jaroslava Sypala. Zdejší fotbalisté
si pro vás 22. 7. připravili program u příležitosti oslavy 70. let fotbalu na Kašperských Horách. První srpnový víkend oslavíme Kašperskohorskou poutí Panny Marie
Sněžné. Je to jedna z největších letních akcí
pro širokou veřejnost. Čeká vás poutní procesí, staročeský jarmark na náměstí doplněný o zábavný program a pouťové atrakce,
které tedy spíše ocení děti. Druhý zářijový
víkend, tedy 8. a 9. 9. se Kašperské Hory
vrátí do doby minulé při historických slavnostech města Šumavské Kašperské Hory.
Nebude chybět hudba, tanec, zpěv, dobové
tržiště a spousta doprovodných akcí pro děti
i dospělé. Ani v závěru sezony v Kašperských Horách nebude nuda. Na poslední
prodloužený říjnový víkend je naplánovaný
česko-německý filmový festival s promítáním filmů o Šumavě a o Karlu IV. Součástí bude i zajímavá beseda s rautem regionálních potravin.
Tímto bychom vás rádi pozvali na všechny
plánované akce. Přijeďte do Kašperských
Hor a máte o zábavu postaráno. Všechny
informace a dobré rady vám rády sdělí
pracovnice Městského kulturního a informačního střediska sídlící v budově radnice.
Veškeré informace o plánovaných akcích
naleznete na našich webových stránkách
www.kasphory.cz.
Přijďte s námi prožít jedinečné chvíle.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Nenechte si s dětmi ujít úžasné letní putování po turistických zajímavostech Plzeňského kraje v rámci 14. ročníku soutěže
Prázdninové štafety. Hrát můžete od 1. července do 31. srpna 2017, stačí se zaregistrovat na http://stafeta.plzensky-kraj.cz,
vyberte si z nabízených 70 cílů, vyfoťte
se u nich a sbírejte body. Štafeta je určena
pro děti a mládež do 18 let. Letošní ročník vás zavede za barokními památkami
www.zapadoceskebaroko.cz v regionu
i za přírodou a turistickými zajímavostmi
na Šumavu.
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání
hodnotných cen se uskuteční tradičně na
mezinárodním veletrhu cestovního ruchu
Plzeňského kraje ITEP 2017 www.
itep-plzen.cz, který se koná ve dnech od
21.–23. září 2017 v hale TJ Lokomotiva
v Plzni.
Soutěž pořádá Plzeňský kraj ve spolupráci se Zoologickou a botanickou zahradou

Vimperk a Šumava = sport
a pohodová zábava
Nespočet kulturních akcí i nových projektů
v cestovním ruchu je letos připraveno pro
návštěvníky Vimperka. Novinkou a hlavním
tahákem letošní turistické sezony ve Vimperku bude nová logická hra „Steinbrenerova tiskárna“, vhodná pro rodiny s dětmi
nebo kolektivy přátel.

Tereza Šubová, MěKIS Kašperské Hory
Kancelář destinačního managementu PRO
Šumavsko nabízí všem členům spolku propagaci na výstavách i veletrzích, a ve vydávaných informačních materiálech. Působí
po celé České republice a to díky spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního
ruchu a Czech Tourism. Každý, kdo by se
chtěl stát jejím členem a tím pomoci rozvoji destinace Šumavsko, se může kdykoliv obrátit na info@prosumavsko.cz nebo
na telefon 720 023 760. Přihlásit se může
fyzická osoba se zájmem o cestovní ruch,
podnikatelský subjekt nebo zástupci obcí
a měst. Kompletní přehled stávajících členů
naleznete na našem webu.

Hitem letošní sezony by se u nás na
Šumavsku mohla stát zážitková stezka pro
gastronomické požitkáře a mnoho dalšího.
Staňte se naším fanouškem na sociální síti
Facebook www.facebook.com/prosumavsko
a budujte s námi příjemnou image turistické
oblasti, získávejte vždy aktuální informace
a různé další tipy a zajímavosti. Najdete
nás také na internetových stránkách www.
sumavsko.cz a také www.jiznicechy.cz/
sumavsko.
Andrea Hanzalová, PRO Šumavsko

města Plzně, Správou informačních technologií města Plzně a Střediskem volného času Radovánek. Díky elektronické
podobě soutěže se dozvíte nejen o turistických cílech, ale i letních akcích pořádaných v Plzeňském kraji.
Jedním z cílů na Šumavě bude stezka
Po stopách Popelky. Trasa návštěvníky
zavede do míst, kde se v roce 1972 natáčely nejznámější scény z pohádky Tři
oříšky pro Popelku. Na trase jsou 3 zastavení – Vodní hrad Švihov, Popelčin sad
a Mezihořský rybník. Celá trasa měří tam
i zpět 5 km. Dalším šumavským cílem je
Návštěvnické centrum Srní s výběhem
pro vlky, Návštěvnické centrum Kvilda
s 9 hektarovým výběhem s jeleny a rozhledna Na Sedle. Tato rozhledna, jejíž
plošina leží ve výšce 23,75 m, je navržena jako celodřevěná věž s půdorysem
sedmiúhelníku.
Neváhejte, přihlaste se a hrajte o rodinný
zájezd, vyhrajte pohled na Plzeňsko ze
vzduchu, exkurzi do Českého rozhlasu
a další věcné ceny.
Ať vám to šlape!
Iveta Žánová, Plzeňský kraj

Hra je inspirována v současnosti módními a stále žádanějšími hrami únikovými,
které představují příjemné strávení volného
času a současně zapojení mozkových závitů
všech zúčastněných. A protože Vimperk
se rovná knihtisk a knihtisk se rovná Steinbrener, rozhodli jsme se věnovat naši hru
právě osobě Johanna Steinbrenera.
Během hry si vyzkoušíte své schopnosti
logického uvažování, týmové spolupráce
a bystrého úsudku. V historickém sklepení na vás čekají zamčené truhly, nedobytné zásuvky a tajemné indicie vedoucí
k nalezení „pokladu“. Hra bude trvat maximálně 1 hodinu, a komu zbude čas, může
si na informačních panelech projít historii
vimperského knihtisku v textové podobě.
Na základě vlastních zkušeností doporučujeme hru rodinám s dětmi ve věku přibližně od 11 let, nicméně i mladší děti
nepřijdou zkrátka. Pokud nebudou chtít
pomáhat rodičům v hledání „pokladu“
máme pro ně připraveno jednoduché

zázemí s hrami a potřebami pro kreslení.
Hru bude možné navštívit pouze po předchozí telefonické domluvě na Turistickém informačním středisku ve Vimperku
a rezervaci konkrétního termínu. Hra
bude v provozu během pracovního týdne
2x během dopoledne a 1x za odpoledne.
Návštěvu během víkendů je nutné domluvit
předem na tel.: 388 402 230 nebo e-mailu
infocentrum@mesto.vimperk.cz.
Ve Vimperku myslíme též na naše nejmenší návštěvníky. V průběhu letních prázdnin pro ně zprovozníme „Hravou stezku
pro skřítky a víly“, kterou připravujeme
ve spolupráci se Správou NP Šumava.
Konkrétně se jedná o oživení a doplnění
části vycházkového okruhu kolem Vimperka nedaleko historické vodárny Solar.
Krásný výhled na historické centrum města,
nenáročná trasa, stromové schránky, razítka
a při zdárném příchodu do cíle též drobnost pro všechny skřítky a víly darovaná
z rukou pracovnic Turistického informačního střediska ve Vimperku. Vycházková
trasa v délce necelých dvou kilometrů je
určena pro rodiny s dětmi, nicméně vzhledem k terénu není zcela bezbariérová. Takže
malinké děti do krosen na záda, s kolem
nebo kočárkem trasu nedoporučujeme.
Více informací o hravé stezce podají pracovnice Turistického informačního střediska ve Vimperku.
Mezi kulturní akce, které doporučujeme, zcela jistě patří 17. ročník tradičního
setkání dřevosochařů, který se uskuteční
v termínu od 24. do 27. července v městském parku nebo Divadelní léto na zámku
ve Vimperku. Další akce a tipy na výlety
na Vimpersku se dozvíte na webových
stránkách www.vimperk.cz. Rádi vám také
poradíme na telefonním čísle 388 402 230
nebo e-mailové adrese infocentrum@mesto.
vimperk.cz.
Renata Lešková, Město Vimperk
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Národní park Šumava láká nádhernou přírodou i širokou nabídkou akcí
Den Národního
parku Šumava

Památné stromy –
opomíjená zajímavost
Na území CHKO Šumava se nachází 865
vyhlášených památných stromů. Jedná
se převážně o staré senescentní památné
stromy samostatně stojící, ale i o stromy
ve stromořadích, jejichž stáří je 150 let
a více. I s ohledem na věk stromů vyplývá zvýšená potřeba arboristických zásahů
na těchto jedincích, protože jsou mnohdy
ve špatném zdravotním stavu. Správa získala z Operačního programu životního
prostředí na projekt Stabilizace památných stromů v CHKO Šumava dotaci právě na ošetření 679 jedinců v následujícím
pětiletém období.
Po odborném posouzení projdou zásahy i stromy památné aleje Zlatá stezka ve
Volarech. Stromořadí čítá 286 jedinců,
hlavní větev začíná u volarského hřbitova,
druhá větev u bývalého pivovaru. Dále se
obě tyto větve spojují a alej pokračuje až
ke křížové cestě, která je na vrchu Kamenáč nad městem. Pod alejí prochází i naučná Zlatá stezka.

Tradiční celodenní akce se letos koná
v sobotu 15. července v prostranství před
informačním střediskem Rokyta. Bude to
den plný her, zábavy a poznání. Letošní roč-

ník je zaměřen na šelmy, a proto se dozvíte
nejenom zajímavosti ze života rysů a vlků,
ale můžete se i s některými šelmami skutečně potkat, stejně jako s některými známými osobnostmi. Společně si pomalujeme siluetky šelem barvami. Chcete
se stát na chvíli šelmou? Díky profesionálním malířkám, zabývajícím se malováním na obličej, se můžete proměnit v lišku
nebo rysa. Děti i dospělí si budou moci
vyzkoušet tvoření z vlny a hlíny. V průběhu celého dne budou připraveny stánky
s tradičními výrobky a řemesly Šumavy
a s fotoateliérem Seidel se vrátíte v čase
o 100 let zpět.
Petra Střelečková, Správa NP Šumava

Splouvání Teplé
Vltavy v roce 2017
V Teplé Vltavě žije tajemný mlž s velmi
nevšedním způsobem rozmnožování. Je
to perlorodka říční. Ke svému rozmnožování potřebuje velmi čistou vodu chudou
na minerální látky, s dostatkem pstruhů.
Její larvy prodělávají část svého vývoje přichycené na žábrách těchto ryb, pak následuje zhruba desetiletý vývoj pod písčitým dnem řeky, aby se pak mohly objevit

Vážení návštěvníci,
může se zdát, že nabídka přírodních zajímavostí v Národním parku Šumava se již
desítky let nemění, ale není to tak úplně
pravda. Dynamika šumavské přírody je totiž
úžasná a mnohdy i nepředvídatelná. Příroda, které jsme na určitém prostoru národního parku (cca 24 %) ponechali maximální
svobodu s tím, že do jejího vývoje nebudeme aktivně zasahovat, ukazuje, co umí.
Je to deset let, co Šumavu změnil orkán
Kyrill. Vyvrátil nebo zlámal statisíce vzrostlých stromů a v místech, která se nechala
přirozenému vývoji, nastoupil kůrovec.
Ten před našima očima přeměnil vzrostlý
zelený les v prostor, kde zůstaly souše. Jenže
v těchto místech les nezanikl – naopak zde
dostala příležitost pro život další generace
stromů, která čekala mnohdy desítky let

na svoji šanci. Teď ji mají a za těch deset,
nebo pět, šest let nám předvádějí, že tu šanci
„chytly za pačesy“. Tam, kde jsme
viděli zkázu a smrt, teď můžeme
pozorovat zase boj o místo na
slunci mezi tisíci stromky na
každém hektaru lesa, který
někteří po Kyrillu považovali za suchou poušť, kde
už nic neporoste. I proto je
tedy každý rok mnoho nového
v šumavské přírodě a vyplatí se
sem pravidelně vracet a třeba se jít podívat na místa, kde se nám po Kyrillu otevřely nové výhledy, protože i ty už pomalu
zarůstají novou generací lesa.
Nový je i zákon o ochraně přírody a krajiny, který začal platit letos v červnu. Vás,

Průvodci divočinou slaví 10 let

v řece jako dospělé a schopné znovu se rozmnožit. Tento krásný mlž se dožívá dlouhého věku. V podmínkách střední Evropy
to může být i 140 let. Jedno z posledních
míst ve střední Evropě, kde najdete životaschopnou populaci perlorodky, se nachází
v úseku Teplé Vltavy mezi Soumarským
Mostem a Pěknou.
V minulých letech se podařilo díky zavedení limitů pro splouvání sladit nároky
na využití řeky mezi vodáky a perlorodkou.
Také v letošním roce byla zahájena sezona
splouvání, nejprve spuštěním registračního
systému k prvnímu dubnu. Samotné splouvání Vltavy bylo zahájeno prvním květnovým dnem. Zájem o tento úsek Vltavy
je tradičně velký, jen během prvního dne
registrační systém zaznamenal téměř 450
lodí. Od loňského roku je v provozu nová
budova registračního místa na Soumarském Mostu. Její obsluha se stará o vypravení lodí na vodu, podává informace důležité ke splutí tohoto úseku řeky a tvoří též
zázemí pro turisty při návštěvách blízkého
Soumarského rašeliniště s oblíbenou naučnou stezkou. O vodáky na řece se s dlouholetou tradicí stará team zkušených průvodců, jejichž povinnost doprovázet lodě
při nízké hladině vody vyplývá z návštěvního řádu. Každý z nich je skutečným
znalcem tohoto unikátního území, a tak
se návštěvníkům dostane mimo krásného
zážitku z jízdy po řece vinoucí se divočinou, i zasvěcené povídání o jejích živočišných i rostlinných obyvatelích, mnohdy
žijících skrytý a tajemný život.
Vladimír Dvořák, Správa NP Šumava

V letošním roce průvodci šumavskou
divočinou vstupují již do své 10. sezony.
Od května do října je možné si rezervovat
místo na jedné (či více) z celkem 123 připravených výprav za poznáním divoké přírody
Národního parku Šumava. První letošní
„výlet“ se konal již 8. června do kaňonu
Křemelné a poslední proběhne, pokud to
příroda dovolí, až 26. října a shodou okolností i ta vás zavede do kaňonu Křemelné
s východiskem v Srní.

Průvodci divočinou nabízejí výpravy
za poznáním nejrozsáhlejších přírodních
oblastí Národního parku Šumava, kde
od nepaměti mají svůj domov velká zvířata, která jinak z volné přírody vymizela. Vývoj přírody podle jejích vlastních
zákonů a pravidel a její zapomenutá divoká
tvář dokáže překvapit nejednoho návštěvníka. „Účastníci se leckdy diví, že hned
za vsí opouštíme cestu a značenou trasu
a vydáváme se lesem ‚nazdařbůh‘. Prý je
toto nikdy nenapadlo, jedině snad při sbírání hub, ale to mají zcela jiné zájmy než
přemýšlet o síle přírody,“ říká Josef Pecka,
jeden z dlouholetých šumavských průvodců.
Největším zážitkem bývá setkání s divokými živočichy, ať již jde o tetřeva, rysa
nebo „jen“ jelena. „Stačí, aby se přes cestu
mihl rys ostrovid, naše největší středoevropská kočka, a pro lidi je to nejúžasnější

zážitek z celého dne. A už se o ničem
jiném nebaví,“ doplňuje Pecka.
Poprvé se výpravy za šumavskou divočinou konaly v srpnu 2008 a směřovaly například do Vltavského luhu, na Modravské
pláně nebo právě do kaňonu řeky Křemelné. Je zajímavé, že tato území dodnes lákají zájemce o šumavskou divočinu, a i když
se postupně přidávaly další trasy, protože každý rok se snažíme nabídku rozšířit
o nové lokality, tak „evergreeny“ zůstávají mezi nejžádanějšími. V letošním roce
se podařilo rozšířit o trasu po Kvildských
Pláních startující z Horské Kvildy. Za poznáním nivních společenstev se budete moci
vydat z Lenory podél „travnaté Vltavy“,
známé jako řeka Řasnice. Oblíbené jsou
i výpravy do jinak nepřístupných přírodních rezervací v CHKO Šumava a novou
cestou z Hamrů se vydáme na impozantní
vrchol Ostrý na západě Šumavy. Pořádnou
porci „divočiny“ si nadělí účastníci dvoudenních výprav, kterých letos nabízíme

návštěvníky, ale i místní, nijak neomezí.
Vězte, že se nebudou rušit žádné turistické
stezky, Šumava je zatím stejně přístupná,
jako byla dosud a až skončí proces projednávání nových klidových zón, tak by měla být
ještě prostupnější. Chcete-li
vědět více, co přináší novela
zákona, sledujte náš web www.
npsumava.cz, www.facebook.cz/
npsumava a nebo zavítejte do
některého z našich informačních nebo
návštěvnických center.
Za celou Správu NP Šumava vám přeji
krásné léto a podzim na Šumavě
Honza Dvořák,
mluvčí Správy NP Šumava

již celkem osm a to s přespáním v horských chatách na bavorské straně. Doposud
bylo možné s Průvodci divočinou nocovat
v Bavorském lese na vrcholech hor Luzný,

Alej je zajímavá určitě z přírodovědného
hlediska, rovněž se jedná o významnou krajinnou dominantu. Ale připomíná i pohnutou dobu, kdy tudy procházel pochod smrti, převážně židovských žen. Pochod počal
koncem ledna 1945 v táborech Schlesiersee a Grünberg (pobočky tábora Gross-Rosen) na území dnešního polského Slezska
a směřoval do tábora v bavorském Helmbrechtsu. Pochod byl ukončen u Cudrovic
na Prachaticku, kde bylo 4. května popraveno 22 žen. Během pochodu 300 až 500
žen uprchlo, zemřelo hlady a vyčerpáním
či bylo strážemi zavražděno.
Alej se dostala také do hledáčku fotoaparátu pana Antonína Smoly, který se snímkem této aleje v pochmurné podzimní náladě získal hlavní cenu ve fotosoutěži ankety
Alej roku, pořádané společností Arnika.
Ondřej Šmíd, Správa CHKO Šumava
Foto: Antonín Smola

Časopis Šumava
Falkenstein a od loňského roku i na Ostrém. Letos k nim přibude horská chata
Chamerhütte na Malém Javoru. Ke každé
chatě směřují vždy dvě výpravy za sezonu
a skupina s jedním průvodcem má maximálně devět osob, proto neváhejte a nadělte si tento pravý zážitek ze šumavské
divočiny!
Výpravy s průvodci divočinou si můžete
rezervovat na www.npsumava.cz kdykoliv
v letní sezoně dle volné nabídky a vašeho
zájmu. Celková kapacita se blíží jednomu
tisíci míst za rok. Po předběžné rezervaci
je nutné uhradit poplatek za průvodce –
celodenní výprava stojí od 290 do 490 Kč.
Z důvodu zajištění obsazenosti všech termínů je možné zrušení rezervace bez
většího storno poplatku pouze pět týdnů
před samotnou akcí a výpravy se konají
s alespoň 4 nebo 5 přihlášenými (celkový
počet je maximálně 11 osob a to ještě ne
na každou trasu!). Důležité je upozornit,
že průvodci divočinou vyráží na výpravu za každého počasí a vy jako účastníci
jdete na vlastní nebezpečí. Přejeme vám
příjemné zážitky z divočiny v Národním
parku Šumava!

Časopis je čtvrtletním periodikem
Správy Národního
parku Šumava, který má za sebou již
44letou historii.
Svým čtenářům
přináší pravidelně řadu informací
o činnosti Správy,
ale hlavně o přírodě Šumavy, o místních
obyvatelích i o nabídkách pro návštěvníky chráněného území a turistických cílech
pro rekreační aktivity. Články se pravidelně týkají nejen informací o Šumavě, ale
i o sousedním Národním parku Bavorský les, přináší i postřehy z jiných chráněných území v rámci Evropy, někdy i ze
vzdálenějších končin. Příspěvky v časopise doprovází řada kvalitních fotografií
nejen od známých fotografů, ale i od přispěvatelů, kteří se necítí být profesionály.
Časopis je distribuován do volného prodeje
prostřednictvím národních distributorů PNS
a Mediaprint Kappa, k dostání je i v informačních střediscích Správy Národního parku Šumava a má také svoji, v řadě případů
stálou, předplatitelskou klientelu, můžete
si jej předplatit i vy!

