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Pojďte se s námi toulat

Výrobky, řemesla, lidé

Přehled akcí v regionu

Tentokrát vám přinášíme tipy na výlety
do méně známých míst Pošumaví, více
se dočtete na stranách 3–5.

Jak si vyrobit vlastní prací
gel, šetrný k přírodě, vám
prozradíme na straně 5.

Kam vyrazit za kulturou,
zábavou i sportem se dozvíte na
dvoustraně 6–7.

Za toulkami po Zlaté
stezce v Plzeňském kraji

Střípky odjinud
Po jarních měsících, které většina z nás
nuceně trávila doma nebo v nejbližším
okolí, vyhlížíme blížící se léto s velkým
očekáváním. Plánujeme dovolené a výlety a přemýšlíme, kam vyrazit za zajímavými zážitky. V řadě regionů v Asociaci regionálních značek najdete kromě certifikovaných řemeslných výrobků také certifikované zážitky a služby.
Podívejme se na některé z nich.
Řadu zajímavých certifikovaných zážitků má pro vás připravené Poohří. Milovníkům historie otevře své brány zámek

Místy téměř nedotčená příroda, nádherné až ohlušující ticho, vůně lesa, zpěv
ptactva, sluncem zalitý den a my jsme
přímo uprostřed celé té krásy. Ano, i to
zažijeme během putování na pěších dálkových turistických trasách Zlaté stezky,
které byly nově proznačeny za spolupráce Plzeňského kraje, Jihočeské centrály
cestovního ruchu a Tourismusverband
Ostbayern e. V.
V Plzeňském kraji začíná Zlatá stezka
v Chodové Plané, prochází napříč Českým lesem a Šumavou a končí v Českých
Budějovicích. Vytváří českou paralelu ke
stejnojmenné německé síti Goldsteig –
Zlatá stezka, dálkové turistické stezce
v Bavorsku, pyšnící se evropským certifikátem kvality Top Trails. Obě trasy se

Železnorudsko – horské středisko, které má vždy co nabídnout

propojují do unikátního systému pěších
tras procházejících hustě zalesněným komplexem v hornaté krajině bývalé železné opony, tzv. Zelenou střechou Evropy
(Českým lesem, Hornofalckým lesem,
Šumavou a Bavorským lesem) a vedou
nás kolem jedinečných historických a kulturních památek, přes dva národní a šest
přírodních parků.
Nástupní místa na Zlaté stezce byla
vybrána s ohledem na dobrou dopravní
dostupnost, ubytovací a stravovací kapacity. Opomenuta nebyla ani základní turistická infrastruktura, trasa je vybavena

Již od roku 1877, kdy byla v Železné Rudě
vybudována železniční trať propojující
Prahu s Mnichovem, se začalo z oblasti
Železnorudska stávat vyhledávané turistické středisko. Zvědavce vábilo zdolávání horských vrcholů a nádherné vyhlídky do kraje. Při dobré viditelnosti, zvláště
pak na podzim, jim byl odměnou pohled
i na vzdálenější Alpy. Velkým lákadlem
se stala i krása a pochmurnost ledovcových jezer, tolik typických pro tuto oblast.
Výstupy na železnorudské vrcholy
i krása ledovcových jezer jsou i nadále
oblíbenými cíli návštěvníků. Na vrcholy
Špičáku a Pancíře, kde je možné navštívit
rozhledny a na Pancíři i útulnou restauraci, se můžete nechat vyvézt lanovkami převážejícími i kola. Čtyřsedačková lanovka na Špičák i jednosedačková lanovka na Pancíř, z níž je při zpá-

teční cestě a dobré viditelnosti úchvatný
výhled na Alpy, jezdí denně.

Letos již třetím rokem jezdí z Železné Rudy návštěvníky oblíbený Šumavláček. Po celý den až do večera jezdí mezi
Černým jezerem a zastávkou Špičák-Sedlo. Poslední jízdu pojede opět do Železné Rudy. Chodíte-li raději pěšky, můžete
se vydat na Čertovo jezero, a poté pokra-

čovat na Černé jezero. Určitě stojí za to
navštívit i vodopád Bíla strž. Ty z vás,
které očarovala krása ledovcových jezer,
jistě zaujme jako další pěší nebo cyklo
cíl jezero Laka či Prášilské jezero. A po
znovuotevření hranic s Bavorskem bude
možné navštívit také Velké a Malé Javorské jezero.
Zajímavým úkazem jsou prameniště na Železnorudsku. Na západní straně pod Pancířem pramení Úhlava. Na
východních svazích Pancíře a Můstku
v přírodní rezervaci Prameniště vyvěrají řeka Křemelná, Slatinný potok a řeka
Řezná (Regen), která teče dále do Bavorska. Přírodní rezervaci je možné navštívit hned několika turistickými trasami
i cyklostezkami, které rozsáhlou přírodní rezervací procházejí.
(pokračování na straně 2)