Josef Štemberk, Správa NP Šumava

Jiří Kadoch, Správa NP Šumava
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Partnerští kočí Národního parku Šumava
vyjedou letos už potřetí
Tato k přírodě šetrná aktivita umožňuje seniorům, hendikepovaným i rodinám
s malými dětmi vyrazit i na vzdálenější
místa, kam by se pěšky obtížně dostávali.
Všichni kočí jsou zkušenými „koňáky“
a celoročně pracují se svými koňmi v lesích
i v zemědělství. Dokážou o svých svěřencích velmi poutavě vyprávět, koně jsou skvěle vycvičení a zvyklí na malé děti i psy.
Pro získání certifikátu Partnerský kočí
NP Šumava každý kočí absolvoval školení a složil písemnou zkoušku. Jsou tedy
důkladně informováni nejen o konkrétních
trasách, ale i o principech ochrany přírody
na celé Šumavě, o péči o lesy i o zajištění
bezpečnosti návštěvníků.
Partnerští kočí mají kočáry označené
logem projektu a jsou prezentováni na
webu www.npsumava.cz; tam lze nalézt
na všechny kontakty a jejich nejatraktivnější trasy. Všichni jsou živnostníci a ceny
vyjížděk si stanovují dle délky a náročnosti trasy. Někteří nabízejí i možnost přijet
za zákazníky mimo prezentované trasy –
je to otázka domluvy a ceny.
Pro letní sezonu 2017 jsou opět se svými atraktivně zbarvenými koňmi připraveni otec a syn Procházkovi na trase kolem
Velhartic, či z Nové Hůrky k jezeru Laka.
Mohou po dohodě dojet s kočárem a koňmi
i na jiné trasy dle přání zákazníků.

Kočí Radek Ipser v Železné Rudě jezdí
již několikátou sezonu zejména na trase
Špičácké sedlo (hotel Karl) – Černé jezero,
ale nabízí i další trasy v okolí Železné Rudy.
V letošním roce se k partnerským kočím
přidal Petr Foist, který má se svými koňmi
základnu v Hamrech a vozí turisty za krásami CHKO – Úhlavským luhem, k Brčálnickým mokřadům, nebo třeba k Bílé strži a pod vrchol Ostrého. Nabízí i možnost
dojet s kočárem a koňmi na jiná místa
dle dohody.
Novinkou je i možnost propojit trasy dvou
kočích, z Hamrů se nechat zavézt k Černému jezeru, zde přesednout a dojet k hotelu
Karl na Špičáckém sedle, odkud je to kousek k lanovce na Pancíř nebo na Špičák.
Pavla Kolářová, Správa NP Šumava

Na skútru
po Šumavě
Od června do září je pro návštěvníky Národního parku Šumava s pohybovým omezením znovu připravena nabídka výletů
na elektrických skútrech. Vyjížďky s výkladem se konají v doprovodu zkušeného
průvodce a jsou určeny především pro návštěvníky z řad vozíčkářů, držitelů průkazu ZTP nebo ZTPP, dále také pro seniory nad 65 let. V rezervačním systému
www.npsumava.cz si mohou zájemci vybrat ze čtyř tras a zaregistrovat si konkrétní
datum vyjížďky.
Trasy vedou ze dvou míst. Ze základny
na Rokytě u informačního střediska NPŠ
vede trasa na Šumavské pláně, údolím
Roklanského potoka nebo podél 200 let
starého Vchynicko-Tetovského kanálu
k Hauswaldské kapli. Z druhé základny
ve Stožci (opět v areálu informačního střediska NPŠ) vedou trasy přes Stožecká luka
a osadu Dobrá za výhledy na Vltavský luh
nebo k historickému Schwarzenberskému
plavebnímu kanálu a revitalizovanému
korytu potoka Hučina u Černého Kříže.
Při výběru z nabídky pečlivě zvažte své
síly, s průvodcem se lze vždy domluvit

a výlet přizpůsobit možnostem účastníků.
V případě dotazů se obraťte přímo na průvodce nebo koordinátora programu.
Elektrické skútry HS-928 Elite jsou kompenzační pomůckou a k jejich řízení není
nutný řidičský průkaz. Každý účastník je
před výjezdem na trasu proškolen a jízdu
si nejprve vyzkouší pod vedením průvodce.
Počasí se může v průběhu vyjížďky měnit,
na delší trasy je důležité vhodné oblečení.
Průvodci na trasách z Rokyty: Vladimír
Čeřovský, tel.: 737 640 709, František
Hálek, tel.: 721 385 446, skutry.Rokyta@
seznam.cz
Průvodce na trasách ze Stožce: Martin
Friček, tel.: 775 645 581, skutry.Stozec@
seznam.cz
Lenka Dvořáková, Správa NP
Šumava, koordinátorka programu,
tel.: 731 530 442
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Vzdělávání o šumavské přírodě
Správa Národního parku Šumava podporuje vzdělávání dětí a mládeže v mnoha
směrech. Pro výlety do šumavské přírody
vám doporučujeme – určovací klíče, které
vás seznámí se základními zástupci živočišné a rostlinné říše šumavské přírody,
přiblíží vám fascinující svět hub, ale také
vás zavedou do území Národního parku
Šumava a Národního parku Bavorský les.
Pro hravé je určena známá karetní
hra kvarteto, která vás zavede do světa
šumavských savců. Živočichové jsou rozčleněni do skupin nejen podle čeledí a druhů, ale také podle dalších hledisek, např.
na noční obyvatele lesa, vyhynulí a navrátivší atd. Kdo se zajímá o přírodu, poznává, že není lehké ji třídit do různých škatulek. A právě v rozmanitosti je její krá-

sa i síla. Kvarteto si klade za cíl umožnit
vám dívat se na přírodu z více úhlů, vnímat nejen souvislosti, ale i rozdíly.
Nejmenším dětem je určena kniha Tajemství šumavských stromů, která je zároveň
i omalovánkami. Zavede děti do říše stromů šumavské přírody. Skřítkové hravou formou představují 25 druhů stromů a keřů.
Děti se dozví, co je semenáček, mykorhiza, letokruh, fotosyntéza nebo jaké části
má strom. Skřítkové a víly, které skvěle
nakreslila plzeňská výtvarnice Alena Fraitová, mají typické znaky stromů. Jeřabinka
například oblékla šatičky ušité ze zelených
drobných listů jeřábu a červených jeřabin.
Dlouhé vlasy jí zdobí bílé květy, na krku
nosí korále z jeřabin a nechybí jí ani jeřabinkové náušničky. Na dalším obrázku
dětem Jeřabinka ukazuje, jak jednoduše
se dají takové korále vyrobit, a čím jsou
důležité pro strom, ptáčky i jiná zvířátka.
Takto postupně jednotliví skřítkové seznámí děti se svými stromy nebo keři a ukážou jejich krásu a jedinečnost.

Další nová kniha Světem šumavské přírody vás zavede do šumavských lesů, luk,
rašelinišť, okolí řek a ledovcových jezer. Je
zpracována interaktivním způsobem, aby
se do knihy mohli začíst i nejmenší čtenáři.
Příroda nezná hranice států, a proto i tato
kniha popisuje šumavskou přírodu nejen
v NP a CHKO Šumava, ale také v Národním parku a Přírodním parku Bavorský
les. Knihu provází fotografie, zachycující spoustu vzácných okamžiků z přírody,
které málokdo spatří na vlastní oči. Přes
všechny moderní fotografické technologie
však nelze skryté zázraky přírody zachytit,
a proto se v knize objevuje mnoho jedinečných ilustrací od malíře Pavla Procházky,
díky kterým získává kniha nebývalou pestrost a půvab. Kniha je členěna do sedmi
základních kapitol, z nichž každou tvoří
čtyři části. V úvodu kapitoly je vždy představen daný biotop. Druhá část je pak určena pro nejmenší čtenáře, kdy velká ilustrace zobrazuje základní živočišné a rostlinné
druhy daného biotopu. Třetí část kapitoly
představuje zástupce fauny a flóry jednotlivě. Všechny informace doprovázejí zmíněné ilustrace a fotografie. V závěru kapitoly najdou čtenáři nejen náměty pro výlety, ale také slovníček s odbornými pojmy.
Vzdělávání dětí a mládeže podporujeme také formou projektu „Partnerské
školy“. Všechny tyto školy obdržely letos
na jaře knihu Světem šumavské přírody pro
výuku ve školách. Motto středisek environmentální výchovy Správy zní „Národní
park Šumava je tou nejlepší učebnou pod
širým nebem“. V každé učebně je zapotřebí knih. Snad se tedy i tato kniha stane
dobrým učebním materiálem, který pomůže zažehnout další svíce malých nadšených přírodovědců, kteří budou v dalších
generacích chránit dary šumavské přírody. Projekt „Partnerské školy Národního
parku Šumava“ je velice úspěšný a zájem
o získání tohoto titulu ze strany škol přibývá. Střediska environmentální výchovy
si velice cení této spolupráce.
Nejen pro školáky jsme připravili novou
sérii školních sešitů s 10 tématy. Sešity
mají různé šíře linek či jsou určené pouze
pro malování. Na deskách se děti dozví
mnoho nového o jednotlivých živočišných druzích, ale také nahlédnou do jednotlivých biotopů.
Přejeme vám hodně radostných chvil při
hře i venku v šumavské přírodě!
Mgr. Martina Kučerová, Správa NP Šumava

projekt, ve kterém podporuje podnikatele, kteří nabízejí například ubytování nebo
zážitek. V současné době prošlo certifikačním procesem 8 partnerů a je tak možné
u nich využít nejen kvalitní služby, ale také
se dozvědět nejrůznější informace o Národním parku Šumava.

Partneři Národního parku Šumava
Muškaření na Šumavě / Ing. Jan Šiman
• Šumava na elektrokole / e-Šumava.cz •
Penzion U Černého kohoutka • Penzion
U Hojdarů • Apartmány Šumava • Turnerova chata • Chata Rovina • Srub Javorná
Představení jednotlivých Partnerů naleznete na www.npsumava.cz.

Jak se stát Partnerem Národního
parku Šumava?
Máte-li zájem stát se našimi partnery, je
zapotřebí získat certifikaci ŠUMAVA originální produkt®. Pokud ji ještě nemáte, získáte informace na www.regionalni-znacky.cz/
sumava. Pak požádáte o certifikaci projektu
Partner Národního parku Šumava, nedílnou součástí certifikace je účast na vzdělávacím semináři k projektu Partner Národního parku Šumava, jehož nejbližší termín
je 11. 9. 2017 od 9.00 hodin v sídle Správy Národního parku Šumava ve Vimperku. Účastnit se může více zástupců žadatele, doporučena je účast personálu, který
přijde do styku se zákazníky (recepční,
provozní,…). Další informace k projektu
Partner Národního parku Šumava naleznete na www.npsumava.cz.
Kateřina Vlášková, RRA Šumava, o.p.s.,
tel. 380 120 263, e-mail: vlaskova@rras.cz
Petra Střelečková, Správa Národního
parku Šumava, tel. 388 450 261, e-mail:
petra.streleckova@npsumava.cz

Skály pokryté ledovými krystaly, paseky v mlžném oparu nebo šumějící horské
bystřiny. Neuvěřitelná rozmanitost přírody
v národních parcích Šumava a Bavorský
les. Největší souvislé chráněné lesní území
ve střední Evropě nabízí návštěvníkům

nekonečně zajímavých přírodních zážitků.
Objevujte houby, které právě vyrůstají
z lesní hrabanky, ryby, které se prodírají
proti proudu, či pouze estetiku, kterou nám
příroda nabízí i ve svých detailech.
Všechny tyto aspekty, a ještě mnohem
více, pro vás zachytili fotografové v novém
kalendáři 2018, který je k dostání ve všech
informačních střediscích a na e-shopu Správy NP Šumava již od června 2017. Hned
dva tucty působivých motivů vám nabízí
úžasný průřez česko-bavorským příhraničním pohořím, který nesporně vzbudí touhu
po poznání divoké přírody. Vše může být
konec konců mnohem působivější, když to
uvidíte na vlastní oči. Přijďte do naší lesní
divočiny bez hranic!
Pavel Hubený, Franz Leibl – Správa
NP Šumava, Správa NP Bavorský les

Výtvarná soutěž
„Rok šelem“
Také v letošním roce se mohou děti i dospělí zúčastnit výtvarné soutěžena téma Šelmy
Šumavy. Soutěž je vyhlášena v osmi kategoriích, ve výtvarných dílech je možné ztvárnit šelmy v současné době žijící na Šumavě, jako například jezevec lesní nebo rys

Pojďte se s námi toulat

Partner Národního parku Šumava
Od letošního roku můžete na Šumavě narazit na penzion, který je označen cedulkou
Partner Národního parku Šumava. Správa NP Šumava společně s Regionální rozvojovou agenturou Šumava totiž obnovila

Společný kalendář
Národních parků
Šumava a Bavorský les

Zhůří u Horské Kvildy
Zhůří se nachází asi 4 km za obcí Horská Kvilda směrem na Rejštejn (Kašperské Hory). Bývalá sklářská osada, kde
v současné době lze najít zbytky dvou
chalup. Touto osadou procházela významná
Zlatá stezka (Kašperskohorská větev),
která je nyní značena zelenou turistickou
značkou a vede do Kašperských Hor.
Nejen pro fotografy je na Zhůří plno zajímavých námětů. Otevřená krajina zaujme
úžasnými výhledy na Antýgl, Poledník či
německý Roklan. Též lze využít k fotografování zajímavé solitérní stromy, zbytky
budov či křížky z dob slávy Zlaté stezky.

Milovníci historie můžou navštívit pomník obětem letecké nehody z roku 1937,
která je opředena tajemným příběhem.
K pomníku vede žlutá turistická stezka,
která odbočuje ze zelené „Pod Huťskou
horou“. Po cestě se na informačních panelech dozvíte celý příběh a dramatické
okolnosti leteckého neštěstí.
Poblíž vyhlídkového místa směrem na
Huťskou horu je instalován informační
panel připomínající otevřenou knihu (historické album Šumavy). Z něho se dozvíte
o historii a o životě v obci Zhůří (Haidl)
a budete moci porovnat dobové fotografie se současnou podobou místa.
Štěpán Rosenkranz, Správa NP Šumava

ostrovid, ale i šelmy na Šumavě vyhynulé
nebo druhy nepůvodní, vysazené člověkem.
Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci
od čtyř let věku, horní věková hranice není
omezena. I když je soutěž určena především
školním kolektivům, malovat mohou děti
i dospělí samostatně, třeba přímo během
návštěvy informačních středisek Správy
NPŠ, kde mohou kresby a malby na formátu A4 a A3 předat do soutěže nebo je
poslat na níže uvedenou adresu. Termín
ukončení soutěže je 27. 9. 2017.
Výtvarné práce budou vyhodnoceny
odbornou komisí, tvořenou pedagogy, umělci, zástupci Správy NP Šumava a zástupci firmy Faber-Castell. Z každé kategorie budou vybráni vždy tři nejlepší, kteří budou odměněni hodnotnými cenami,
které do soutěže věnovala firma Faber-Castell. Slavnostní předání cen proběhne
4. 11. 2017 v Návštěvnickém centru NPŠ
na Kvildě, kde bude umístěna výstava nejhezčích výtvarných děl v době od 1. 12.
2017 do 31. 3. 2018.
Poštovní adresa pro zasílání výtvarných
děl: Správa NPŠ, Informační středisko Stožec, 384 44 Stožec 68.
Vladimír Dvořák, Správa NP Šumava

Doma na ŠUMAVĚ

Léto 2017

Jak se maluje chodská keramika
Výroba keramiky byla v jihozápadních
Čechách v minulém století poměrně rozšířená. V této lesnaté oblasti při hranicích
s Bavorskem měli majitelé keramických
dílen ze Všerub, Klenčí, Kolovče, Zdanova a Pajereku nejen dostatek dřeva
k topení pod pecemi, ale i naleziště kvalitních hlín k výrobě. Užitná keramika
z této oblasti měla společné prvky v dekorování. Většinou jednoduché motivy, linky,
čárky, někdy jednoduché krajinky, později
růže a pestré malované květy. Postupně
některé z těchto dílen zanikly a květinový
dekor prošel dlouhým vývojem. Navazoval na zlidovělé motivy inspirované přírodou, používané při malbě nábytku. Malíři
také čerpali z textilních vzorů na chodských krojích – šátcích, flámičkách, stuhách a začali používat větší škálu barev.
Nejznámější motivy, malované na džbánky,
hrnky a talíře, byly a jsou stylizované květy
karmínových růží, červených aster, stínovaných modrých květů, šípků, pomněnek
a jiných květin na bílém podkladu. Barva

se nanáší na glazuru. Malířky začínají
malbu vždy ústředním květem, karmínovou růží a končí se hnědou, kterou se lemují
okraje výrobku.
Dnes, stejně jako v minulosti, nepracuje
začínající malířka hned samostatně. Pomáhá
zkušené kolegyni dokreslovat drobnější
kytičky, stonky a lístky, stínuje hnědou barvou středy květů. Po zvládnutí náročnějších růží, začíná malovat samostatně menší
vázičky, talířky, zvonečky a další kousky.
Pak následuje dlouhé období, kdy získává
jistotu a zručnost a postupně začíná zvládat malbu máků a klasů v černém poli. To
už vyžaduje určitou zkušenost s rozmícháváním barev a jejich nanášením.
Jak jsem už zmínila, je malba černé keramiky, kde se malují rudé vlčí máky, žluté
klasy, modré pomněnky a bílé kopretiny
do černého pole velmi náročná. Na celý
výrobek musí malířka nanést dobře rozmíchanou černou barvu. Natírá vždy několik
kusů najednou. Pracuje s širším štětcem,
barvu pečlivě nanáší ve stejnoměrné vrstvě.

Jezero Laka je dostupné pro všechny

Tajuplné jezero Laka je dobře dostupné pěšky
i na kole a jako jediné ze šumavských jezer
i na běžkách. Nejlépe se k němu dostanete z parkoviště na Nové Hůrce (4,5 km),
ležící při silnici z Hartmanic na Železnou
Rudu.
Odtud mohou vyrazit všichni, včetně
rodin s dětmi i vozíčkářů, po modré značce,
procházející kdysi slavnou sklářskou osadou Nová Hůrka, založenou kolem sklářské huti vybudované v roce 1766 Ignácem
Hafenbrädlem. Hafenbrädly později vystřídali slavní Abelové, vyrábějící zde benátská zrcadla. Po roce 1950 byly budovy
součástí vojenského útvaru ve Vojenském
výcvikovém prostoru Dobrá Voda. Některé
z domů jsou dnes upraveny v trvalá sídla
či rekreační objekty. Většina ostatních osad
i samot v širokém okolí byla po válce vysídlena a zbořena (např. Hůrky, Ascherlack,
Zhůří, Starý Brunst, Paseky, Stará Huť,
Nový Bor, aj.)
Po necelém kilometru přicházíme ke tři
sta let staré hůrecké jedli, na které si můžete
poslechnout šumění stromů. Pokračujeme údolím Drozdího potoka, pramenícího na úbočí vrcholu Polom. Po 1,5 km
vyjdeme na pláň a blížíme se starou lipovou alejí památných stromů k Hůrce. Zde
najdeme opravenou kapli nad hrobkou
rodiny Abele, jediné, co zbylo z bývalé
sklářské osady. Tu připomínají i další

okolní aleje listnatých stromů a znovuodhalené základy kostela sv. Vincence. Cesta
na Hůrku je v zimním období prohrnována pro pěší, běžkařská stopa je udržována
po souběžné cestě. Nejen na Hůrce, ale
i u jezera Laka se natáčel v roce 1949 film
Divá Bára.
V závěru vede cesta nad údolím Jezerního potoka s rozsáhlými místy s nově
vzrůstajícím porostem vysazeným po ničivém orkánu Kyrill, který právě zde zanechal největší škody na Šumavě.
Samotné romantické jezero Laka se
ukrývá pod horou Plesná. Na rozdíl od
dalších jezer na Šumavě a v Bavorském
lese není v typickém ledovcovém karu
a nevévodí mu strmá jezerní stěna. Hráz
byla postupně navyšována původními obyvateli Šumavy ve 30. letech 19. století.
Důvodem zadržení většího množství vody
bylo zejména napájení systému náhonů
na brusírny a úpravny skla na Hůrkách.

Natřený výrobek nechá odpočnout do druhého dne, aby barva správně zaschla. Pak
hřebíčkovou silicí smíchanou s bělobou
maluje na zaschlou barvu květy – máky,
klasy, kopretiny atd. Asi po deseti minutách,
kdy silice rozleptá černou barvu v místech
namalovaných květů, pomocí buničité vaty
odstraní (vytře) rozleptaná místa a objeví
se opět bílá glazura. Do těchto bílých míst
už maluje barvou květy, které tam mají být.
Když jsou všechny květy a lístky namalované, opraví, zaretušuje všechna bílá místa
a nepřesnosti. Barvy musí na sebe navazovat a nesmí být znát, že květy byly původně
bílé. Nakonec výrobek ozdobí červeným
okrajem.
Po zaschnutí se malované zboží vypaluje
v elektrických pecích. Při teplotě 760 °C
získají barvy lesk a spojí se s glazurou,
která je pálená na 1140 °C. Vypalování
v elektrických pecích je vlastně to jediné,
čím se dnešní ruční výroba odlišuje od té
z minulého století. Dříve to keramici
neměli tak jednoduché. Malované zboží
složil pecař do pece, pec zazdil a celou noc
pod ní topil dřevem. Další den pec zvolna
chladla a pecař postupně vyzdívku odstraňoval. Kvalita vypáleného zboží bývala
závislá na pecařově zkušenosti. Občas
se stávalo, že některé barvy na květech
byly přepálené, a tak malířky zboží opravily tenkou vrstvou barvy a opět se dalo
pálit. Dnešní elektrické pece jsou spolehlivé a obsluha je poměrně jednoduchá.
Stejně jako kdysi se však i dnes po vyndání z pece jednotlivé výrobky pečlivě
kontrolují, jestli jsou dobře vypálené, bez
vady, aby potěšily každého, kdo se na ně
podívá. Jak se vyrábí Chodská keramika,
se můžete během léta podívat v naší
dílně v Chlistově, po telefonické domluvě
na 607 985 206.
Květa Korečková
www.kettykeramika.com

I Laka má svá „nej“ – je nejvýše položeným (1 096 m n. m.), nejmělčím (max.
hloubka 3,9 m) a nejmenším jezerem (rozloha 2,78 ha) na Šumavě. Na jezeře můžeme
spatřit plovoucí rašelinné ostrůvky.
V Nové Hůrce je možné se mimo jiné
ubytovat i v penzionu Dvorec Nová Hůrka
rodiny Šrailovy. Stojí na polosamotě na
okraji rozsáhlé pláně. Nádherné okolí
penzionu dokreslují jak blízký les s hojností lesních plodů, tak i louky s pasoucími se koni a stádem koz. V penzionu
můžete využívat nejen klubovnu na vaření
a večerní posezení, ale i upravené místo
venku u ohně. Pokud se vám vařit nechce,
v restauraci za silnicí mají v sezoně zpravidla otevřeno a rádi vás tam přivítají. Kolem
penzionu vede nová cyklostezka spojující
Železnorudsko s Prášilskem, svým převýšením a vedením mimo silnice s veřejnou
dopravou je vhodná i pro rodiny s malými
dětmi. V zimě je na dosah běžecká stopa.
Jednoduše je možné se dostat odtud nejen
na jezero Laka, ale i na Zhůří, do Prášil,
Železné Rudy, na Srní, Hofmanky a Můstek. V penzionu bydlí Jan Šrail, několikanásobný mistr ČR v běhu na lyžích. V minulém roce se stal mistrem ČR i na kolečkových lyžích a vyhrál i výjezd na Ještěd
za účasti všech reprezentantů. V současné
době se věnuje dálkovým běhům v týmu
Pioneer Investments Lukáše Bauera. Honzu,
ukrajujícího tréninkové kilometry, můžete
na běžkách, na kole i kolečkových lyžích
často potkat. Hostům penzionu rád poradí
jak trénovat i jak namazat běžecké lyže,
ale i kam se vydat v létě na kolo a v zimě
na běžky. Pěšky vás nasměruje i na zajímavé
turistické vycházky mimo značené cesty.
Je totiž strážcem Národního parku Šumava
a díky sportu i práci zná v okolí doslova
každý kout.
To je stručná pozvánka pro vás, abyste
Novou Hůrku a jezero Laka na Šumavě
ve svých výletech nevynechali.
Lenka Šrailová,
www.dvorecnovahurka.cz
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Komentované prohlídky v muzeu
šumavských minerálů

Již čtvrtou sezonu zve širokou veřejnost
k návštěvě soukromé muzeum šumavských
minerálů ve Velharticích. Komentované prohlídky muzea provádí přímo majitel a sběratel minerálů, Libor Škubal, který se tímto koníčkem zabývá přes 17 let. Je patřičně
hrdý na svoji sbírku a vždy při prohlídce
vypráví vlastní zážitky z hledání. Provede vás svou sbírkou ze šumavských lokalit,
i z dalších míst ČR a Evropy. Budete si
moci prohlédnout např. ametysty z Nalžovských Hor a Horažďovic, křišťály od Nýrské přehrady nebo krystaly modrého kyanitu z Pancíře. Nově můžete vidět malou
expozici meteoritů i předmětů, které nám
lidé nosí a považují za meteority.
Dozvíte se nejen o rýžování zlata na
Šumavě od dob Keltů až po současnost,
o dolování stříbra v lokalitě Velhartic

a okolí, ale také o uranu, který se na Šumavě těžil, a můžete si sami vyzkoušet, jak
uranocircit – slídy uranu, svítí pod UV
světlem. V muzeu je také výstavka nálezů
skla ze zaniklých šumavských skláren,
kterých zde vzniklo a zaniklo v průběhu
šesti století více než sto. Přiblížíme vám
historii výroby skla a skleněných korálků –
páteříků, o víkendech je možné vidět výrobu skleněných korálků současnou metodou,
nebo si i vlastní korálek vyrobit.
Pro rodiny a skupiny pořádáme velmi oblíbené naučné vycházky – Za Kelty a do středověku a Historie a příroda
Velhartic, které si můžete objednat na tel.:
+420 735 099 975.
Soukromé muzeum šumavských minerálů, Velhartice 59, 342 01 Kolinec, info@
muzeummineralu.cz.

Srub Javorná představuje svoji výletní knihu
Vracíte se rádi do míst, která vás inspirují,
uzdravují a na která máte nejkrásnější vzpomínky? Tato místa nás často z velké dálky
volají zpátky k sobě. Šumava volá hlubokým hlasem šumících lesů a jantarových
rašelinných vod. Umí-li si člověk představit i v rušném městě hukot a barvy jarní
Vydry či podzimní vítr a vůni v boubínských bučinách, pak se nadobro do šumavské
krajiny zamiloval.
Z lásky k Šumavě jsme ve Srubu Javorná
vytvořili pro naše hosty neprodejnou výletní
knihu s třiceti originálními výlety, které
z milého turisty udělají vášnivého poutníka starou Šumavou či dobrodružného
objevitele ztraceného světa, který skrývá

zapomenutá tajemství krajiny a jejích dávných obyvatel. Výletní kniha Srubu Javorná
se stala pro návštěvníky oblíbeným návodem, kde a kdy zažít pravé kouzlo staré
Šumavy, kde a kdy načerpat z posvátné
krajiny energii, kde se nechat poučit
samotnou přírodou o jejích divotvorných
procesech.
V knize plné fotografií naleznete ke každému výletu podrobný popis a značení
okruhu, náročnost, délku v kilometrech, typy
povrchu, vhodnou roční dobu k návštěvě,
vhodnost či alternativy pro pěší turisty,
cykloturisty, běžkaře a rodiny s malými
dětmi. Výlety jsou sestaveny tak, aby byl
zajímavý celý okruh, nikoliv jen jeden cíl
na konci cesty. V knize jste vždy na jednotlivé zajímavosti upozorněni. Kromě
atraktivních přírodních scenérií, chráněných

druhů a historických památek se v knize
objevují i příběhy původních obyvatel,
stará šumavská řemesla, strašidelné historky a pověsti, které se vážou k místům,
kterými vás kniha právě provádí. Víte, kde
jsou poslední umrlčí prkna v kraji, ve kterém šumavském mlýně nejvíce straší, kde
se skrýval člen operace Valkýra, kde se
rodí krásné řeky, kudy prochází sám rys
ostrovid, kde se otevírají nejkrásnější
výhledy, kde voda a země vydávají své
poklady? Vstupte v Javorné, do světa staré
Šumavy a pomocí naší výletní knihy objevujte tradiční i zapomenuté kouty Šumavy,
kde stále žijí skřítkové i draci. Srdečně
vás zveme…
Srub Javorná, certifikovaný značkou
ŠUMAVA originální produkt® a Partner
Národního parku Šumava, je klidné romantické ubytování zaměřené na hosty, kteří rádi
poznávají všechny kouty Šumavy. Apartmán
s plně vybavenou kuchyní, koupelnou,
toaletami a třemi pokoji dýchá smrkovou
kulatinou a přírodními materiály. Do přírody vás láká výhled z oken do rozkvetlé
zahrady i šumavská fotogalerie v interiéru. V apartmánu je vše zařízeno tak, aby
ubytování bylo přátelské k přírodě i k vám.
I díky úsporným technologiím vám tak při
plné kapacitě (12 osob) můžeme nabídnout cenu jen 200 Kč/os/noc. Po toulání
v přírodě si můžete i s pejskem odpočinout na rozlehlé zahradě v horském stylu
s terasou, bylinkovými záhony, ohništěm,
přírodním hřištěm a výhledem na okolní
tisícovky, ke kterým vám pomůže naplánovat cestu Výletní kniha Srubu Javorná.
Více informací včetně podrobného ceníku
pro různé počty osob v apartmánu najdete
na našem webu.
Srub Javorná, www.srubjavorna.cz
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Zámek Hrádek a Galerie Hrádek v Pošumaví
Chystáte se na dovolenou na Šumavu
a přemýšlíte, co dělat se svými dětmi
ve volném čase nebo při nepříznivém
počasí? V zámeckém areálu v Hrádku
u Sušice je od roku 2016 otevřena Galerie Hrádek „Prostor her a inspirace“, která
se nachází v objektu barokního špýcharu
z 2. pol. 18. století.
Inspirací pro vytvoření hravé expozice
se staly historické osobnosti hrádeckého
zámku. V prvém a druhém patře galerie je
umístěna „Zámecká herna komtesy Adély
a Jana Ferdinanda“. Jan Ferdinand Desfours zakoupil zámek v roce 1731 a přestavěl ho do podoby, která je zachovaná
do dnešních dnů. Komtesa Adéla Desfours
žila na zámku v 1. pol. 19. století. Podle
této doby, nazývané biedermeier, jsou
ušité kostýmy, jež si malí i velcí návštěvníci mohou ozkoušet.

o dvorní etiketě a módě, ochutnat pokrmy
připravené podle dobových receptů, přivonět k orientálním vůním, zhlédnout
ukázky historického sokolnického umění
a divadelní představení. Večerní slavnost
je završena ohňovou show a barokním
ohňostrojem.

Kromě módy se děti seznámí se stolováním, s malířstvím, krasopisem, či s hierarchií šlechtických titulů. Kdo je víc? Kníže
nebo císař? Vyzkoušíte si napoleonské
uniformy, stát se rytířem, malířem či králem. V žádné herně nesmí chybět hračky,
a proto na děti čekají dřevěné kostky, skládačky, zmenšený hrádecký zámek a středověký hrad se spoustou vojáčků.
Galerie má ještě třetí podkrovní patro,
ve kterém nově pro letošní léto vznikla
expozice inspirovaná další významnou hrádeckou osobou, a to vychovatelem, knězem a významným spisovatelem z venkovského prostředí 2. pol. 19. století, Františkem Pravdou (vlastním jménem Vojtěch
Hlinka). František Pravda byl vychovatelem slabomyslného Otakara, syna barona

Sturmfedera. Je známo, že František
Pravda byl velmi schopný pedagog. Pro
Otakara vytvořil dílnu, kde vyráběli různé
rukodělné výrobky, pro trénování počtů
sloužil kupecký krám, sbírali a poznávali rostliny, horniny a hmyz. Vzdělávací metoda pomocí hry se stala inspirací pro vytvoření nové expozice ve třetím
patře.
Doprovodnou výstavou pro letošní rok
je výstava panenek zapůjčených z klubu
Panenky ČR. Galerie Hrádek je otevřena
od 4. června do 30. září. Zámecká herna je
určena mladším dětem, ale i starší sourozenci se nudit nebudou. V blízkosti galerie je adventure golfové hřiště, kde mohou
ostatní členové rodiny strávit čas zábavnou hrou. K rodinám s dětmi je vstřícná
i zámecká restaurace s venkovní terasou
a dětským koutkem. Pokud bude počasí
přát, hezké odpoledne je možné dovršit
na dětském hřišti v zámeckém parku.
Další významnou zámeckou událostí je
Barokní slavnost v rámci projektu Západočeské baroko – Letní barokní festival,
a to v pátek 4. srpna od 18 hodin. Jedná
se již o třetí ročník komponovaného večera,
kdy hosté volně korzují po zámeckém areálu a mohou si poslechnout varhanní koncert se zpěvem v barokní kapli sv. Valburgy, zatančit si, dozvědět se zajímavosti

Pozvánka na dny
otevřených dveří

Nejúspěšnější česká marmeládařka
na světě otevírá novou sezonu

Během letošní letní sezony vás opět zveme
k návštěvě Minigalerie Levandule v Hrádku
u Sušice. Tentokrát o sobotách od června
do září v čase od 10 do 18 hodin.

Slunečná kavárna na šumavském Srní, která
je zároveň manufakturou Blanky Milfaitové
na vyhlášené marmelády, vstupuje do další
sezony s napětím i nadšením. Nové produkty ze Šumavy, ale také nová velká terasa
i dubové podlahy v kavárně, karetní platební terminál i jeden z nejlepších espresso
strojů, které země nosí, a vlastnoručně
podepsané výtisky Blančiných knih Příběh
opravdové vášně a Příběh psaný do vody,
to vše je hostům k dispozici od čtvrtka do
neděle, vždy od 12 do 18 hodin. Je také
příjemné vědět, že zavedením EET kavárna
nezdražila.
Přijďte ochutnat jedinečné dorty a větrníky, kterými je ruční práce cukrářek ze Slunečné kavárny vyhlášená nejen v Čechách.
Přijďte na skleničku dobrého prosecca,
koupit si šumavské sýry a jogurty, husí
i kachní paštičky i další lahůdky, přijďte
si odpočinout a nezapomeňte, marmelády Blanky Milfaitové si z Mistrovství
světa přivezly historicky poslední ocenění
Nejlepší výrobce marmelády na světě!
K tomu tři roky po sobě, tedy při každé
účasti, několik zlatých medailí! A aby toho
nebylo málo, drží šumavské marmelády
dvě zlaté hvězdy z gastro Oskarů, britské
soutěže Great Taste Awards, a další četné
ceny. A tak stojí za tu chvilku strávenou
ve frontě, abyste ochutnali, co dokáží
šumavské marmeládařky!
Slunečná kavárna je jediným místem
v České republice, kde lze výrobky Blanky
Milfaitové zakoupit. Výlet na Srní, to není

Již tradičně zde najdete různé květinové
dekorace ze sušeného materiálu i drobné
dárky. A protože hlavním tématem léta je
pěstování a sušení rostlin, můžete nahlédnout přímo do tohoto procesu – sklízení
na nedalekém políčku, sušení v prostorách
staré sýpky přímo nad dílnou i samotné
aranžování.
Pro trochu zábavy i poučení je pro zvídavé návštěvníky připravena novinka
v podobě nástěnného herbáře sušených
květin s poznávačkou jednotlivých druhů.
Pro úspěšné je přichystána malá odměna
v podobě voňavé kytičky.
Helena Knězová,
www.kvetiny-knezova.cz, tel.: 721 643 933

Letní sezonu zpestří ještě swingový taneční večer v podání Karavana
Swingers Band v sobotu 1. července
v 18 hodin a tradiční pouťový pěvecký
koncert Hrádeckého chrámového sboru
v kapli sv. Valburgy v sobotu 12. srpna
v 17 hodin.
Zámek Hrádek,
www.zamekhradek.cz

jen Hauswaldská kaple, Vchynicko-Tetovský kanál a výběh pro vlky, ale především gurmánský klenot Šumavy, Slunečná
kavárna.
Šumava má návštěvníkům co nabídnout
a Banka Milfaitová dělá vše proto, aby se
Slunečná kavárna držela stále mezi prvními
motivy, proč na Srní zavítat.
V tomto kontextu není nezajímavou
čerstvá zpráva, že Žena regionu a Nejlepší
živnostnice roku otevřela Slunečné kavárně
větší sestřičku. V italských Dolomitech, pod
nejvyšší horou s příznačným jménem Marmolada, nyní najdete Blančin malý resort
La Marmolada (www.marmolada.camp),
který stojí za návštěvu. I zde se vyrábí
vyhlášené marmelády, ale i další produkty.
Těšíme se na vás tady i tam!
Barbora Benešová, Slunečná kavárna
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Léto v Šumavském pivovaru
ve Vimperku: novinky i tradice
V červnu pořádalo město Vimperk poprvé akci „Mezi pivovary“, na prostranstvích mezi oběma bývalými vimperskými
pivovary pod zámkem, v Pivovarské ulici. Akce měla bohatý celodenní kulturní
program, zúčastnily se též 3 minipivovary
z hlavní šumavské osy: Pivovar Prachatice,
Šumavský pivovar Vimperk a Pivovar
U Švelchů ze Sušice.
Šumavský pivovar se v polovině června
tradičně zúčastnil již 5. ročníku Festivalu
minipivovarů na Pražském Hradě. Tato
přehlídka dala nejen návštěvníkům možnost
seznámit se s novinkami a porovnat různé
druhy piv, ale též pivovarům porovnat vzájemně svoji produkci. Šumavský pivovar Vimperk se za prezentaci určitě stydět nemusel.
Naše piva ochutnáte na již tradičních
akcích v regionu, například na Medových
slavnostech ve Včelné pod Boubínem (29. 7.)
nebo na chlumanských trzích i jinde.
V letním a podzimním období můžete
zajít k nám do Steinbrenerovy ulice ochutnat řadu piv či si je koupit v lahvích: tradiční Vimperský světlý ležák 11°, polotmavý
ležák 12° a tmavý speciál 13° a postupně
se obměňující další speciální piva – aktuální nabídku najdete vždy na našem webu.
Tam též najdete, kde se naše piva čepují jinde na Šumavě nebo v Praze. Není
jich málo. Pivnice Šumavského pivovaru
ve Vimperku je celoročně otevřena vždy
v pátek od 17 do 22 hodin a v sobotu od 15
do 20 hodin. K pivu nabízíme studené speciality regionálních výrobců. Hosté si také

mohou prohlédnout varnu a sklep pivovaru, kde jim vysvětlíme postupy vaření piva.
V pivnici si piva v lahvích můžete
zakoupit i kdykoli jindy, pokud je někdo
přítomen (na zazvonění) nebo se domluvit na odběru pivních sudů pro posezení doma s přáteli (mimo otevírací dobu
je nejlepší napsat na e-mailovou adresu
rezervace@sumavskypivovar.cz).
Naše piva jsou nositeli certifikace ŠUMAVA originální produkt®. Všechna piva jsou
nefiltrovaná, nepasterizovaná, bez konzervantů a stabilizátorů.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar
Vimperk, www.sumavskypivovar.cz

Za skřítky do pohádkové chalupy

Již 12 let přijíždějí návštevníci do šumavských Mlázov u Kolince, aby zde
navštívili pohádkovou chalupu. V ní se
totiž zabydleli skřítci, víly, vodníci, čerti
a jiné bytosti. Přijďte si pohrát s fantazií a objevte se svými dětmi pohádkový
svět!
V pohádkové chalupě nahlédnete do světničky vodnické rodiny, čertovské Pekelny, uvidíte poustevnu skřítka Šumavouse
i vílu Šumavu. V pohádkovém lese spatříte
plno lesních skřítků, lesní havěti a dalších
pohádkových postaviček. V patře si prohlédnete Šumavousovu světnici, pohádkový
betlém a královskou klenotnici, kde jsou
vystaveny korunovační klenoty pohádkového krále. Také je zde výstavka výrobků, které získaly značku ŠUMAVA originální produkt®.
V pohádkové zahradě se projdete po
Rarášově stezce, kde můžete vyzkoušet
svůj bystrý zrak a pokusit se objevit dobře
ukryté skřítky, nahlédnout do Čertovny,
Věštírny, či se rozhlédnout z královské
vyhlídky u hradu Troškov.
V areálu chalupy je pro děti připraveno
maňáskové divadlo a ateliér, kde si každý může vyrobit suvenýr, dárek či vlastního skřítka.
Každým rokem je pro návštěvníky připraveno něco nového, letos je nainstalována expozice Klostermannova Šumava,
představující šumavskou krajinu za života spisovatele Šumavy Karla Klostermanna. Nová je také zahrádka víly Šumavy či

vrbovna, kde se každý může svěřit staré
vrbě. Na své si přijdou i dospěláci, mohou
posedět na lavičce lásky, nebo v energetickém mandalovém kruhu a načerpat novou
energii.
Přímo u pohádkové chalupy je možnost občerstvení a ubytování v kempu či
apartmánu. Pro děti je připraveno plno
interaktivních her a soutěží, o prázdninách
se mohou povozit na poníkovi – zkrátka,
nechte se překvapit a přijďte se malinko
pobát a zapohádkovat.

Pohádková chalupa získala v loňském
roce certifikát ŠUMAVA originální produkt® pro zážitky.
Otevírací doba: květen, červen, září:
denně od 10 – 17 hodin. Červenec, srpen:
denně 10 – 18 hodin. Říjen – soboty, neděle
a svátky od 10 – 16 hodin.
Milan Poláček,
www.pohadkovachalupa.cz
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„To pravé ze Šumavy“
Značku ŠUMAVA originální produkt® získaly
letos v dubnu celkem
tři výrobky, sedm jídel
a jedna služba. Oceněným blahopřejeme a těšíme
se z toho, že rozšířili nabídku označenou šumavskou regionální značkou.
Kompletní seznam všech certifikovaných
s podrobným popisem naleznete na webu
www.regionalni-znacky.cz/sumava. Navštivte nás také na našem facebooku.
www.facebook.com/
sumavaoriginalniprodukt

V
 ýrobky je možné zakoupit v e-shopu
na uvedené webové adrese.
V
 ýrobky je možné zakoupit na uvedené
adrese.

trvá něco kolem šesti hodin a začíná výrobou samotných páteříků (korálků) a křížku
nad sklářským kahanem. Po vychladnutí následuje kompletování do konečné
podoby buď na nerezový drát, nebo povoskovanou šňůrku (dříve se používala zvířecí střívka). Konečná úprava je čištění
a leštění.
		Alena Kyrálová
Pod Svatoborem 1269,
342 01 Sušice
tel.: +420 603 322 227
alca.kyralova@seznam.cz
www.kyralky.cz
www.facebook.com/otavskeperle
Nákup u výrobce je možný pouze
po telefonické dohodě.