Horažďovické léto nabídne výstavy, koncerty i komentované prohlídky

mobiliáři a informačními tabulemi, které představují Zlatou stezku a zajímavosti
v okolí. Nově byl vydán etapový průvodce, přehledná mapa a soubor podrobných
map pěších tras, které jsou k mání v turistických informačních centrech regionu.
Trasa Zlaté stezky využívá v maximální
možné míře rozsáhlé sítě značených cest
KČT a je rozčleněna do jednodenních
úseků po cca 20 km, které jsou viditelně značeny logem Zlaté stezky. Pro více
informací a zábavy je nachystán webový portál www.zlatoustezkou.cz a facebookové stránky.
Iveta Žánová, Plzeňský kraj

Město Horažďovice je město malé – ale
jak praví klasik „co je malé, to je milé“.
A tak i my nabízíme vše, co je k milému
a poklidnému pobytu třeba. Krásná místa na vycházky, možnost koupání v řece
či aquaparku, bohatou kulturní nabídku.
Městská galerie a muzeum jsou umístěny
v krásném areálu zámku a nabízí několik výstav – archeologickou, národopisnou a galerijní.
První z nich, Hradiště Prácheň pohledem archeologie, představí výsledky
archeologických výzkumů na nedalekém raně středověkém hradišti Prácheň
u Horažďovic. Výstava vás určitě inspiruje k vycházce po značené stezce až ke
zbytkům hradu Prácheň, místa s nezaměnitelným geniem loci.
Druhá výstava Od Šillera po Hampla, má
podtitul „tři století perníkářského řemesla v Horažďovicích“. Seznámí návštěvníky s živobytím místních perníkářů
od 17. do počátku 20. století a představí

část národopisného bohatství horažďovické muzejní sbírky a některé badatelské
výsledky pracovníků muzea. Kromě perníkářského řemesla se ale v muzeu seznámíte i s dalšími, která se udržela v Pošumaví až do nedávné doby. V interaktivní národopisné dílně si na vlastní kůži

vyzkoušíte tkaní na stavu s žakárovým
nástavcem, česání ovčí vlny pomocí kramplí a ruční bubínkové česačky, spřádání
této vyčesané vlny na kolovrátku, lámání
lnu, paličkování krajky na herduli i práci se dřevem. Na stolici zvané „dědek“ si
(pokračování na straně 2)

Krásný Dvůr. Barokní zámek byl postaven
na místě gotické tvrze za Františka Josefa Černína. Na zámek navazuje unikátní
park s rozlohou téměř 100 ha. Nachází
se v něm mnoho romantických staveb,
například Novogotický templ, Panův
templ, Gloriet, Obelisk či Lusthaus.
Na zámku se kromě klasických prohlídek koná v průběhu léta celá řada zajímavých akcí.
Za dalším zážitkem nemusíte daleko,
stačí se přesunout do nedalekého Žatce.
Na náměstí Prokopa Velikého najdete
Chrám chmele a piva. Jedinečný komplex, ve kterém jde poznání ruku v ruce
se zábavou. Čeká na vás chmelový maják,

labyrint z chmelových žoků, erbovní
síň, funkční orloj, minipivovar s restaurací a pro odvážné také výstup do 18 m
vysokého komína. V areálu najdete také
klášterní zahradu, chmelařské muzeum,
galerii Sladovna a minipivovar U orloje,
který vyrábí certifikované pivo, na nějž
zážitek navazuje. Prohlídka seznamuje
s historickým vývojem regionu.
Mezi krásy Krušných hor bezpochyby
patří také štoly Země zaslíbená, Koňská
jáma a Marie Pomocná, nově zapsané do
seznamu světového dědictví UNESCO.
Ty se nacházejí pod vrcholem Mědník
u obce Měděnec. Návštěvníci si zde prohlédnou to nejtypičtější – středověký
stříbrnoměďnatý důl z 15. – 16. století.
Rudné bohatství a s ním spojené hornictví daly Krušným horám jejich jméno
a vytvořily základ pro to, aby se z českého a saského Krušnohoří stal na přelomu
středověku a novověku jeden z hospodářsky, kulturně a někdy i politicky nejvýznamnějších regionů střední Evropy.
(pokračování na straně 7)
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Železnorudsko – horské středisko, které má
vždy co nabídnout