Pečlivě vybraná a zpracovaná vlna je
základem pro moji tvorbu. Jako má každá
ovečka svůj život a příběh, i jejich vlna
vypráví o jedinečnosti každého výrobku.
Když měkká vlákna prochází mýma

		Marie Chvojková, Prostřední Krušec 22, 342 01 Hartmanice
tel.: +420 733 203 332
krusinkabarvirska@gmail.com
www.krusinka.cz
www.fler.cz/shop/majka-chvojka
Nákup u výrobce je možný pouze
po telefonické dohodě.

Šumavské páteříkové růžence
a desátky
Volně navazuji na dnes již pomalu opomíjenou ruční výrobu páteříků, které se v dávné
historii vyráběly v mnoha skelných hutích
rozsetých po celé Šumavě. Na pozůstatky
těchto skláren můžete v dnešní době nara-

zit i vy. To vše mne inspirovalo vyrábět
růžence v podobném vzhledu jako moji
předchůdci. Růženec má v dnešní době
mnohé využití, to hlavní je duchovní,
jako modlitební předmět. Toto se za staletí nezměnilo, v těžkých chvílích je pro
věřící velikým pomocníkem. Někdo si jej
pořizuje pro vlastní potěchu, jako talisman
nebo krásný a originální dekorativní předmět, ze kterého má radost. Samotná výroba

čují se smetanovou chutí. Kromě několika
typů sýrů nabízíme máslo a přepuštěné
máslo – Ghí. Máslo vyrábíme tradičním
způsobem, smetanu stlučeme, oddělíme
máslo a podmáslí. Pak ho ručně hněteme v ledové vodě a tvarujeme. Pokud
chceme získat přepuštěné máslo, pokračujeme dál tak, že ho dáme do hrnce a klasickým způsobem přepustíme. Na výrobě
se podílí celá naše rodina. Každý výrobek
je originál, vyráběný ručně, podle vlastí
receptury „s přidanou hodnotou pokoje
a dobra“, přímo na farmě v malé sýrárně,
kde je lze i zakoupit.
		Rodina Melcherova
Červené Dvorce 11
342 01 Sušice
tel.: +420 728 817 271
syrarnamelcher@seznam.cz

Regionální šumavské speciality
z restaurace Hotelu U Martina
V našem malebném městě na břehu řeky
Vltavy uprostřed jihošumavských lesů se
u našich stolů po staletí snoubí zvyky, vůně
a chutě jižních Čech a staré Šumavy. Díky
moudrosti našich báb se k tomuto dědictví
dodnes u ploten hrdě hlásíme i my. Sedm
vybraných šumavských specialit se honosí
značkou ŠUMAVA originální produkt®,
neváhejte a navštivte náš hotel U Martina a poznejte, jak chutná jižní Šumava.

Pečená hovězí žebra
na česneku
S oblibou se v našem kraji říká, že lidé na
Šumavě byli odjakživa živi hlavně z brambor, hub a zelí. Přestože na naši starou
kuchyni vskutku nedáme nikdy dopustit, dávno jsou pryč ty časy, kdy maso
na talíři bylo vyhrazeno slavnostním příležitostem. Šumava je dnes totiž i krajem
poctivých chovů, a tak si ani my nemůžeme jednou za čas mezi těmi „bramborami, houbami a zelím“ odpustit například
kvalitní marinovaná, celých deset hodin
dušená a šetrným způsobem na česneku
vypečená šumavská hovězí žebra, která
si díky trpělivé přípravě našich kuchařů

Naše masa jsou výhradně šumavského
původu.
		Hotel U Martina / MZM s. r. o.
382 18 Rožmberk nad Vltavou 79
tel.: +420 380 749 745,
+ 420 777 173 112
hotelumartina@seznam.cz
www.hotelumartina.czw

		Hotel U Martina / MZM s. r. o.
382 18 Rožmberk nad Vltavou 79
tel.: +420 380 749 745,
+ 420 777 173 112
hotelumartina@seznam.cz
www.hotelumartina.czw

Pečená kachna s kysaným
zelím a šumavskými drbáky

Mléčné bio produkty vznikají z čerstvého
bio mléka od našich kraviček, nekrmíme
je senáží ani siláží, pouze senem a pastvou z horských lučin na úpatí hory Svatobor v blízkosti města Sušice. Vyzna-

Ručně tkané výrobky,
ručně barvená vlna

rukama, ponechají si v sobě kousek energie
z práce, kterou do nich vkládám. Z úcty
a respektu k řemeslům, obohacujícím naši
kulturu, je pro mě naplněním to, že vyrábím věci, které nejsou jen připomenutím
starých tradic, ale jsou potřebné pro člověka tady a teď: funkční, praktické, originální. Potěšením, které není vedlejší, je
skutečnost, že výrobky mohou vznikat bez
použití elektrické energie, jen lidská práce
pohání kolovrátek a stav. A že je to krásná
práce.

uchovávají šťavnatost, křehkost i chuť.
Naše hovězí je výhradně šumavského
původu. Pečená žebra na česneku nabízíme v hotelu U Martina v Rožmberku
nad Vltavou po celý rok.

Biomáslo a přepuštěné máslo
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Dozlatova pečená kachnička zdobí jihočeské tabule snad při každé sváteční příležitosti. Má-li být ovšem požitek z této
tradiční pochoutky vskutku výjimečný,
nesmí na talíři chybět pravé chlupaté
knedlíky zvané drbáky, jež jsou chloubou
kuchyně jižní Šumavy. Rodiny v našem
kraji dodnes střeží své vlastní postupy, jak
tyto poctivé šumavské bramborové knedlíky, při jejichž výrobě nesmí být použita
nejen mouka, ale ani vejce, správně připravit. Na jižní Šumavě vskutku není slavnostnějšího jídla než pečené kachny se zelím
a drbáky, přičemž v hotelu U Martina si
toto šumavské posvícení můžete dopřávat
po celý rok. Naše kachničky, brambory
i bílé kysané zelí jsou výhradně šumavského
původu.
		Hotel U Martina / MZM s. r. o.
382 18 Rožmberk nad Vltavou 79
tel.: +420 380 749 745,
+ 420 777 173 112
hotelumartina@seznam.cz
www.hotelumartina.czw

Rožmberská jehla a restované
brambůrky s tymiánem
Šumava – to není vždy jen „brambor,
houby a zelí“, jako tomu bývalo v minulosti. Dnes je Šumava díky svému bohat-

ství i krajem mnoha vysoce kvalitních
chovů. Náš výběr poctivého šumavského
masa nabízíme v tradiční podobě hovězí
svíčkové, vepřové panenky a česnekového
boku s cibulí – to vše na jehle pečené
a podávané s restovaným bramborem
na tymiánu. Holdujete-li stravě ryze masité
a tradiční šumavská lepenice z brambor a zelí vám tak není příliš po chuti,
je tento náš rožmberský výběr kvalitního
masa ze Šumavy, pečeného na jehle, jasnou volbou pro vás. Naše hovězí i vepřová masa jsou výhradně šumavského
původu.
		Hotel U Martina / MZM s. r. o.
382 18 Rožmberk nad Vltavou 79
tel.: +420 380 749 745,
+ 420 777 173 112
hotelumartina@seznam.cz
www.hotelumartina.czw

Pečené kuřecí stehno
s medovou kůrkou a tradiční
lepenicí
Bývaly na staré Šumavě časy, kdy kuřátko
leželo na talíři, jen ležel-li sedlák s chřipkou v posteli. Tyto dávné časy jsou však
naštěstí ty tam a my si tak můžeme tuto

sedlákovu výsadu dopřávat vždy, když
na nás přijde chuť. Pečené kuřecí stehno
s kůrkou z medu od našich včel a poctivou lepenicí však zažene nejen mlsnou,
ale i pořádný hlad. Lepenice je snad nejoblíbenější přílohou z dětství každého
správného Šumavana i Jihočecha. Třebaže se složení této naší jižanské speciality dle starého pravidla „co dům dal“ vždy
od jedné plotny k druhé měnilo a ostatně
dodnes mění, jsou jejím nezbytným základem šťouchané brambory a kysané zelí.
Naše kuřátka, domácí med od našich
včel i zelí jsou výhradně šumavského
původu.
		Hotel U Martina / MZM s. r. o.
382 18 Rožmberk nad Vltavou 79
tel.: +420 380 749 745,
+ 420 777 173 112
hotelumartina@seznam.cz
www.hotelumartina.czw

Pečené kuřecí stehno
s medovou kůrkou
a houbovými nudlemi

Co mají lesy jižní Šumavy a jižních
Čech společného s naší kuchyní? Všudypřítomnou vůni hub přeci. Čerstvé či
sušené, v našem kraji houby vždy byly,
jsou a vždy budou nepostradatelnou součástí našeho tradičního jídelníčku, pročež tvoří nezbytný základ mnoha oblíbených pokrmů od kuby až po kulajdu.
Například jednoduché nudle s houbami
z našich šumavských lesů jsou požitek již
samy o sobě – ovšem s kuřátkem s kůrkou
z medu od našich včel a kmínem jsou srdcovou záležitostí každého, kdo jednou propadl chutím staré Šumavy. Naše kuřátka,
domácí med od našich včel, zelí i houby
jsou výhradně šumavského původu.

Šumavská pečená uzená
krkovička s tradiční lepenicí
Jaké je nejtypičtější jídlo jižní Šumavy,
které kdysi nesmělo chybět na jídelním
lístku každého správného hostince? Hádáteli pečená uzená krkovička, pak náš kraj

vskutku dobře znáte. Uzená krkovička
ostatně dodnes neodmyslitelně patří k pravé
jihočeské cmundě – ovšem na krkovičku
s cmundou si vyhrazují stará práva naši
milí Kapličáci. V Rožmberku nad Vltavou vám proto s ohledem na naše dobré
jihošumavské sousedské vztahy s Kaplicí
nabízíme variantu jinou a neméně tradiční – uzenou krkovičku pečenou na česneku, cibuli a kmínu s poctivou lepenicí
ze šťouchaných brambor a bílého kysaného
zelí. Naše vepřové krkovice, brambory
i kysané zelí jsou výhradně šumavského
původu.
		Hotel U Martina / MZM s. r. o.
382 18 Rožmberk nad Vltavou 79
tel.: +420 380 749 745,
+ 420 777 173 112
hotelumartina@seznam.cz
www.hotelumartina.czw

Vyzkoušejte jedinečnou
šumavskou pohostinnost
Hotel a restaurace U Martina
Uprostřed jihošumavských lesů stojí
v malebném rodišti pánů z Růže přímo
na břehu řeky Vltavy náš rodinný hotel
a tradiční restaurace U Martina s romantickým výhledem na hrdý hrad Rožmberk.

		Hotel U Martina / MZM s. r. o.
382 18 Rožmberk nad Vltavou 79
tel.: +420 380 749 745,
+ 420 777 173 112
hotelumartina@seznam.cz
www.hotelumartina.czw

Hostina pánů z Rožmberka
„pro 4 pány“
Uprostřed lesů jižní Šumavy stojí nad
řekou Vltavou hrdý hrad Rožmberk, rodiště
pánů z Růže. Vladaři domu rožmberského

byli pověstní svými bohatými hostinami,
během nichž se stoly a lavice vždy prohýbaly pod desítkami druhů mas. Třebaže
se jak v době Rožmberků, tak i v době
téměř nedávné v našem rožmberském
podhradí jedlo velmi skromně, můžete
si dnes v hotelu U Martina díky bohatství našeho kraje a zdejším vysoce kvalitním chovům tyto slavné hostiny přiblížit.

Našim hostům po celý rok nabízíme jedinečnou možnost poznat poctivou kuchyni
jižní Šumavy a regionální produkty, stejně
jako kvalitní ubytování s dlouholetou tradicí v chráněné kulturní památce bývalé
rožmberské konírny. V rámci našich služeb mají hosté hotelu k dispozici wellness studio i hotelové infocentrum, jehož
personál je vždy připraven pomoci vám
v plánování vašich toulek jižní Šumavou.
Sportovně založení hosté při splouvání
Vltavy a poznávání našeho regionu rovněž ocení naši půjčovnu lodí, raftů a elektrokol. Hotel U Martina je jak ideální
základnou pro turisty či rodiny s dětmi
na poznávacích dovolených, tak díky kapacitě a službám i tím nejlepším místem pro
pořádání firemních akcí, teambuildingů
a oslav.
		Hotel U Martina / MZM s. r. o.
382 18 Rožmberk nad Vltavou 79
tel.: +420 380 749 745,
+ 420 777 173 112
hotelumartina@seznam.cz
www.hotelumartina.czw
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Vyzkoušejte jedinečnou šumavskou pohostinnost Prožijte jedinečný šumavský zážitek
Certifikace ubytovacích a stravovacích služeb na Šumavě se těší stále velkému zájmu – v současné době má značku
ŠUMAVA originální produkt® 20 provozovatelů.

Ochranná známka ŠUMAVA originální
produkt® je ubytovacím a stravovacím službám v regionu udělována
již od roku 2008. Takto certifikované
služby v cestovním ruchu vám zaručí, že budete spokojeni nejen s jejich
kvalitou, ale záKatalog certiﬁkovaných
výrobků, potravin, služeb
a zážitků
roveň vám zde
nabídnou vždy
„něco navíc“.
Podrobnější informace
o ubytovacích
a stravovacích
ŠUMAVA
službách, kteoriginální produkt
Přinášíme Vám to pravé ze
ré splňují cerŠumavy
tifikační kriwww.regionalni-znacky.cz
téria, najdete
na našich stránkách www.regionalni-znacky.cz/sumava a také v katalogu, který je dostupný v šumavských
infocentrech. Spoustu aktuálních informací najdete i na našem Facebooku
www.facebook.com/sumavaoriginalniprodukt.

Certifikát ŠUMAVA originální produkt® má v současné době uděleno 8 šumavských
zážitků.

Hotel U Martina

Srub Javorná

Pečení chleba v lenorské peci

Šumavské bylinné lázně

Velká Lóže Pecařská Lenora,
spolek Augustin Sobotovič,
384 42 Lenora 33
tel.: +420 723 015 152

Parkhotel – Šumavské bylinné lázně
Náměstí č. 4, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 582 592
www.sumavskelazne.cz

Penzion u Černého kohoutka

Penzion na Habeši

Komentované prohlídky v muzeu
šumavských minerálů

Staročeský řemeslný jarmark
na Linecké stezce

382 18 Rožmberk nad Vltavou 79
tel.: +420 380 749 745, + 420 777 173 112
hotelumartina@seznam.cz
www.hotelumartina.cz

Javorná na Šumavě, Svinná 9,
339 01 Čachrov, tel.: +420 777 704 404 (SMS)
sumava@srubjavorna.cz
www.srubjavorna.cz

2017
2018

Zámek Hrádek

Nový Dvůr 88, 384 73 Stachy
tel.: +420 602 379 093
info@cernykohoutek.cz
www.cernykohoutek.cz

Apartmán 124

Hrádek 1, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 508 514, +420 725 083 093
recepce@zamekhradek.cz
www.zamekhradek.cz

Nezdice na Šumavě 124, 342 01 Sušice
tel.: +420 739 544 831
info@apartman124.cz
www.apartman124.cz

Ubytování U Beranů

Penzion „U Horejšů“

K Samotám 424, 340 04 Železná Ruda
tel.: +420 378 602 424, +420 776 776 424
info@uberanu.cz
www.uberanu.cz

Žlíbek 1, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 723 117 746
janosikovamilada@seznam.cz
www.penzionnahabesi.cz

Šumavské apartmány

384 73 Zdíkov-Albrechtec 329
tel.: +420 602 450 804
apartmany@kocicov.cz
www.kocicov.cz

Turnerova chata

Soukromé muzeum šumavských minerálů
Velhartice 59, 342 01 Sušice,
tel: +420 735 099 975

Šumavské zastavení se Štěpánkou
Štěpánka a Tomáš Balvínovi,
Volšovská 492, 342 01 Sušice,
tel.: +420 602 493 475
www.balvinova.estranky.cz

Muškaření na Šumavě

Vodní 146, 342 01 Sušice
mobil: +420 775 107 441
e-mail: info@siman.cz
www.goflyfish.cz | www.siman.cz

Město Netolice, Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice, tel.: +420 608 965 919
netolicky-jarmark.webnode.cz

Šumavou na elektrokole

e-Šumava.cz s.r.o., Provozovna Hájovna
Větrník, Nová Hůrka 228, 342 01 Prášily
mobil +420 777 333 053
www.e-sumava.cz

Pohádková chalupa
Za pohádkou na Šumavu

Zadov 19, 384 73 Stachy
tel.: +420 608 606 887, +420 777 606 887
info@uhorejsu.cz
www.sumava-zadov.cz

Povydří (uprostřed naučné stezky mezi Antýglem
a Čeňkovou pilou), tel.: +420 702 117 283,
+420 376 599 234, info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz

Pod Churáňovským vrchem

Ubytování u Chladů

U Hojdarů

Chalupa Katky Neumannové

384 73 Zadov 415
tel.: +420 777 016 645, +420 602 450 804
info@chalupa-neumannova.cz
www.chalupa-neumannova.cz

Nová Hůrka 241, 342 01 Sušice – Prášily
tel.: +420 724 286 951
srailovalenka@seznam.cz
www.dvorecnovahurka.cz

Apartmány Modřínový dům

Ubytování, kavárna
a cukrárna „Na Kvildě“

Chata Rovina

Apartmány Šumava

Chata Kvilda

Churáňov 17, 384 73 Stachy
tel.: +420 388 428 190, +420 602 495 621
penzion@churanov17.cz
www.churanov17.cz

Švermova 86, 382 26 Horní Planá
tel.: +420 603 333 362
info@modrinovydum.cz
www.modrinovydum.cz

Horská Kvilda – Korýtko 27
341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 775 037 904
uchladu@seznam.cz, www.uchladu.cz

384 93 Kvilda 207
tel.: +420 723 227 377, +420 777 333 504
info@nakvilde.cz, www.nakvilde.cz

Nový Svět 9, 385 01 Borová Lada
tel.: +420 774 740 410
uhojdaru@uhojdaru.cz
www.uhojdaru.cz

342 01 Hartmanice – Dobrá Voda 16
tel.: +420 376 395 976, +420 602 224 249
chata.rovina@seznam.cz
www.chatarovina.cz

Jaroškov 42, 384 73 Stachy
tel.: +420 603 256 926
tomas.svoboda@volny.cz
www.apartmany-sumava.net

Mlázovy č.p.18, 341 42 Kolinec
tel.: +420 608 961 611, +420 777 310 711
www.pohadkovachalupa.cz

Dvorec Nová Hůrka

384 93 Kvilda 77
tel.: +420 731 723 592
vostradovsky@kvilda.org
www.kvilda.org
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠUMAVĚ
Dlouhodobé akce 2017
do 8. 7.>DIVADELNÍ LÉTO NA ZÁMKU / zámek Kratochvíle /
v zahradě zámku hraje soubor divadelních ochotníků Tyl Netolice pohádkovou hru Lucerna od Aloise
Jiráska, od 21 hodin. www.jihoceskyvenkov.cz
do 31. 7.>JAN KAVALE: ŠUMAVA VE FOTOGRAFIÍCH / Žihobce, muzeum / www.zihobce.eu/muzeum
do 31. 7.>JINDRA A LÁĎA KAPUCIÁNOVI: ŠUMAVA TAJEMNÁ A KRÁSNÁ / Žihobce, muzeum / výstava obrazů.
www.zihobce.eu/muzeum
do 3. 9.>EJHLE KOLO! / Prachatice, muzeum / výstava ze sbírek Petra Hošťálka. www.prachatickemuzeum.cz
do 3. 9.>JIŽNÍ ČECHY MARIE ŠECHTLOVÉ PO 50 LETECH /
Vimperk, galerie Muzea Vimperska / návrat výstavy výjimečných experimentálních fotografií známé jihočeské fotografky. www.zamek-vimperk.eu
do 22. 10.>ČERTI / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu /
výstava je zaměřena na dětského i dospělého diváka, fotografie, scénické a kostýmní návrhy, makety,
kostýmy, cedule a programy připomínají častý a originální výskyt čerta na českém divadelním jevišti.
Návštěvníci mohou nahlédnout do tajemného pekla obydleného loutkovými čerty a plnit nejrůznější
čertovské úkoly. www.nm.cz
do 29. 10.>VÝSTAVA VE SLUŽBÁCH KRÁLE / hrad Velhartice, bývalý pivovar / expozice o 14. století prolnutá
příběhem Bušků z Velhartic – autentické nálezy
ze 14. století, stavitelství doby Karla IV., vojenství,
repliky dobových kostýmů a mnoho dalšího. www.
hrad-velhartice.cz

18. 8. – 16. 9.>DAGMAR JANIŠOVÁ – OBRAZY/ Klatovy, KD /
vernisáž výstavy 17. 8. v 17 hodin. www.mksklatovy.cz
1. 9. – 31. 10.>VÝSTAVA OBRAZŮ A LODNÍCH MODELŮ /
Netolice, muzeum / společná autorská výstava Barbory Vosátkové a modeláře Františka Horáčka. www.
muzeumnetolice.cz
1. 9. – 30. 11.>DOTKNI SE MĚ DLANÍ – POHLAĎ MĚ POHLEDEM – NAPLNÍŠ SVOU DUŠI DUHOU / Kašperské Hory,
radnice / výstava bytových intarzií z dotykového dřeva
staletých stromů, jež pomáhají vytvářet teplo domova
a harmonizovat vyrovnanost duše. Výstava Romana Halbhubera a Jiřího Rybáka. www.kasphory.cz
15. 9. 2017 – 28. 2. 2018>VÝSTAVA KOSTÝMNÍCH NÁVRHŮ
ALENY SCHÄFEROVÉ / Žihobce, muzeum / autorka je
výtvarnice české televize. www.zihobce.eu/muzeum
20. 10. – 10. 11.>MERCANDINOVY SADY / Klatovy, KD / vernisáž výstavy 19. 10. v 17 hodin. www.mksklatovy.cz
celoročně>VÝSTAVA VYVOLENY K UTRPENÍ / Hartmanice, kostel sv. Kateřiny / expozice 12 panelů věnovaná
pochodu smrti židovských žen na konci války. Klíč
k vyzvednutí v IC. www.hartmanice.cz

Krátkodobé akce 2017
ČERVENEC 2017
27. 6. – 1. 7.>KINEMATOGRAF BŘÍ ČADÍKŮ / Vyšší Brod, klášterní zahrada / www.mestovyssibrod.cz

červenec–listopad 2017
6. 7.>VLADIMÍR MERTA / Vyšší Brod, klášterní zahrada / koncert písničkářské legendy a jejích hostů, od 19 hodin.
www.mestovyssibrod.cz
6. 7.>ZÍTRA TO ROZTOČÍME JAROUŠKU / Kašperské Hory,
kino / hudební komedie s originální zápletkou
od 20 hodin. www.kasphory.cz
6. 7.>HUSOVY OSLAVY / Husinec / tradiční akce k uctění památky Mistra Jana Husa spojená se mší, kulturním a sportovním programem. www.husinec.cz
6. 7.>KONCERT JAROSLAVA HUTKY / Annín, kostel sv. Mořice / koncert od 19 hodin, večerní prohlídka kostela a otevření Galerie „Zeď/Mauer 1887“ – vernisáž výstavy „Mouřenec dětskýma očima“. www.
pratelemourence.cz
7. 7.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS /
vycházka do okolí, poznávání drobných tajemství
přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti
i dospělé, od 9 hodin. www.npsumava.cz
7. 7.>PO STOPÁCH ŠELEM / Stožec, IS / vydejte se stezkou
plnou zábavných úkolů, při nichž si ověříte své znalosti o šelmách, pracovní listy si vyzvednete v IS.
www.npsumava.cz
7. 7.>VARHANNÍ KONCERT / Žihobce, kostel / Miroslava Svobodová – varhany, Radek Rejšek – trubka,
od 19 hodin. www.zihobce.eu
7. – 9. 7.>KLATOVSKÁ POUŤ / Klatovy / mezinárodní folklorní festival, výstava karafiátů, pouťové atrakce,
řemeslný trh, koncerty ad. www.klatovy.cz

28. 6. – 2. 7.>TÝDEN SOUSEDŮ / Železná Ruda – Alžbětín / hudba, zábava, bohatý program. www.sumava.net/itcruda

8. 7.>VÁZÁNÍ VORŮ A PLAVBA / Rechle u Modravy / ukázka
starých řemesel a plavení dřeva po Vchynicko – Tetovském kanálu, 10.30–15 hodin. www.npsumava.cz

do 29. 10.>PŘED OPONOU, ZA OPONOU… VIMPERÁK! /
Vimperk, galerie Muzea Vimperska / výstava mapující historii i současnou činnost divadelních spolků
ve Vimperku, doplněná o řadu interaktivních prvků, včetně možnosti vyzkoušet si divadelní kostým.
www.zamek-vimperk.eu

1. 7.>PAŠIJOVÉ HRY / Hořice na Šumavě / divadelní ztvárnění příběhu o posledních dnech Ježíše Krista,
od 20.30 hodin. www.horickepasije.cz

8. 7.>VOLARSKÝ SEKÁČ / Volary, Maxovy louky / závod
v tradičním ručním kosení, od 8 hodin. www.volary.vesele.info

do 31. 10.>LETEM SVĚTEM 20. STOLETÍM / Žihobce, muzeum /
dosud nepublikovaná retro výstava pohlednic, textů,
dobových knih ze soukromé sbírky Pavla Javorského ze Sušice. www.zihobce.eu/muzeum

1. 7. >KARAVANA SWINGERS BAND / Hrádek u Sušice,
zámek / hudební a taneční večer v exteriéru zámku
od 18 hodin. www.zamekhradek.cz

do 31. 10.>VÝSTAVA RETRO KOČÁRKŮ MARKÉTY KUBOVÉ / Netolice, muzeum / vraťte se v čase a prohlédněte si, v čem babičky vozily děti a panenky. www.
muzeumnetolice.cz
do 31. 10.>ŠUMAVSKÉ CHALUPY OČIMA JAROMÍRA RANDÁKA / Kašperské Hory, Galerie Muzea Šumavy / výstava
obrazů. www.kasphory.cz
1. 7.– 30. 9.>VYCHÁZKA „ZA KELTY A DO STŘEDOVĚKU“ / Velhartice, muzeum minerálů / dozvíte se o životě Keltů nejen na území Šumavy, o rýžování
zlata, těžbě a dobývání stříbra ve Velharticích
a okolí, každou sobotu od 16 hodin, nutné objednání na tel.: 735 099 975 nebo na Facebooku:
soukromemuzeumsumavskychmineralu.

1. 7.>CHLUMANSKÝ TRH / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, lokálních výpěstků a výrobků, od 8
do 12 hodin. www.chlumany.cz

8. 7.>PAŠIJOVÉ HRY / Hořice na Šumavě / divadelní ztvárnění příběhu o posledních dnech Ježíše Krista,
od 16.30 hodin. www.horickepasije.cz
8. 7.>JAZZ! YES! / Prachatice, náměstí / jazzový festival,
vystoupí Invisible World Quartet, Vertigo, Carpet
Cabinet, od 18 hodin. www.kisprachatice.cz
8. 7.>VARHANNÍ KONCERT / Kašperské Hory, kostel sv. Markéty / Miroslava Svobodová – varhany, Radek Rejšek – trubka. www.kasphory.cz

1.– 30. 7.>VÝSTAVA TOULÁNÍ / Netolice, muzeum / Václav
Hošna vystavuje svá fotografická díla zachycující
toulání přírodou. www.muzeumnetolice.cz

8. – 9. 7.>KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA / Klatovy, letní kino / www.mksklatovy.cz
8. – 11. 7.>KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ / Chlumany /
promítání filmů pod širým nebem. www.chlumany.cz
9. 7.>JENTET / Annín, kostel sv. Mořice / spirituály v podání plzeňské hudební skupiny, od 14 hodin. www.
pratelemourence.cz

2. 7.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejte život
vlků a jejich život ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, návštěva venkovního výběhu, od 13 hodin.
www.npsumava.cz
2. 7.>MOUŘENEC DĚTEM – DĚTI MOUŘENCI / Annín, kostel sv. Mořice / hry, soutěže, modlitba, koncert, prohlídka, malování Mouřence a další aktivity. www.
pratelemourence.cz
3. 7.>TAJEMNÍ OBYVATELÉ HORSKÝCH LUK / Svinná Lada,
IS / Víte, jak vypadá bramborníček, linduška nebo
třeba cvrčilka? Kdo je rákosník? Pojďte se seznámit s ptačími obyvateli horského bezlesí. Vycházka od 17 do 20 hodin, délka trasy do 8 km. www.
npsumava.cz

1. 7. – 31. 8.>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MĚSTA / Kašperské
Hory / každé út, čt, ne od 10.30 hodin cca 90 minutová prohlídka, cena snížené vstupné 50 Kč, plné
75 Kč, prodej vstupenek na MěKIS, tel. 376 503 413.
www.kasphory.cz
1.7.– 31. 8.>LETNÍ KINO / Horní Planá / po celé prázdniny se hraje v pátek a v sobotu. www.horniplana.cz
2. 7.– 27. 8.>VIMPERSKÝ KAŠPÁREK / Vimperk, areál Vodník /
každou neděli pohádka pro děti od 15 hodin. www.
letopodboubinem.cz
5. 7.– 30. 8.>PO STOPÁCH SKŘÍTKŮ ZA ZLATEM / Kašperské Hory / interaktivní procházka pro děti s průvodcem, která je plná zábavného poznávání přírody,
pověstí o skřítcích a rýžování zlata, od 15 hodin.
www.kasphory.cz
3.– 28. 7.>ENKAUSTIKA – VÝSTAVA / Sušice, radnice / vstup
volný. www.mestosusice.cz/icsusice
3.– 31. 7.>PROHLÍDKY MĚSTA / Sušice / komentované
prohlídky města, vždy v pondělí v 10 hodin prohlídka města a Sušického mechanického betlému
a ve 14 hodin prohlídka církevních památek. www.
mestosusice.cz/icsusice
14. 7. – 11. 8.>PETR ŠRÉDL – KRESBY, KARIKATURY, ILUSTRACE / Klatovy, KD / vernisáž výstavy 13. 7. v 17 hodin.
www.mksklatovy.cz
23. 7. – 3. 8.>VYCHÁZKA „HISTORIE A PŘÍRODA VELHARTIC“ / Velhartice, muzeum minerálů / vycházka s průvodcem vždy v 10 a 15 hodin, nutné objednání na tel.: 735 099 975 nebo na Facebooku:
soukromemuzeumsumavskychmineralu.
1. 8.– 30. 10.>VÝSTAVA OBRAZŮ SIMONETTY ŠMÍDOVÉ /
Žihobce, muzeum / tradiční výstava známé malířky
z hrádku u Sušice. www.zihobce.eu/muzeum
1. 8.– 15. 9.>VÝSTAVA OBRAZŮ VLADIMÍRA ARNOŠTA /
Žihobce, muzeum / www.zihobce.eu/muzeum
4. – 31. 8.>VÝSTAVA OBRAZŮ DÁMSKÁ JÍZDA / Netolice,
muzeum / svá díla představí Jana Stejskalová, Ludmila Broncová, Jaroslava Linhartová, Hana Jinderlová a Naďa Kubartová. www.muzeumnetolice.cz

4. 7.>KAM SE PODĚL OVČÍ KOŽÍŠEK / Stožec, IS / přijďte se podívat, co vše se dá vyrobit z ovčí vlny,
od 13 hodin. www.npsumava.cz
4. 7.>TVOŘIVÁ DÍLNA / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet svou tvořivost, kreativitu a zručnost při antistresovém malování, od 14 hodin. www.npsumava.cz
4. 7.>SATISFUCKTION / Vyšší Brod, klášterní zahrada / známá
rocková kapela se představí v exkluzivním akustickém setu, od 19 hodin. www.mestovyssibrod.cz
5. – 6. 7.>ČERNÍNSKÉ KRATOCHVÍLE / hrad Švihov / …aneb
malé taneční okénko s renesančními mistry při prohlídkách Švihova. www.hradsvihov.cz

20. 7.>ČERTI NA HRADĚ / Prachatice, Muzeum české loutky
a cirkusu / loutková pohádka v podání Divadla BOĎI
Jaroměř, od 17 hodin. www.nm.cz

14.– 16. 7.>MARKÉTSKÁ POUŤ / Horní Planá / koncerty
v pivním stanu, divadelní scéna pro děti, světské
atrakce, lidový jarmark, duchovní koncert v kostele sv. Markéty. www.horniplana.cz

21. 7.>VLNY / Klatovy / koncert od 18 hodin na renesančním dvorku. www.mksklatovy.cz

15. 7.>LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL OPEN AIR LÁZNĚ S HITRÁDIEM / Klatovy / na letošním druhém ročníku
vystoupí Ben Cristovao, Annet Charitonova, Reginald, The Glowsticks, Holden, Cavalier. Na místě
bude i Barbarský pop up stánek s workshopy a další
doprovodný program se soutěžemi. www.facebook.
com/openairlazne

21. 7.>ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY: ČESKÉ TRIO / Horažďovice, hotel Prácheň / od 19 hodin koncert v rámci slavnosti Jmeniny města. www.horazdovice.cz

15. 7.>KONCERT MUSICA LUCIS PRAGA / Kašperské Hory, kostel sv. Markéty / Markéta Reindlová – varhany, Václav
Hudeček – housle. www.kasphory.cz

21. 7.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS /
vycházka do okolí, poznávání drobných tajemství
přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti
i dospělé, od 9 hodin. www.npsumava.cz

15. 7.>DEN NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA / Rokyta, IS / celodenní akce s bohatým programem, řemeslné dílny,
hry a soutěže, setkání se šelmami a mnoho dalšího. www.npsumava.cz
15. – 16. 7.>PŘIJĎTE NAVŠTÍVIT ŽIVÉHO CÍSAŘE RUDOLFA II. / hrad Švihov / www.hradsvihov.cz
16. 7.>ZA HISTORIÍ RÝŽOVÁNÍ ZLATA / Radešov u Rejštejna, kemp Yukon / dozvíte se o rýžování a dolování
zlata na Šumavě od dob Keltů až do přelomu 19.
a 20. století, včetně praktických ukázek a soutěží,
od 14 hodin. www.npsumava.cz
16. 7.>POHÁDKOVÉ VELHARTICE / hrad Velhartice / divadlo pro děti od 15 hodin. www.hrad-velhartice.cz
16. 7.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejte život
vlků a jejich život ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, návštěva venkovního výběhu, od 13 hodin.
www.npsumava.cz

12. 7.>KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / Borová Lada / vycházka s povídáním o historii, místopisu a přírodních
poměrech, délka trasy 14 km, sraz v 9 hodin parkoviště u obchodu. www.npsumava.cz
13. 7.>KVILDSKÉ TISÍCOVKY / Kvilda, IS / putování po vrcholech Černá hora a Siebensteinkopf s jedinečným
pohledem z ptačí perspektivy, délka trasy 13 km,
od 10 hodin. www.npsumava.cz
13. 7.>TAJEMNÍ NOČNÍ LETCI ŠUMAVY / Kašperské Hory, IS /
odpoledne plné her, aktivit a zajímavostí ze života
netopýrů, od 14 hodin. www.npsumava.cz
13. 7.>HISTORIE STOŽECKA A ČESKOŽLEBSKA / Stožec,
IS / beseda s autorem knihy Krásná Hora o historii osad na Stožecku a Českožlebsku, od 19 hodin.
www.npsumava.cz
13. – 15. 7.>VEČERNÍ KAŠPERK / Hrad Kašperk / www.
kasperk.cz
13. – 22. 7.>LETNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ SEMINÁŘ /
Horažďovice, knihovna / www.knihovna.horazdovice.cz

21. – 22. 7.>ROCK POINT – HORSKÁ VÝZVA / Železná Ruda /
třetí ze seriálu závodů horských běhů a trekingů
dvojic. www.horskavyzva.cz
21. – 22. 7.>ŠUMAVSKÉ LÉTO S PÁROU / tratě okolí Volar /
tel.: 972 544 905. www.cd.cz
21. – 23. 7.>VIMPERSKÝ FRŇÁK / Vimperk / multižánrový
festival, divadelní představení, hudba. www.meks-vimperk.com
22. 7.>JMENINY MĚSTA / Horažďovice / oslava jmenin
města, divadelní představení. www.horazdovice.cz
22. 7.>TANČÍRNA / Zámek Kratochvíle / tradiční tanečně-hudební večer se swingovým orchestrem ZatrestBand v čele s Petrem Píšou. Taneční parket bude
otevřen už po sedmé pod širým nebem s hvězdami,
od 20 hodin. www.zamek-kratochvile.eu
22. 7.>RYTÍŘI NA HRADĚ / Klenová, hrad / vraťte se s námi
do doby vlády Václava IV. a zúčastněte se dobývání hradu Klenová, nebude chybět ani šerm, tanec,
středověká kapela, sokolník, jarmark, vojenské
ležení. www.gkk.cz

16. 7.>JAK SE HONZA UČIL BÁT / Prachatice, Muzeum české
loutky a cirkusu / loutková pohádka v podání Divadla
BOĎI Jaroměř, od 10 hodin. www.nm.cz

22. – 23. 7.>KŘEMEŽSKÝ VÍKEND / Křemže / dvoudenní akce s kulturním programem – dechová hudba,
diskotéka, taneční zábava, akce pro celou rodinu,
ohňostroj. www.jihoceskyvenkov.cz

17. 7.>PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ / Kašperské Hory, IS /
vycházka s povídáním o těžbě zlata v okolí, cestou
doprovodné aktivity, délka trasy 7,5 km, od 9 hodin.
www.npsumava.cz

23. 7.>RABSKÝ FLOUTEK / hrad Rabí / Divadlo U staré herečky uvede pohádku Zvířátka a loupežníci,
od 15 hodin. www.hrad-rabi.eu

18. 7.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SOVÍCH VOLIÉR PŘI
KRMENÍ SOV / Borová Lada, soví voliéry / od 20 hodin,
přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz

12. 7.>STAROČESKÉ HRY / Stožec, IS / vraťte se do dětských
let při tlučení špačků, točení káči, cvrnkání kuliček
a dalších hrách, od 13 hodin. www.npsumava.cz

21. 7. – 22. 7>KAŠPERSKÝ NADORAZ / Kašperské Hory, louka Pod Stuchlíkem / multižánrový hudební festival.
www.kasphory.cz

22. 7.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Sušice / www.mestosusice.cz

18. 7.>KAM SE PODĚL OVČÍ KOŽÍŠEK / Stožec, IS / přijďte se podívat, co vše se dá vyrobit z ovčí vlny,
od 13 hodin. www.npsumava.cz

11. 7.>TVOŘIVÁ DÍLNA „Z OVČÍNA“ / Kašperské Hory, IS /
přijďte si vyzkoušet zpracování ovčí vlny a různé
techniky plstění, od 14 hodin. www.npsumava.cz

21. 7.>VARHANNÍ KONCERT / Kašperské Hory, kostel sv. Markéty / Prof. Michal Novenko. www.kasphory.cz

22. 7.>PODKLETÍM NA KOLE / Křemže a okolí / cykloturistická akce, od 9 hodin. www.jihoceskyvenkov.cz

10. 7.>I PLEVELE MAJÍ KRÁSNÉ KVĚTY / Kašperské Hory, IS /
botanická vycházka od 10 hodin. www.npsumava.cz

11. 7.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně
s odborným výkladem, sraz v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz

21. 7.>TETŘEVOVITÍ A GENETIKA / Svinná Lada, IS / dozvíte se, co všechno můžeme z DNA vyčíst, přednáška Jakuba Vlčka od 17 hodin. www.npsumava.cz

22. 7.>VLCI S NÁMI ŽIJÍ / Srní, NC / způsob života vlka a velkých šelem, předvedení ochočeného vlka adaptovaného na život s lidmi, od 13 hodin. www.npsumava.cz

9. 7. >PROHLÍDKY PŘI ÚPLŇKU / Mlázovy / vyprávění šumavských pohádek a prohlídka pohádkové chalupy s průvodcem, od 18 hodin. www.
pohadkovachalupa.cz

11. 7.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SOVÍCH VOLIÉR PŘI
KRMENÍ SOV / Borová Lada, soví voliéry / od 20 hodin,
přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz

21. 7.>FARMÁŘSKÝ TRH / Klatovy, náměstí / od 8 do 14 hodin.
www.mksklatovy.cz

22. 7.>HIRŠPERSKÉ SLAVNOSTI / Jelení Vrchy / od 14 hodin,
ukázka plavení dříví a doprovodný program. www.
schw-kan.com

9. 7.>ČESKOSLOVENŠTÍ VLČÁCI / Srní, NC / Víte, že v nich
koluje vlčí krev? Povídání o jejich životě, vlčí komunikace, ukázka zvířat, od 13 hodin. www.npsumava.cz

4. 7.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SOVÍCH VOLIÉR PŘI
KRMENÍ SOV / Borová Lada, soví voliéry / od 20 hodin,
přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz

4. 7.>ZA DIVOČINOU BAVORSKÉHO LESA / Kvilda, IS / výlet
do NP Bavorský les s povídáním o místopisu a přírodních poměrech. www.npsumava.cz