Současná situace nám trošku zamotala hlavu v tom, jestli akce nebudeme muset rušit,
ale nestalo se tak, až na Plavbu kuriozních plavidel, ta bude přesunuta na příští rok.
Všichni se tedy mohou těšit na pestrou paletu koncertů, divadelní představení, ale
i tradiční městskou slavnost Svatobartolomějskou pouť.
Na úvod nám 2. 7. zahraje kapela This!.
Jejich root-rocková vystoupení bývají velmi živá. Existují vůbec jména jako Johny
Vokál, André Pražec, Vokoun Tvrdič nebo
Strženej Winty? Jasně, a za jedním z nich
se skrývá známý herec Vojta Kotek. Po
napumpovaném startu prázdnin se v klášterní zahradě mírně zmírní, nikoliv však
výrazem, ale jen hlasitostí. Zpívající právník Ivo Jahelka a Mirek Paleček zahrají

na dvojkoncertě pořádný folk. A hned za
2 týdny ve čtvrtek 30. 7. přijede Ester
Kočičková se svou kapelou MoodyCat
band. Podtitul koncertu zní „nekorektní
písňová show o Bohu, lásce a smrti“. Známá umělkyně a stand-up komička nenechá jistě nikoho chladným.
Letní sezóna vyvrcholí Svatobartolomějskou poutí, ale ještě na její předvečer
jsme pozvali i divadelníka, původem Kapličáka, Jardu Sypala s jeho souborem, který uvede divadelní kus Na ostro. Vkusná, nevulgární „lechtivá“ komedie z pera
kanadského dramatika Norma Fostera
všechny rozesměje. V sobotu 22. 8. se na
plné pecky rozjede Svatobartolomějská
pouť. Letošní kulatý 20. ročník přinese
velmi bohatý program pro všechny generace. Nebude chybět ani obrovský narozeninový dort a noční ohňostroj.
„Moc se těšíme na léto. Připravili jsme
mnoho akcí, kterými chceme občany Vyššího Brodu, ale i jeho návštěvníky potěšit a po dlouhé době kulturního půstu jim
vše vynahradit.“ říká Karel Troják, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu.

(pokračování ze strany 1)

Ovšem nejenom kulturou živ je člověk.
Vltava je splavná právě z Vyššího Brodu,
pěší turisté tu mají k dispozici mnoho
krásných naučných tras a cílů. Jmenujme
alespoň některé: nejjižnější bod ČR, Kraví hora, Opatské stezky… Ani cyklisté
nejsou opomíjeni – právě vychází brožura s devíti úplně novými cyklotrasami,
které mají start vždy u místního infocentra a paprskovitě vyjíždějí do okolní krajiny. Svou trasu si najde každý – krátkou,
snadnou i velmi náročnou a mnoho desítek km dlouhou. Brožura je k dispozici
v místním infocentru.
Krásné léto a uvidíme se v Brodě!
Dita Kaiserová, IC Vyšší Brod

Co se událo za dveřmi naší Marmelády s duší Pošumaví
aneb marmeládový hrnec jsem na pár týdnů vyměnila za šicí stroj
Letošní sezónu jsme zahájili řadou novinek. Posílili jsme citrusové kolekce, které si opět
vysloužily světové ocenění a z anglického panství Dalemain si přivezly medaile. Oblíbený pomeranč jsme vyladili medem z našich zahrad a blízkých sadů anebo svěžími plody rakytníku.

Rovněž produkty s kapkou vybraných
destilátů prvotřídní kvality si našly své
věrné příznivce. Z bohatého marmeládového sortimentu si letos můžete nově
vybrat pomeranče s růžovým portským
či pravým kubánským rumem nebo třeba citron s Metaxou.
Víme z vlastních zkušeností, jak děti
zbožňují vše, co se jen kolem čokolády mihne. Právě ti nejmenší se nám stali inspirací a zároveň i přísným kritikem k vytvoření zbrusu nové edice. Pro všechny malé
mlsné jazýčky jsme připravili dokonalý mls
k horkým vaflím, tenoučkým palačinkám
anebo jen tak na lžičku. Sladké šťavnaté
plody mandarinek jsme spojili s čokoládou, tmavou jako černočerná noc, poctivé švýcarské kvality s více jak sedmdesáti procenty kakaa. Loňské citronové marmeládě s belgickou čokoládou tak přibyla
těžká konkurentka – mandarinková s hořkou čokoládou.
Na jeden celý měsíc jsem svůj marmeládový hrnec vyměnila za šicí stroj. Je to