14. 7.>ZA HISTORIÍ SIRKY DO AMÁLKY / Kašperské Hory,
IC / vycházka za nedávnou historií do Amálina údolí, od 14 hodin. www.npsumava.cz

9. 7.>RABSKÝ FLOUTEK / hrad Rabí / Divadlo 100 opic uvede
autorskou pohádku, od 15 hodin. www.hrad-rabi.eu

4. 7.>DE ORGEL PIJPJES / Annín, kostel sv. Mořice / benefiční koncert 60členného královského dětského belgického sboru ve prospěch kostela na Mouřenci,
po skončení koncertu večerní prohlídka kostela.
www.pratelemourence.cz

4. 7.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně
s odborným výkladem, sraz v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz

20. 7.>TAJEMNÝ SVĚT ROSTLIN / Kvilda, IS / poznejte rostliny běžné i chráněné, léčivé i jedovaté, barevné
i nenápadné na botanické vycházce od 10 hodin.
www.npsumava.cz

15. 7.>DĚTSKÝ DEN / Hoslovice, mlýn / celodenní akce zaměřená na regionální zvyky a dětské hry v Pošumaví.
www.muzeum-st.cz

1. 7.>ŠUMAVSKÝ STRONGMAN / Sušice / profesionální
soutěž v silových disciplínách s mezinárodní účastí. vyki1@seznam.cz

1. – 2. 7.>RYSÍ SLAVNOSTI / Železná Ruda – Alžbětín / historický parní vlak, řemeslný trh, hudba, bohatý program. www.sumava.net/itcruda

14. 7.>ROK VELKÝCH ŠELEM / Srní, NC / přednáška o životě šelem, jek se chovají mláďata a mnoho dalšího
zajímavého se dozvíte od chovatele velkých šelem
z Plzeňské ZOO, od 13 hodin. www.npsumava.cz

15. 7.>RED HOT ISLAND FESTIVAL / Sušice, ostrov Santos /
multižánrový hudební festival. www.facebook.com/
redhotislandfestival

1. 7.>SVĚTÁCI / hrad Rabí / divadelní spolek Kollár Strašín uvede adaptaci proslulé komedie, od 18 hodin.
www.hrad-rabi.eu

1. 7.>VERNISÁŽ VÝSTAVY TOULÁNÍ / Netolice, muzeum /
od 14 hodin. www.muzeumnetolice.cz
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18. 7.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně
s odborným výkladem, sraz v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
19. 7.>STŘEDEČNÍ VEČERY – MEDVĚD HNĚDÝ / Kvilda, IS /
přednáška Ing. Františka Šulgana, AOPK – CHKO
Beskydy od 18 hodin. www.npsumava.cz
19. 7.>KRAJINA OD SAHARY PO HIMÁLAJ / Kašperské Hory,
IS / cestovatelská přednáška s promítáním fotografií
Heleny Macenauerové, od 19 hodin. www.npsumava.cz

24. 7.>CHALUPSKÁ SLAŤ A OKOLÍ LAD / Svinná Lada, IS / prohlídka slati spojená s vycházkou s výkladem o historii kraje Lad, od 10 hodin, délka trasy do 10 km.
www.npsumava.cz
24. 7.>CHALUPSKÁ SLAŤ A OKOLÍ LAD / Svinná Lada, IS / prohlídka slati spojená s vycházkou s výkladem o historii kraje Lad, od 10 hodin, délka trasy do 10 km.
www.npsumava.cz
24. 7.>RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ / Kašperské
Hory, IC / Co to byly páteříky a jak se vyrábějí vinuté perly? Přijďte si poslechnout mnoho zajímavého
o historii sklářství na Šumavě a sami se pak můžete
pokusit o výrobu, od 13 hodin. www.npsumava.cz
24. – 27. 7.>SETKÁNÍ DŘEVOSOCHAŘŮ / Vimperk / ukázky
umělecké řezby. www.vimperk.cz

19. 7.>PAŠTĚ A OKOLÍ / rozcestí Svojše – Myší domky / výlet
za poznáním s rodačkou a spisovatelkou Marií
Malou do zaniklých osad na úbočí hory Křemelné,
sraz v 9 hodin, tel.: 376 599 009. www.npsumava.cz
19. 7.>LETNÍ VYCHÁZKA ZA PŘÍRODOU I HISTORIÍ / Srní,
IS / zavedeme vás do horské vesnice a osady s roztroušenými chalupami, do kaňonu řeky Vydry a projdeme Klostermannovu stezku, délka trasy 10 km,
od 9 hodin. www.npsumava.cz
19. 7.>JEZERNÍ SLAŤ – OSTRŮVEK SEVERSKÉ PŘÍRODY /
Kvilda, IS / prohlídka rašeliniště a vycházka do okolí,
délka trasy 10 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz
20. 7.>PO STOPÁCH ŠELEM / Stožec, IS / vydejte se stezkou
plnou zábavných úkolů, při nichž si ověříte své znalosti o šelmách, pracovní listy si vyzvednete v IS.
www.npsumava.cz

25. 7.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SOVÍCH VOLIÉR PŘI
KRMENÍ SOV / Borová Lada, soví voliéry / od 20 hodin,
přednáší Zbyněk Janči. www.npsumava.cz

20. 7.>KONCERT LUBOMÍRA BRABCE / Vyšší Brod, gotické
sklepení kláštera / světoznámý kytarový virtuos zahraje od 18 hodin. www.mestovyssibrod.cz

25. 7.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně
s odborným výkladem, sraz v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz

20. 7.>TVOŘIVÁ DÍLNA / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet svou tvořivost a vyrobit originální dárek technikou pergamano, či namalovat obrázek, od 14 hodin.
www.npsumava.cz

26. 7.>KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / Borová Lada / vycházka s povídáním o historii, místopisu a přírodních
poměrech, délka trasy 14 km, sraz v 9 hodin parkoviště u obchodu. www.npsumava.cz
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26. 7.>SKLENĚNÁ HISTORIE / Stožec, IS / přijďte si poslechnout zajímavou historii skleněných korálků – vinutých perel, kterým se v minulosti říkalo „páteříky“.
Dozvíte se, proč se jim tak říkalo a budete si moci
vyrobit vlastní vinutou perlu, od 11 hodin. www.
npsumava.cz

3. 8.>ONDŘEJ RUML / Vyšší Brod, klášterní zahrada / skvělý
zpěvák bude mít s sebou i svou proslulou „krabičku
plnou zvuků“ od 19 hodin. www.mestovyssibrod.cz

9. 8.>STAROČESKÉ HRY / Stožec, IS / vraťte se do dětských
let při tlučení špačků, točení káči, cvrnkání kuliček
a dalších hrách, od 13 hodin. www.npsumava.cz

27. 7.>MÝTY A SKUTEČNOSTI O MRAVENCÍCH / Kvilda,
IS / vycházka méně známým okolím Kvildy, které
vyniká neobvyklým množstvím mravenčích obydlí, od 10 hodin. www.npsumava.cz

3. 8.>VÝPRAVA ZA HOŘCEM PANONSKÝM / Kvilda, IS /
délka trasy 4 km, fyzicky náročná, od 10 hodin.
www.npsumava.cz
3. 8.>TVOŘIVÁ DÍLNA / Kašperské Hory, IS / budeme výtvarně recyklovat věci, které by jinak skončily v koši
na odpadky, od 14 hodin. www.npsumava.cz

9. 8.>LETNÍ VYCHÁZKA ZA PŘÍRODOU I HISTORIÍ / Srní, IS /
zavedeme vás do horské vesnice a osady s roztroušenými chalupami, do kaňonu řeky Vydry a projdeme Klostermannovu stezku, délka trasy 10 km,
od 9 hodin. www.npsumava.cz

27. 7.>ŠUMAVSKÁ NEJ… / Kašperské Hory, IS / program
nejen pro rodiny se zvídavými dětmi plný her, aktivit a zajímavostí o šumavské přírodě, od 10 hodin.
www.npsumava.cz

3. 8.>PO STOPÁCH ŠELEM / Stožec, IS / vydejte se stezkou
plnou zábavných úkolů, při nichž si ověříte své znalosti o šelmách, pracovní listy si vyzvednete v IS.
www.npsumava.cz

28. – 30. 7.>ANENSKÁ SKLÁŘSKÁ POUŤ / Annín / prohlídky skláren a sklářské průvody obcí, koncerty (Bára
Basiková, duo Flaškinet, skupina Sebranka trio, Markéta Schley Reindlová), vystoupení annínských žen,
bohoslužba, prohlídky ve sklářské hrobní kapli a další doprovodný program. www.pratelemourence.cz

28. 7.>VLASTA HORVÁTH / Klatovy / akustický koncert od 18 hodin na renesančním dvorku. www.
mksklatovy.cz
28. 7.>PO STOPÁCH ŠUMAVSKÝCH ZÁLESÁKŮ / Kašperské
Hory, IS / Umíte se dobře vybavit do přírody a poradit si i v krizové situaci? Přijďte a naučíte se mnoho praktických dovedností, které by se vám v přírodě mohly hodit. Od 14 hodin. www.npsumava.cz
28. – 29. 7.>ŠUMAVSKÉ LÉTO S PÁROU / tratě okolí Volar /
tel.: 972 544 905. www.cd.cz

3. – 14. 8 >KRATOCHVÍLENÍ / Zámek Kratochvíle / plenérová přestavení divadla Continuo na hladině vodního
příkopu. www.zamek-kratochvile.eu
4. 8.>ODPOLEDNE S RYSEM OSTROVIDEM / Kašperské
Hory, IS / odpoledne plné her, aktivit a zajímavostí
o této naší největší kočkovité šelmě, od 14 hodin.
www.npsumava.cz
4. 8.>RECITÁL CHANTAL POULLAIN SE SKUPINOU CHANSONS / Klatovy / koncert od 18 hodin na renesančním
dvorku. www.mksklatovy.cz

4. 8.>BAROKNÍ SLAVNOST / Hrádek u Sušice, zámek / komponovaný večer inspirovaný dobou baroka, od 18 hodin.
www.zamekhradek.cz
4. 8. >PARKÁN NA PARKÁNĚ / Prachatice / koncert
od 20 hodin. www.prachatice.eu
4. – 5. 8.>ŠUMAVSKÉ LÉTO S PÁROU / tratě okolí Volar /
tel.: 972 544 905. www.cd.cz

29. 7.>SLAVNOSTI MEDU / Včelná pod Boubínem / med,
medoviny, medové speciality a výrobky z vosku,
ukázky tradičních řemesel a bohatý doprovodný
program. www.obecbuk.cz

30. 7.>ZA HISTORIÍ RÝŽOVÁNÍ ZLATA / Radešov, kemp Yukon /
dozvíte se o rýžování a dolování zlata na Šumavě od dob Keltů až do přelomu 19. a 20. století,
včetně praktických ukázek a soutěží, od 14 hodin.
www.npsumava.cz
30. 7.>POHÁDKOVÉ VELHARTICE / hrad Velhartice / divadlo pro děti od 15 hodin. www.hrad-velhartice.cz

SRPEN 2017
1. 8.>KAM SE PODĚL OVČÍ KOŽÍŠEK / Stožec, IS / přijďte se podívat, co vše se dá vyrobit z ovčí vlny,
od 13 hodin. www.npsumava.cz

18. 8.>SVINGOVÁ PROCHÁZKA / Klatovy, renesanční dvorek / členové legendárního divadla SeMaFor vás
provedou hity dvacátého století, v doprovodu swingové kapely Jakub Šafr Trio, začátek v 18 hodin.
www.mksklatovy.cz
18. 8.>NAŠI OPEŘENÍ SOUSEDÉ / Svinná Lada, IS / Kdo
to je? Známe je všichni. Vrabci, kosové, hrdličky,
vlaštovky,… Proč se stěhují do měst? Je to pro ně
výhodné? Co je ohrožuje a jak jim můžeme pomoci? Pojďme se dozvědět víc o soužití ptáků s člověkem. Od 17 hodin. www.npsumava.cz
18. 8. >DIVADELNÍ LÉTO NA ZÁMKU / Vimperk / od
21 hodin divadelní hra Příbuzné si nevybíráme.
www.vimperk.cz
18. 8.>RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ / Kašperské Hory, IC / Co to byly páteříky a jak se vyrábějí
vinuté perly? Přijďte si poslechnout mnoho zajímavého o historii sklářství na Šumavě a sami
se pak můžete pokusit o výrobu, od 13 hodin.
www.npsumava.cz
18. – 19. 8.>OŽIVENÉ NOČNÍ PROHLÍDKY / hrad Švihov /
od 19 hodin. www.hradsvihov.cz

12. 8.>COUNTRY ODPOLEDNE / Klatovy, náměstí / přehlídka country kapel od 14 hodin. www.mksklatovy.cz

5. – 6. 8.>POUŤ PANNY MARIE SNĚŽNÉ / Kašperské Hory /
jedna z největších letních akcí pro širokou veřejnost, poutní procesí, staročeský jarmark, pouťové
atrakce. www.kasphory.cz
6. 8.>POHÁDKOVÉ VELHARTICE / hrad Velhartice / divadlo pro děti od 15 hodin. www.hrad-velhartice.cz

19. 8.>SVATOBARTOLOMĚJSKÁ POUŤ / Vyšší Brod / tradiční akce plná představení, koncertů, tanečních
vystoupení a soutěží pro děti i dospělé. Součástí je
i velký jarmark, kde se prodává zboží všeho druhu. www.mestovyssibrod.cz

8. 8.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně
s odborným výkladem, sraz v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
8. 8.>DRÁTOVÁNÍ NA HRADĚ / hrad Rabí / přijďte se
podívat na staré řemeslo a zkuste si vytvořit svou
vlastní drátěnou rybičku, od 10.30 do 17 hodin.
www.hrad-rabi.eu

13. 8.>RABSKÝ FLOUTEK / hrad Rabí / Divadlo Lokvar uvede
pohádku Sněhurka, začátek představení v 15 hodin.
www.hrad-rabi.eu
15. 8.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SOVÍCH VOLIÉR PŘI
KRMENÍ SOV / Borová Lada, soví voliéry / od 20 hodin,
přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
15. 8.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem, sraz v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
15. 8.>KAM SE PODĚL OVČÍ KOŽÍŠEK / Stožec, IS / přijďte se podívat, co vše se dá vyrobit z ovčí vlny,
od 13 hodin. www.npsumava.cz
15. 8.>TVOŘIVÁ DÍLNA / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet svou tvořivost, kreativitu a zručnost při antistresovém malování, od 14 hodin. www.npsumava.cz
15. 8.>BOHOSLUŽBA V HRADNÍ KAPLI / hrad Švihov / www.
hradsvihov.cz
15. – 17. 8.>DRÁTOVÁNÍ NA HRADĚ / hrad Rabí / přijďte se
podívat na staré řemeslo a zkuste si vytvořit svou
vlastní drátěnou rybičku, od 10.30 do 17 hodin.
www.hrad-rabi.eu
16. 8.>PAŠTĚ A OKOLÍ S MARIÍ MALOU / rozcestí Svojše –
Myší domky / výlet za poznáním s rodačkou a spisovatelkou Marií Malou do zaniklých osad na úbočí
hory Křemelné, sraz v 9 hodin, tel.: 376 599 009.
www.npsumava.cz

20. 8.>DRUHÝ POKUS / Annín, kostel sv. Mořice / koncert
kapely z Kašperských Hor od 14 hodin. www.
pratelemourence.cz
20. 8.>POHÁDKOVÉ VELHARTICE / hrad Velhartice / divadlo pro děti od 15 hodin. www.hrad-velhartice.cz
20. 8.>ZA HISTORIÍ RÝŽOVÁNÍ ZLATA / Radešov, kemp Yukon /
dozvíte se o rýžování a dolování zlata na Šumavě od dob Keltů až do přelomu 19. a 20. století,
včetně praktických ukázek a soutěží, od 14 hodin.
www.npsumava.cz
21. 8.>TVOŘIVÁ DÍLNA „Z OVČÍNA“ / Kašperské Hory, IS /
přijďte si vyzkoušet zpracování ovčí vlny a různé techniky plstění, začátek akce ve 14 hodin.
www.npsumava.cz
21. 8.>BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU CHELČICKÉHO DOMOVA SV. LINHARTA / Zámek Kratochvíle / www.
zamek-kratochvile.eu
22. 8.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory,
IS / vycházka do okolí, poznávání drobných tajemství přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti, ale i dospělé. Začátek akce v 9 hodin.
www.npsumava.cz

22. 8.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SOVÍCH VOLIÉR PŘI
KRMENÍ SOV / Borová Lada, soví voliéry / od 20 hodin,
přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz

19. 8.>STAROČESKÁ KONOPICKÁ / Chlumany / oslava sklizně lnu a konopí. www.chlumany.cz

5. 8.>ČESKOSLOVENŠTÍ VLČÁCI / Srní, NC / Víte, že v nich
koluje vlčí krev? Povídání o jejich životě, vlčí komunikace, ukázka zvířat, od 13 hodin. www.npsumava.cz

20. 8.>NETOLICKÉ DOSTIHY / zámek Kratochvíle / rovinné
a překážkové dostihy, dostih poníků, na akci pojede zvláštní vlak z Českých Budějovic do Netolic
a zpět. www.jihoceskyvenkov.cz

22. 8.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem, sraz v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz

12.– 19. 8.>SETKÁNÍ S TRADICÍ / Jelení Vrchy / ukázka práce uhlířů při pálení milíře, pohádky, folklor, plavení dříví, mše u Rosenauerovy kapličky.
www.schw-kan.com

5. 8.>CHLUMANSKÝ TRH / Chlumany / trh s nabídkou
čerstvého pečiva, lokálních výpěstků a výrobků,
od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz

8. 8.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SOVÍCH VOLIÉR PŘI
KRMENÍ SOV / Borová Lada, soví voliéry / od 20 hodin,
přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz

1. 8.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS /
vycházka do okolí, poznávání drobných tajemství
přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti
i dospělé, od 9 hodin. www.npsumava.cz

20. 8.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejte život
vlků a jejich život ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, návštěva venkovního výběhu, od 13 hodin.
www.npsumava.cz

5. 8. >VÁZÁNÍ VORŮ A PLAVBA / Rechle u Modravy /
ukázka starých řemesel a plavení dřeva po Vchynicko – tetovském kanálu, 10.30–15 hodin. www.
npsumava.cz

7. 8.>PROHLÍDKY PŘI ÚPLŇKU / Mlázovy / Přijďte si poslechnout vyprávění šumavských pohádek a prohlídka pohádkové chalupy s průvodcem, od 18 hodin.
www.pohadkovachalupa.cz

1. 8.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně
s odborným výkladem, sraz v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz

12. 8.>ROCKFEST NA LETŇÁKU / Horní Planá / lokální festival rockových a amatérských skupin, od 14 hodin.
www.horniplana.cz

12. 8.>HRÁDECKÝ CHRÁMOVÝ SBOR / Hrádek u Sušice,
zámek / tradiční pouťový pěvecký koncert v kapli
sv. Valburgy od 17 hodin. www.zamekhradek.cz

7. 8.>PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ / Kašperské Hory, IS / vycházka s povídáním o těžbě zlata v okolí, cestou doprovodné aktivity, délka trasy 7,5 km, od 9 hodin.
www.npsumava.cz

1. 8.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SOVÍCH VOLIÉR PŘI
KRMENÍ SOV / Borová Lada, soví voliéry / od 20 hodin,
přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz

19. – 20. 8.>VOLARSKÉ SLAVNOSTI DŘEVA / Volary / řemeslníci předvádějící stará řemesla, lidový trh, bohatý
kulturní program. www.mestovolary.cz

11. – 12. 8.>ŠUMAVSKÉ LÉTO S PÁROU / tratě okolí Volar /
tel.: 972 544 905. www.cd.cz

12. 8.>VARHANNÍ KONCERT JANY HAVLÍČKOVÉ / Annín,
kostel sv. Mořice / Začátek koncertu v 19 hodin. www.
pratelemourence.cz

5. 8.>BITVA NA WINTERBERGU / Vimperk, zámek / divadelní a šermířská vystoupení, inscenovaná bitva,
dobové ležení, soutěže. www.artegovimperk.blog.cz

17. – 19. 8. >VEČERNÍ KAŠPERK / Hrad Kašperk / více na www.
kasperk.cz

11. 8.>LENKA DUSILOVÁ / Klatovy / koncert proběhne na
renesančním dvorku, začátek v 18 hodin. www.
mksklatovy.cz

12. 8.>FESTIVAL PIVA / Prachatice, náměstí / přehlídka
malých pivovarů. www.kisprachatice.cz

5. 8.>POSEZENÍ POD LÍPOU / Netolice, náměstí / pohádka,
tanec, dechová hudba. www.netolice.cz

17. 8.>PO ZANIKLÝCH SKLÁŘSKÝCH HUTÍCH / Kvilda, IS /
vycházka po třech bývalých sklárnách v okolí,
od 9.30 hodin. www.npsumava.cz

11. 8.>MÝTY A SKUTEČNOSTI O MRAVENCÍCH / Kvilda,
IS / vycházka méně známým okolím Kvildy, které
vyniká neobvyklým množstvím mravenčích obydlí, od 10 hodin. www.npsumava.cz

5. 8.>KONCERTNÍ CYKLUS – KAŠPERSKOHORSKÉ VARHANY / Kašperské Hory, kostel sv. Markéty / slavnostní koncert k poutní slavnosti PMS. Zahrají Markéta Schley
Reindlová a hosté. www.kasphory.cz

29. – 30. 7.>ENDURO X RACE / Sušice / soutěž horských kol,
mistrovství ČR. www.enduroxrace.cz

17. 8.>PO STOPÁCH ŠELEM / Stožec, IS / vydejte se stezkou
plnou zábavných úkolů, při nichž si ověříte své znalosti o šelmách, pracovní listy si vyzvednete v IS.
www.npsumava.cz

11. 8.>DIVADELNÍ LÉTO NA ZÁMKU / Vimperk / od 21 hodin
divadelní hra Drbny. www.vimperk.cz

4. – 6. 8.>TRADIČNÍ ŽELEZNORUDSKÉ SLAVNOSTI / Železná Ruda / hudba, jarmark, pouťové atrakce a další.
www.sumava.net/itcruda

29. – 30. 7.>38. RALLY PAČEJOV / Horažďovice / Rallysprint
série, Mistrovství ČR v rally historických automobilů. www.rallypacejov.cz

30. 7.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejte život
vlků a jejich život ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, návštěva venkovního výběhu, od 13 hodin.
www.npsumava.cz

11. 8.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS /
vycházka do okolí, poznávání drobných tajemství
přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti
i dospělé, od 9 hodin. www.npsumava.cz

4–5. 8.>NOVOPECKÉ SLAVNOSTI / Nová Pec / zábava pro
děti i dospělé po celý den. www.novapec.info

29. 7.>BYLINY V MÝTECH, MAGII A LÉČITELSTVÍ / Radešov u Rejštejna, kemp Yukon / praktická ukázka nejen
léčivých bylin, povídání o jejich použití v léčitelství, o tom, jaké magické vlastnosti jim naši předkové přisuzovali a o mýtech, které je provázely,
od 14 hodin. www.npsumava.cz

30. 7.>TEČKA ZA ANNÍNSKOU POUTÍ / Annín, kostel sv.
Mořice / koncert duchovní hudby: Markéta Schley
Reindlová – varhany a Sean Barry – keltská harfa,
od 17 hodin. www.pratelemourence.cz

9. 8.>KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / Borová Lada / vycházka s povídáním o historii, místopisu a přírodních
poměrech, délka trasy 14 km, sraz v 9 hodin parkoviště u obchodu. www.npsumava.cz

10. 8.>HLEDÁNÍ ŠUMAVSKÝCH SKŘÍTKŮ / Kašperské Hory,
IS / dopoledne plné her a aktivit o šumavské přírodě pro rodiče s dětmi, akce začíná v 10 hodin.
www.npsumava.cz

4. 8.>DIVADELNÍ LÉTO NA ZÁMKU / Vimperk / od 21 hodin
divadelní hra Tartuffe. www.vimperk.cz

29. 7.>SLAVNOSTI CHLEBA / Lenora / pečení chleba v historické obecní peci spojené s ochutnávkou, výrobky regionálních pekáren, řemeslné a prodejní stánky, bohatý doprovodný program. www.sumava.
net/iclenora

9. 8.>KRAJINA A LIDÉ SEVERNÍHO VIETNAMU / Kašperské Hory, IS / cestovatelská přednáška s promítáním fotografií Heleny Macenauerové, od 19 hodin.
www.npsumava.cz

10. 8.>JIŘÍ STIVÍN / Vyšší Brod, gotické sklepení kláštera /
jazzový hudebník a skladatel, který zahraje snad
na vše, na co si vzpomenete, od 18 hodin. www.
mestovyssibrod.cz

28. 7.>NÁVŠTĚVA DOMU DIVOČINY A PROHLÍDKA ZVÍŘECÍCH VÝBĚHŮ / Alžbětín – Falkenstein / sraz v 9.20 u IS
Alžbětín. www.npsumava.cz
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23. 8.>KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / Borová Lada / vycházka s povídáním o historii, místopisu a přírodních
poměrech, délka trasy 14 km, sraz v 9 hodin parkoviště u obchodu. www.npsumava.cz
23. 8.>POHLEDY DO KRAJINY – INDIE / Kašperské Hory,
IS / cestovatelská přednáška s promítáním fotografií Kamila Vargy, začátek akce v 19 hodin.
www.npsumava.cz
23. – 27. 8.>KVĚTINOVÁ ARANŽMÁ / hrad Rožmberk / www.
hrad-rozmberk.cz

19. 8.>DOŽÍNKY / Hoslovice, mlýn / celodenní akce zaměřená na regionální zvyky a dětské hry v Pošumaví.
www.muzeum-st.cz

24. 8.>ZA DIVOČINOU BAVORSKÉHO LESA / Kvilda, IS / výlet
do NP Bavorský les s povídáním o místopisu a přírodních poměrech. www.npsumava.cz

19. 8.>DOŽÍNKY PLZEŇSKÉHO KRAJE / Sušice, náměstí Svobody / www.mestosusice.cz

25. 8.>NÁVŠTĚVA DOMU DIVOČINY A PROHLÍDKA ZVÍŘECÍCH VÝBĚHŮ / Alžbětín – Falkenstein / sraz v 9.20
u IS Alžbětín. www.npsumava.cz

19. 8.>KONCERTNÍ CYKLUS – KAŠPERSKOHORSKÉ VARHANY / Kašperské Hory, kostel sv. Markéty / Prof. Jaroslav
Tůma – varhany. www.kasphory.cz
19. 8.>PŘEŽIJEME V PŘÍRODĚ? / Radešov u Rejštejna, kemp
Yukon / jak si poradit v nouzi s využitím přírodních
materiálů, od 14 hodin. www.npsumava.cz
19. 8.>VLCI S NÁMI ŽIJÍ / Srní, NC / způsob života vlka
a velkých šelem, předvedení ochočeného vlka adaptovaného na život s lidmi, začátek ve 13 hodin.
www.npsumava.cz
19. 8.>JAVORNICKÝ PAZDŘIVEC / Javorník na Šumavě / 4. ročník MTB happeningu v krásné krajině Javornické
hornatiny. www.javornickypazdrivec.cz
19. 8.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Sušice / www.mestosusice.cz
19.–20. 8.>MARIÁNSKÁ POUŤ / Horažďovice, Na Tržišti /
www.horazdovice.cz

25. 8.>PUTOVÁNÍ NA HRAD KAŠPERK / Kašperské Hory,
IS / vycházka přes Žlíbek a Pustý Hrádek na středověký hrad, cestou vás čekají různé hry a úkoly,
od 9 hodin. www.npsumava.cz
25. 8.>ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY: TRUBADŮRY ANEB
OD SPODKA I SHŮRY / Horažďovice, velký sál Městské
muzea / od 19 hodin. www.horazdovice.cz

2. 8.>UKÁZKA PLAVENÍ DŘÍVÍ / u Přední Zvonkové / plavení
u potoka Pestřice od 13.45 hodin. www.schw-kan.com

16. 8.>JEDOVATÉ ROSTLINY V PŘÍRODĚ / Kašperské Hory,
IS / Jsou všechny rostliny k jídlu? Botanická vycházka za tajemstvím jedlých i jedovatých šumavských
rostlin, od 10 hodin. www.npsumava.cz

25. 8.>HOŘEČEK MNOHOTVARÝ ČESKÝ / Svinná Lada, IS /
povídání o tomto mizejícím unikátu šumavské přírody, o jeho rozšíření, ekologii, důvodech ústupu a možnostech podpory a ochrany populací. Přednáší Jakub Hromas, začátek v 17 hodin.
www.npsumava.cz

2. – 6. 8.>ROZMARNÉ LÉTO / Hrad Kašperk / od 21 hodin
premiérové představení divadelního spolku Kašpar
na hradním nádvoří. www.kasperk.cz

16. 8.>JAK FOTIT KRAJINU / Kašperské Hory, IS / cestovatelská přednáška s promítáním fotografií Pavla Bokra,
od 19 hodin. www.npsumava.cz

25. 8.>JOSEF FOUSEK – ZKRÁTKA BEZ POZLÁTKA / Klatovy / koncert od 18 hodin na renesančním dvorku.
www.mksklatovy.cz

2. 8.>VELKÉ ŠELMY NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / zajímavosti z dlouhodobého monitoringu rysa a aktuálního
monitoringu vlka, od 13 hodin. www.npsumava.cz

Doma na ŠUMAVĚ

Léto 2017

25. 8.>FARMÁŘSKÝ TRH / Klatovy, náměstí / od 8 do 14 hodin.
www.mksklatovy.cz

1.– 2. 9.>KAPLICKÉ SLAVNOSTI / Kaplice, park / www.
ikaplice.cz

25.–26. 8.>OŽIVENÉ NOČNÍ PROHLÍDKY / hrad Švihov /
začátek v 19 hodin. www.hradsvihov.cz

2. 9.>PLAVBA KURIOZNÍCH PLAVIDEL / Vyšší Brod, Kemp Pod
hrází / postavte plavidlo a přijeďte vyhrát 20 000 Kč.
www.mestovyssibrod.cz

26. 8. >PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / mlsálci se mohou těšit na tradiční lenorské placky, housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin,
pečení probíhá v historické obecní peci. www.
sumava.net/iclenora
26. 8.>ELIAS / Annín, kostel sv. Mořice / koncert klatovské
kapely od 19 hodin, po koncertu večerní prohlídka kostela a kostnice. www.pratelemourence.cz
26. 8.>METAL MADNESS – OPEN AIR FESTIVAL / Sušice,
ostrov Santos / franta@mortifilia.cz
26. 8.>HRADOZÁMECKÁ NOC / hrad Rožmberk / večerní prohlídky a doprovodný program. www.hrad-rozmberk.cz
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15. – 16. 9.>SEPTEMBEER FEST / Horní Planá / 4. ročník
pivního festivalu s bohatým doprovodným programem. www.horniplana.cz

28. 10.>MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY / Klatovy, sál radnice / koncert Jany Bouškové a Josefa Špačka od 19 hodin. www.mksklatovy.cz

15. – 16. 9.>VÝSTAVA HUB / Klatovy, KD / www.mksklatovy.cz

28. 10.>OSLAVY DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU / Sušice, Památník u ZŠ T. G. Masaryka / lampiónový průvod, slavnostní akt a ohňostroj.
www.mestosusice.cz

2. 9.>KLAUNOVA ZPOVĚĎ / Annín, kostel sv. Mořice / koncert písní Petra Nováka u příležitosti 20. výročí
zpěvákovy smrti. Začátek koncertu v 16 hodin.
www.pratelemourence.cz

16. 9.>ŠUMAVSKÝ FOTO MARATON / Kašperské Hory, IS /
fotografická soutěž pro širokou veřejnost s přednáškou „Staňte se profesionálem s Robertem Vano“.
www.npsumava.cz

2. 9.>PĚNOVÁ PÁRTY / Jenišov, autokemp / zábavné odpoledne pro děti, diskotéka a pěnová párty, od 14 hodin.
www.horniplana.cz

16. 9.>SETKÁNÍ S FOLKLOREM / u hraničního potoku Ježová – Iglbach / ukázky plavení dříví od 13 hodin. www.
schw-kan.com

2.– 3. 9.>SUŠICKÁ POUŤ / Sušice / mše, pouťové atrakce, výstava drobného zvířectva v areálu chovatelů.
www.mestosusice.cz

16. 9.>ZDÍKOVSKÉ STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI / Zdíkov / celodenní akce s bohatým programem – šermíři, kejklíři, tenečnice, jarmark a ukázky tradičních řemesel.
www.zdikov.cz

28. 10.>HALLOWEEN A ZAVÍRÁNÍ SEZONY / Velhartice,
muzeum minerálů / prohlídky muzea, strašidla, hry
a aktivity pro děti, tel.: 735 099 975 nebo na FB:
soukromemuzeumsumavskychmineralu.
28. 10.>POSVÍCENÍ NA MLÝNĚ / Hoslovice, mlýn / celodenní akce zaměřená na regionální zvyky a dětské hry
v Pošumaví. www.muzeum-st.cz
28. 10.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / mlsálci
se mohou těšit na tradiční lenorské placky, housky
a chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora

16. 9.>DĚKUJEME ZA VAŠE BÁSNĚ! / Zámek Kratochvíle /
setkání českých a slovenských básníků, autorská
čtení s prezentací vydaných sbírek přítomných autorů. www.zamek-kratochvile.eu

26. 8.>KONCERTNÍ CYKLUS – KAŠPERSKOHORSKÉ VARHANY / Kašperské Hory, kostel sv. Markéty / provedení
Adam Viktora – varhany, Gabriela Eibenová – zpěv.
www.kasphory.cz

LISTOPAD 2017

16. 9.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Sušice / www.mestosusice.cz
16. 9.>SLAVNOSTI PLODŮ / Chelčice / cykloakce pro celou
rodinu. www.jihoceskyvenkov.cz

28. 9.>SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY / Klatovy, náměstí / svatováclavská jízda a bohatý kulturní program. www.
mksklatovy.cz
30. 9.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / mlsálci se mohou
těšit na tradiční lenorské placky, housky a výtečný
chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora
30. 9.>STOŽECKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V TLUČENÍ ŠPAČKŮ / Stožec, hřiště / soutěž je určena všem, co se rádi
baví a nebojí se do toho praštit, od 13 hodin. www.
npsumava.cz

4. 9.>PTAČÍ STĚHOVÁNÍ – FASCINUJÍCÍ FENOMÉN / Svinná Lada, IS / Kam ptáci odlétají, jak dlouho jim trvá
cesta? Jak se studuje ptačí tah? Přijďte se seznámit
s tažnými i stálými druhy ptáků na krátké vycházce šumavskou přírodou. Od 8 hodin, délka trasy
8 km. www.npsumava.cz
26. 8. >HRADOZÁMECKÁ NOC / Zámek Kratochvíle /
tichý i nadějný večer v zahradě ráje. www.
zamek-kratochvile.eu
27. 8.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejte život
vlků a jejich život ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, návštěva venkovního výběhu, od 13 hodin.
www.npsumava.cz
27. 8.>KONCERT / Vimperk, zámek / od 20 hodin zahraje
folková skupina Žalman. www.vimperk.cz
28. 8.>PTAČÍ STĚHOVÁNÍ – FASCINUJÍCÍ FENOMÉN / Svinná Lada, IS / Kam ptáci odlétají, jak dlouho jim trvá
cesta? Jak se studuje ptačí tah? Přijďte se seznámit s tažnými i stálými druhy ptáků na krátké
vycházce, začátek v 8 hodin, délka trasy 8 km.
www.npsumava.cz

5. 9.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SOVÍCH VOLIÉR PŘI
KRMENÍ SOV / Borová Lada, soví voliéry / Přednášející Zbyněk Janči. Začátek přednášky v 19 hodin,
www.npsumava.cz
5. 9.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně
s odborným výkladem, sraz v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
6. 9.>DEN S ARMÁDOU / Kašperské Hory, Na prádle / setkání vojáků a dalších záchranných integrovaných složek. www.kasphory.cz
7. 9.>VÝSTUP NA VRCHOL ANTÝGL / Horská Kvilda / vycházka okolím s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, délka trasy 8 km, sraz u hotelu
Rankl v 9.30 hodin. www.npsumava.cz

30. 9. – 1. 10.>BUŠKOVA ČÍŠE / hrad Velhartice / netradiční
prohlídky spojené s ochutnávkou vín, připravených
na hostinu k poctě sv. Václava a příjezdu Karla IV.
na Buškův hrad. www.hrad-velhartice.cz

29. 8.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem, sraz v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
8. – 9. 9.>ŠUMAVSKÉ KAŠPERSKÉ HORY / Kašperské Hory,
Náměstí / historické městské slavnosti, těšit se můžete na historické tržiště, hudbu, tanec, divadla, ohňovou show a další. www.kasphory.cz

1. 9.>HOUBY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ / Kašperské Hory, IS / ukázky typů plodnic a modelů šumavských hub, za příznivých podmínek pro růst hub bude součástí též
výstava živých plodnic některých druhů šumavských
hub. www.npsumava.cz
1. 9.>EKOMPILACE / Prachatice, náměstí / hudební projekt
zaměřený na šíření povědomí o třídění odpadu,
recyklaci a uvědomělém chování k životnímu prostředí. www.kisprachatice.cz
1.– 2. 9.>OŽIVENÉ NOČNÍ PROHLÍDKY / hrad Švihov / od
19 hodin. www.hradsvihov.cz

10. 11.>DEN VETERÁNŮ / Vimperk / uctění památky padlých u příležitosti ukončení I. světové války. www.
vimperk.cz
11. 11.>SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST / Horní Planá /
od 17 hodin na dvorku rodného domu A. Stiftera.
www.horniplana.cz

18. 9.>JAK SE DĚLÁ BUBLIFUK / Horažďovice, Městská knihovna / o novém komiksovém časopisu pro děti. www.
knihovna.horazdovice.cz
19. 9.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SOVÍCH VOLIÉR PŘI
KRMENÍ SOV / Borová Lada, soví voliéry / od 19 hodin,
přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz

22. 9.>FARMÁŘSKÝ TRH / Klatovy, náměstí / od 8 do 14 hodin.
www.mksklatovy.cz

ŘÍJEN 2017

22. 9.>TVŮRČÍ DÍLNA S POHÁDKOU / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu / projdeme společně příběhem, budeme si hrát a tvořit, začátek v 10 hodin.
www.nm.cz

1. 10.>BRAMBORIÁDA A DRAKIÁDA / Mlázovy, pohádková
chalupa / od 13 hodin. www.pohadkovachalupa.cz

10. 9.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejte život
vlků a jejich život ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, návštěva venkovního výběhu, od 13 hodin.
www.npsumava.cz

22. 9.>ŘÍJE JELENA EVROPSKÉHO / Kvilda, NC / poznejme
život jelenů na Šumavě, komentovaná prohlídka
venkovních výběhů. Začátek prohlídky v 16 hodin.
www.npsumava.cz

6. 10.>TVOŘIVÁ DÍLNA / Horská Kvilda, SEV / přijďte si
vyzkoušet svou kreativitu a zručnost, od 17 hodin.
www.npsumava.cz
7. 10.>DEN MÍSTNÍ POTRAVINY / Chanovice, skanzen / tradiční potravinářský den od 10 do 17 hodin. www.
chanovice.cz
7. 10.>SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ HISTORICKÝCH TRAKTORŮ /
Mahouš / výstava historických traktorů a další techniky s ukázkou dobové orby, muzika, občerstvení.
www.jihoceskyvenkov.cz
12. 10.>KONCERT VÁŽNÉ HUDBY / Sušice, Smetanův sál /
Symfonický orchestr Gymnázia a Hudební školy
hl. m. Prahy od 19.30 hodin. www.kphsusice.cz

12. 9.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně
s odborným výkladem, sraz v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz

13. 10.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin
pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz

13. 9.>JEZERNÍ SLAŤ – OSTRŮVEK SEVERSKÉ PŘÍRODY /
Kvilda, IS / prohlídka rašeliniště a vycházka do okolí,
délka trasy 10 km, začátek prohlídky v 10 hodin.
www.npsumava.cz

14. – 17. 9.>DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ / Vimperk / otevření nejzajímavějších městských památek, včetně
těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
www.vimperk.cz

15. 11.>ANI KRAMPOL NENÍ DOKONALÝ / Netolice, divadlo /
pořad baviče a herce Jiřího Krampola od 19 hodin.
www.netolice.cz
17. 11.>OSLAVY DNE BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII / Sušice, náměstí / tradiční setkání pod lípou. www.
gymsusice.cz

6. 10.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejte život
vlků a jejich život ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, návštěva venkovního výběhu, od 13 hodin.
www.npsumava.cz

12. 9.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SOVÍCH VOLIÉR PŘI
KRMENÍ SOV / Borová Lada, soví voliéry / od 19 hodin,
přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz

14. 9.>CHALUPSKÁ SLAŤ A OKOLÍ LAD / Svinná Lada, IS / prohlídka slati spojená s vycházkou s výkladem o historii kraje Lad, od 10 hodin, délka trasy do 10 km.
www.npsumava.cz

11. – 12. 11.>MARTINSKÁ HUSA / Horní Planá / ve vybraných restauracích budou podávány husí speciality
a Svatomartinské víno. www.horniplana.cz

6. 10.>ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY/ Horažďovice, hotel
Prácheň / Písňový večer – Gabriela Pechmannová
a Daniel Wiesner, začátek akce v 19 hodin. www.
horazdovice.cz

9. 9.>OKOLO ŽELEZNÉ RUDY / Železná Ruda / mezinárodní
cykloturistická akce, info na tel. 603 894 139. www.
sumavanet.cz/itcruda
10. 9.>POUŤ V ZAHRADĚ A JARMARK / Zámek Kratochvíle /
den plný radostných zážitků a překvapení k uctění
svátku zámeckého kostela Narození Panny Marie.
www.zamek-kratochvile.eu

1. 10.>DEN SENIORŮ / Horažďovice, kulturní dům / zahraje
Otavanka, Josef Zíma. www.horazdovice.cz
5. 10.>PESTROBAREVNÁ PAPUA / Horažďovice, knihovna / vyprávění Tomáše Kubeše o jeho dobrodružné cestě do Papui–Nové Guineji. www.knihovna.
horazdovice.cz

9. 9.>VEČER POD STROMY / Netolice, náměstí / www.
netolice.cz
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10. 11.>TVŮRČÍ DÍLNA S POHÁDKOU / Prachatice, Muzeum
české loutky a cirkusu / projdeme společně příběhem,
budeme si hrát a tvořit, od 10 hodin. www.nm.cz

16. 9.>MISTROVSTVÍ ŠUMAVY V OPÉKÁNÍ PRASAT / Hartmanice / soutěže se zúčastní zkušení opékači, o výsledku akce rozhodnou sami návštěvníci, kteří ochutnají
pečínku od všech soutěžících, hudba a doprovodný
program. www.hartmanice.cz

8. – 10. 9.>DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ / Klatovy / koncert
kapely Druhá tráva. Koncert je v pátek od 19 hodin.
V sobotu následuje celodenní program na náměstí.
www.klatovy.cz

31. 8.>TVOŘIVÁ DÍLNA / Kašperské Hory, IC / seznámíte
se s netradičním výtvarným recyklováním a technikou pergamano, začátek akce ve 14 hodin.
www.npsumava.cz

10. 11.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin
pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz

20. 9.>CHALUPSKÁ SLAŤ A OKOLÍ LAD / Svinná Lada, IS / prohlídka slati spojená s vycházkou s výkladem o historii kraje Lad, od 10 hodin, délka trasy do 10 km.
www.npsumava.cz

29. 8.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SOVÍCH VOLIÉR PŘI
KRMENÍ SOV / Borová Lada, soví voliéry / přednášející
Zbyněk Janča, prohlídka začíná v 19 hodin. www.
npsumava.cz

31. 8.>CHALUPSKÁ SLAŤ A OKOLÍ LAD / Svinná Lada, IS / prohlídka slati spojená s vycházkou s výkladem o historii kraje Lad, od 10 hodin, délka trasy do 10 km.
www.npsumava.cz

3. 11.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin
pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz

19. – 22. 9.>FILMOVÝ FESTIVAL NATURVISION / Vimperk / mezinárodní festival o zvířatech a přírodě.
www.vimperk.cz

28. 8.>PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ / Kašperské Hory, IS /
vycházka s povídáním o těžbě zlata v okolí, cestou
doprovodné aktivity, délka trasy 7,5 km, od 9 hodin.
www.npsumava.cz

30. 8.>JEZERNÍ SLAŤ – OSTRŮVEK SEVERSKÉ PŘÍRODY /
Kvilda, IS / prohlídka rašeliniště a vycházka do okolí, délka trasy 10 km, začátek akce od 10 hodin.
www.npsumava.cz

3. 11. >S VATO H U B E R T S K É SL AV N OS T I / Sušice /
od 17.30 hodin. tvanzavrel@signaly.cz

14. 10.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Sušice / www.mestosusice.cz
23. 9.>VÝLOV MLÝNSKÉHO RYBNÍKA / Hoslovice, mlýn / celodenní akce zaměřená na regionální zvyky a dětské
hry v Pošumaví. www.muzeum-st.cz
23. 9.>KVETOUCÍ POKLADY PODZIMU / Kašperské Hory, IS /
zajímavá botanická vycházka nejen za šumavskými hořci. Na trasu se vychází v 10 hodin. www.
npsumava.cz
23. 9.>ČESKO–NĚMECKÁ POUTNÍ MŠE SVATÁ / Annín,
kostel sv. Mořice / oficiální závěr Mouřeneckého
léta a setkání rodáků, akce začíná ve 14 hodin.
www.pratelemourence.cz
23. – 24. 9.>VÝSTAVA HUB / Sušice, gymnázium / www.
gymsusice.cz

14. 10.>DRAKIÁDA / Horní Planá / zábavné odpoledne nejen
pro děti od 14 hodin. www.horniplana.cz
14. 10.>MARTY DANCE / Klatovy, KD / pohárová postupová soutěž v tanečních formacích od 12 hodin.
www.mksklatovy.cz

17. 11.>MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY /
Klatovy, sál radnice / koncert Salome – pásmo písní Karla Kryla. Zahájení koncertu v 19 hodin.
www.mksklatovy.cz
18. 11.>ŠUMAVA LITERA / Vimperk / festival regionální
literatury. www.sumava-litera.cz
19. 11. >PŘÍJE ZD PANÍ ZIMY / Netolice, náměstí /
www.netolice.cz
22. – 24. 11.>VÁNOČNÍ VÝSTAVA / Prachatice, Muzeum české
loutky a cirkusu / tradiční výstava prací prachatických
seniorů, od 9 do 17 hodin. www.nm.cz
24. 11.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin
pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz
25. 11.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / mlsálci
se mohou těšit na tradiční lenorské placky, housky
a chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora
25. 11.>VÁNOČNÍ TRHY / Volary / od 9 hodin. www.
mestovolary.cz

14. 10.>HAVELSKÝ JARMARK / Horažďovice, zámecké nádvoří / řemeslný a farmářský jarmark, kulturní program,
od 9 hodin. www.horazdovice.cz
20. 10.>TVŮRČÍ DÍLNA S POHÁDKOU / Prachatice, Muzeum
české loutky a cirkusu / projdeme společně příběhem,
budeme si hrát a tvořit, od 10 hodin. www.nm.cz
20. 10.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin
pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz
21. 10.>FARMÁŘSKÝ TRH / Klatovy, náměstí / od 8 do 14 hodin.
www.mksklatovy.cz

24. 9.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejte život
vlků a jejich život ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, návštěva venkovního výběhu, od 13 hodin.
www.npsumava.cz

22. 10.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejte život
vlků a jejich život ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, návštěva venkovního výběhu, od 13 hodin.
www.npsumava.cz

26. 11.>ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / Volary /
od 17 hodin. www.mestovolary.cz

26. 9.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SOVÍCH VOLIÉR PŘI
KRMENÍ SOV / Borová Lada, soví voliéry / přednášející Zbyněk Janči. Začátek prohlídky v 19 hodin.
www.npsumava.cz

27. 10.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin
pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz

26. 11.>SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU /
Sušice, náměstí / www.kulturasusice.cz

27. 10.>NENUĎME SE DOMA – VLNA / Stožec, IS / přijďte
se podívat, co vše se dá vyrobit z ovčí vlny, sami
si budete moci vyzkoušet plstění metodou nasucho,
od 13 hodin. www.npsumava.cz

26. 11.>POUTNÍ MŠE SVATÁ / Hartmanice, kostel sv. Kateřiny /
od 11.30 hodin. www.hartmanice.cz

28. 9.>DEN VĚŽÍ A ROZHLEDEN / Javorník na Šumavě / tradiční akce u rozhledny s doprovodným programem.
www.javorniksumava.cz
28. 9.>MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY / Klatovy, jezuitský kostel / koncert W. A. Mozart: Requiem d moll. Začátek koncertu v 18 hodin. www.
mksklatovy.cz

27. 10.>TÓNY PODZIMU / hrad Velhartice / koncer t
od 17 hodin. www.hrad-velhartice.cz
27. – 29. 10.>FILMOVÝ FESTIVAL / Kašperské Hory, kino /
promítání filmů o Šumavě a o Karlu IV., součástí
bude beseda s rautem regionálních potravin. www.
kasphory.cz

26. 11.>ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / Horní Planá / vystoupení hornoplánských dětí, sváteční
slovo starosty města, začátek akce v 17 hodin.
www.horniplana.cz
28. 11. – 3. 12.>LEGIOVLAK / Sušice, nádraží ČD / www.
mestosusice.cz
Změna programu vyhrazena

Léto 2017

Doma na ŠUMAVĚ

Poutě a poutní místa na Šumavě Šumavské textilní
K obrazu života naší země v minulosti i současnosti patří náboženské poutě. Zvyk
navštěvovat místa milosti, ostatky svatých, zázračné milostné obrazy nebo prameny
a studánky je velmi starý. Putování na svatá místa je tedy součástí náboženského
života od nejstarších dob. Poutě vznikly z víry, že modlitba na určitých svatých
místech je zvláště účinná, že v těchto místech je zvlášť blízká milost Boží. Lidé tu
hledali pomoc ve svých důležitých životních rozhodnutích, těžkostech a ve vyslyšení
proseb a tužeb.

Pro poutníka je pouť výrazem živé
víry, zbožnosti a pokání, prostředkem
duchovní očisty. Už od 4. století křesťané
putovali k posvátným místům v Palestině,
brzy se putovalo i k hrobům apoštolů
a mučedníků. Zvláště doba křížových
výprav podnítila touhu křesťanů navštěvovat
Svatou zemi, Kristův hrob v Jeruzalémě.
Významným poutním místem se stal Řím,
Santiago de Compostela, vznikla řada mariánských poutních míst, z nichž nejznámější jsou ve Francii Lurdy a La Salette,
v Portugalsku Fatima, v Rakousku Maria
Taferl a Maria Zell, v Bavorsku Altötting,
v Polsku Czenstochowa – Jasna Góra.
Na východě pravoslavní křesťané putovali
za ikonami Přesvaté Bohorodice zejména
do Kazaně a Počájeva. Největší křesťanskou mariánskou bazilikou a prastarým
světovým poutním místem je slavný římský chrám Santa Maria Maggiore (Panny
Marie Sněžné) se zázračným obrazem Salus
Populi Romani. Jen málokdo si mohl dovolit
putování do vzdálených míst. Proto se lidé
rádi spokojovali s návštěvou posvátných
míst ve svém okolí, třeba ve své zemi či
ve svém kraji.

V oblasti horního Pootaví měla velmi
starou poutnickou tradici místa jako Horažďovice, Nezamyslice, Dobrš, Zbynice
a Strašín. Od konce 17. století se s obdivuhodnou rychlostí šířila úcta k milostnému obrazu Matky Boží z Klatov.
Podobně veliké úctě se těšil obraz Panny
Marie Pomocné – Pasovské. O jeho rozšíření na Šumavě se zasloužila i Železná
Ruda, obec se svým originálním farním
kostelem s kopií pasovského milostného
obrazu. Pověst hojně navštěvovaného poutního místa měl od poloviny 17. století
Týnec u Klatov, mariánští ctitelé navštěvovali také Loretu u Horažďovic. Za svatou
Annou se putovalo do Javorné, do poutní
kaple na hřbitově v Kašperských Horách
nebo do vzdálenějšího Kraselova na Strakonicku.

Skutečně prastarým poutním místem
Pošumaví je Strašín, položený v podhorské
krajině Podlesí v blízkosti mohutné hory
Žďánova. Jeho poutní a zároveň farní kostel Narození Panny Marie stojí na návrší
mimo ves, a tak je vidět ze všech stran.
Vznik původní stavby, ze které se docho-

vala hranolová věž v ose západního průčelí, se klade do první poloviny 13. století. Koncem 15. století kostel opravil
a sochou Madony opatřil významný český
velmož Půta Švihovský, držitel nedalekého
hradu Rabí. V 70. letech 16. století působil
ve Strašíně jako farář Martin Rezek Strakonický, který požíval pověst světce a proroka. Díky sílícímu poutnickému zájmu
získal strašínský kostel Narození Panny
Marie svou dnešní barokní podobu. Stalo
se tak za působení faráře Tomáše Františka Vaňka v letech 1736 –1739. Nejnovější historie Strašína je spojována především s více než dvacetiletým působením
kněze a básníka Františka Daniele Mertha,
který tu zemřel roku 1995.
Také pootavská Sušice má staré tradice
poutního místa. O ty se zasloužili především místní kapucíni, kteří do města
přišli už v roce 1644. Šlechtic Jindřich
Hýzrle z Chodů jim daroval zázračný
milostný obraz Bolestné Matky Boží,
který se v Sušici uctívá dodnes a je
vystaven v kapucínském kostele sv. Felixe.
Od místního kapucína a kazatele pátera
Ladislava Bílinského vyšla iniciativa
k vystavění poutní kaple sv. Andělů
Strážných na vrchu Stráž nad Sušicí
v roce 1682. Časem se toto místo stalo
cílem tisíců poutníků a poutnická tradice
je zde živá dodnes.
Zástupy českých a německých poutníků
proudily od dávných dob také k Dobré Vodě
u Hartmanic. Předmětem úcty zde byla
milostná, asi jeden metr vysoká, gotická

omalovánky

Chcete si malovat pro radost? Podporujete rádi fantazii svých dětí? Máte rádi
dárky, kterým děti dají duši? Potřebujete
je zaujmout, když s nimi nemůžete ven?

Pak jsem tu pro vás! Nabízím různé veselé
postavičky – kočičku, pejska, auto, králíka,
koně, princeznu, čerta, anděla a mnoho
dalších, které si mohou děti samy vybarvit
a dozdobit pomocí fixů na textil a vytvořit
si tak vlastní originální talisman. Můžeme
spolu kreativně tvořit s dětmi na hotelu,
na dětském dnu, na táboře, ve školce.
Každý výrobek bude jiný, originální.
Ušito s láskou v Sušici na Šumavě.
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Zeptejte se místních – co se vařilo na Šumavě?

Sladké zapékané pokrmy s čerstvým ovocem
Během léta je příprava sladkých moučníků,
pečených i těch připravovaných za studena, skoro hrou. Ovoce kvapem dozrává,
to, které nesklidíme včas, je nenávratně
ztracené a tak zavařujeme, nakládáme,
sušíme a hlavně pečeme mnoho sladkých
dobrot. Připravujeme lehké a na přípravu
nenáročné zákusky, dortíky i hlavní jídla
se spoustou vyzrálého ovoce – jahod,
malin, borůvek, třešní a meruněk. Nejlépe chutná ovoce čerstvé, právě utržené, ale dobře upečený sladký jahelník nás překvapí chutí i sladkou vůní při
pečení.
A tak si užívejme léta a prázdnin se vším
krásným a dobrým, co nám nabízí a co
tak rychle uteče.

Jáhly jsou spolu s ovocem vhodným
doplňkem a zpestřením našeho jídelníčku.
Na sladko upravené, zapečené chutnají
dětem i dospělým. Pro organizmus jsou
významným přínosem, obsahují vitamíny
řady B, minerály hořčík, fosfor, železo,
zinek a jsou lehce stravitelné. Jsou vhodné
i pro bezlepkovou dietu. Jáhly se pomalu
vrací na náš stůl a jejich obliba stoupá.
Jsou dobré nejen jako samostatný pokrm,
ale i do polévek, jogurtů a ovocných
salátů.
200 g jáhel, 50 g másla, mléko,
4 až 5 polévkových lžic tmavého cukru
(podle kyselosti ovoce), 3 vejce, 750 ml
mléka, špetka soli, špetka skořice, 400 g
ovoce, strouhanka a máslo na vymazání formy.

Povídkou Červené srdce připomněl svým
čtenářům spisovatel Karel Klostermann
malé poutní místo v Hauswaldu u Srní.
Oblíbenou poutní svatyni zničili však
v 50. letech 20. století vojáci Československé lidové armády. V roce 2006 bylo
místo důstojně upraveno a zpřístupněno,
obnoven byl pramen a studánka údajně
léčivé vody. Od té doby sem znova směřují kroky poutníků z obou stran šumavské
hranice.
Ke středošumavským poutním místům patří také poutní kaple Panny Marie
„Na Lizu“ u Zdíkova. Byla zbudována
v lese u pramene, jehož voda uzdravila
roku 1731 slepou ženu ze Zdíkova. Lidé
z vimperské části Šumavy rádi navštěvovali
lesní poutní kapli ve Stožci. Oblíbeným
poutním místem v oblasti jihovýchodní
Šumavy byl Kájov i kaple Panny Marie
Sněžné (zvaná Odpočívající na kameni)
nedaleko Vyššího Brodu. Pro mnohé
Šumavany a Jihočechy je dodnes významným poutním místem Lomec u Vodňan
s nádherným barokním kostelíkem Jména
Panny Marie.
Význačné postavení mezi poutními místy
na Šumavě dodnes zaujímají Kašperské
Hory s tradiční poutní slavností Panny
Marie Sněžné.
Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

400 g širokých nudlí, 400 g tvarohu,
180 g cukru, 4 vejce, 200 ml 30% smetany, 1 vanilkový cukr, 1 lžíce citronové šťávy, 2 lžíce másla, ušlehaná smetana na ozdobu, čerstvé lístky meduňky
na ozdobu

Jahelník s čerstvým ovocem

Štěpánka Balvínová Žáková
Volšovská 492, Sušice
stepanka.zakova@seznam.cz
socha poustevníka sv. Vintíře. Postupem
času si socha získala pověst milostného
obrazu. Pro ni se vystavěla kaple a později kostelík. Voda z blízké studánky prý
na přímluvu světce uzdravovala lidi i zvířata, a proto už v 17. století tu vznikly
malé lázně. Poutní místo přežilo i nelehkou dobu socialismu, kdy místo pohltil rozsáhlý vojenský výcvikový prostor.
Nyní se Dobrá Voda u Hartmanic rozvíjí
jako místo setkávání českých a německých poutníků. Kostel získal nové umělecké zařízení, které je dílem české sklářské výtvarnice Vladěny Tesařové.

Zapečené nudle s malinovou
omáčkou

Postup: Osolené a skořicí ochucené
mléko přivedeme k varu. Jáhly dvakrát
spaříme přes cedník vroucí vodou, zbaví
se tím případné hořkosti. Spařené jáhly
nasypeme do vroucího mléka a zvolna
vaříme na mírném ohni, až se rozvaří
na kaši. Občas zamícháme a dáme pozor,
aby se jáhly nepřipálily. Připravíme si
menší pekáček a vymažeme jej máslem
a vysypeme strouhankou. Vyšleháme
bílky do pevného sněhu. Změklé máslo
ušleháme se žloutky a cukrem, přidáme
mírně zchladlou jáhlovou kaši, a zlehka
vmícháme sníh. Polovinu hmoty dáme
do pekáčku, rozhrneme do stejnoměrné
vrstvy a posypeme ovocem nakrájeným
na menší kousky. Přidáme druhou část
jáhlové kaše, urovnáme a dáme do předehřáté trouby. Pečeme při 170  °C asi
45 minut. Do jahelníku použijeme jakékoli sezonní ovoce, zjara rebarboru, později jahody, maliny, jablíčka, švestky
a v zimě klasiku z dob našich babiček –
sušené ovoce a ořechy.

Postup: Ve větší míse si rozmícháme tvaroh se žloutky a s cukrem. Tvaroh použijeme měkký, kvalitní, nejlépe koupený
od farmáře. Do rozmíchaného tvarohu
přidáme ještě smetanu, citronovou šťávu
a vanilkový cukr. Do většího hrnce dáme
vařit na uvedené množství těstovin tři litry
vody. Nudle nasypeme do vroucí, mírně
osolené vody a vaříme téměř do měkka.
Než se nudle uvaří, ušleháme si bílky. Slijeme uvařené nudle, propláchneme je studenou vodou, několikrát je v cedníku protřeseme, aby se zbavily přebytečné vody,
a hned je smícháme s připraveným tvarohem. Ještě vmícháme ušlehané bílky
a směs urovnáme do máslem vymazané
zapékací misky nebo pekáčku, a vložíme
do předehřáté trouby na 170 °C a pečeme
asi 45 minut.
Po upečení mírně zchladlé nudle
dozdobíme ušlehanou smetanou, která
se na teplém moučníku po chvíli rozpustí, což vůbec nevadí. Smetana svou
chutí zjemní mírně ostrou chuť studené
malinové omáčky a celé jídlo je pak chuťově dobře vyladěné. Dozdobíme lístky
meduňky, která svým aroma a jemnou
zelenou barvou pokrm pěkně zpestří.
Nudle s tvarohem jsou dobré i za studena
a děti si je zamilují k obědu i k svačině.

Malinová omáčka
Omáčku k zapečeným nudlím můžeme
připravit také z borůvek, ostružin nebo
jahod. Maliny se svou pikantní, výraznou chutí dobře hodí k sladkým moučníkům a zákuskům. Na zapečených nudlích chutná omáčka velice dobře.
500 g malin, čerstvé nebo mražené, cukr
podle chuti, 50 g kukuřičného škrobu
Gustin, 200 ml vody
Postup: Maliny podlijeme vodou a na mírném ohni přivedeme k varu. Po pěti
minutách odstavíme rozvařené maliny
a přecedíme je přes cedník. Vzniklou
šťávu nalijeme zpět do hrnce, opět přivedeme k varu a přidáme cukr. Po krátkém varu vmícháme v trošce vody namočený kukuřičný škrob. Za stálého míchání
omáčku provaříme. Použijeme ji teplou,
či studenou na moučníky, jako přeliv
na zmrzlinové a ovocné poháry. Skladujeme ji kratší dobu v zavřené skleničce
v lednici.
Květa Korečková

www.regionalni-znacky.cz
www.isumava.cz
facebook.com/isumava
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