tak. Svou voňavou marmeládovou kuchyni jsem se rozhodla vyměnit za skromný
šicí koutek. Jen na pár dní. Alespoň jsem
o tom byla vnitřně přesvědčená. Abych
našila pár roušek pro sebe, svou rodinu
a pár svých zákazníků, co s jehlou a nití
nejsou příliš velcí kámoši. Zalovila jsem
ve starých zásobách látek, co mi zbyly ještě z doby, kdy jsem šila podstatně aktivněji. Při mateřské dovolené jsem svůj volný čas trávila svatbami. Pro jeden svatební salon jsem upravovala nevěstám šaty,
vyšívala perličky, šila závoje a vyráběla
svatební dekorace. Dnes jsem se svatbami
spojená stále, jen v trochu jiné dimenzi.
Místo přešívání exkluzivních svatebních
modelů vařím nevěstám svatební marmeládové výslužky. Voňavé, co pohladí
duši a v luxusních kombinacích, po kterých ještě dlouhou dobu zůstává pocit,
že se vznášíte na heboučkém obláčku
lásky a štěstí.
Času je málo. Veškerý čas královsky
dělím na třetiny. Mezi svou rodinu, kte-

rá je pro mě srdcem celé planety, plícemi,
jimiž mohu volně dýchat a mnohdy rozumem, co mi zavčas naznačí, že i můj den
má pouhých 24 hodin. Mezi marmeládování, které mi obohacuje můj svět vášní, nadšením a výzvami. A ta třetí patří
všem mým zákazníkům a zákaznicím, co
mě motivují, inspirují a radují se společně
se mnou jak z obyčejných maličkostí, tak
i z velkých světových úspěchů.
Každá krize je i příležitostí. Toto platí
v životě i v podnikání. Současná koronavirová situace nám dala příležitost zastavit se a popřemýšlet o našich hodnotách,
prioritách, přístupu k životu a pomohla hledat cesty jak a kam dál. Nám tady

v Pošumaví dodala odvahu a sílu, navedla nás k ještě silnějšímu návratu tradičního života z dob našich babiček a dědečků a ukázala, že bez vzájemné podpory,
pomoci a ohleduplnosti se disciplinovaný svět jen stěží buduje.
Máme opět otevřeno. Vybrat si svůj sladký marmeládový klenot můžete po telefonické nebo písemné dohodě kterýkoliv den
v týdnu a v čase, který vzájemně sladíme.
Letní marmeládová sezóna se pomaličku
blíží a my pro vás máme celou řadu marmeládových novinek, tradičních i netradičních kombinací a nebudou chybět ani
VIP clubové soutěže. Těšíme se na vás.
Jaroslava Frančíková
www.marmeladazposumavi.cz

Horažďovické léto nabídne výstavy, koncerty i komentované prohlídky
(pokračování ze strany 1)
můžete vyrobit dřevěnou lžičku a zkusíte si i práci s pořízem.
Nejrozsáhlejší letošní výstavou bude
instalace Obrazy Horažďovic, ikonografie
města od 16. století do současnosti, která
nabídne obrazy z mnoha muzeí, ze strahovského Památníku národního písemnictví, ze Západočeské galerie v Plzni
nebo z rozsáhlé sbírky výtvarného umění
České spořitelny. Většina výtvarných děl
dosud nebyla v Horažďovicích k vidění.
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Doma na ŠUMAVĚ

se letos v létě poprvé konat, vždy pátek
a v sobotu (až do 15. 8), komentované prohlídky města. Začátek bude na zámeckém
nádvoří ve 20 hodin a navštívíte při nich
nejvýznamnější historická místa našeho
půvabného města. Pro milovníky hudby
jsme letos připravili nepřeberné množství koncertů a vystoupení zejména vážné hudby, jež se uskuteční v rámci srpnové Ševčíkovy akademie.
A pokud budete mít chuť se večer projít
a ještě se něco o městě dozvědět, budou

Simona Sládková, Městská galerie
a ITC Horažďovice

Železnorudsko zaujme i milovníky adrenalinu. Na Špičáku mohou využít bike park,
přímo v Železné Rudě pak slalomové káry
a lanové centrum pro děti. K dispozici je
také půjčovna koloběžek a elektrokol. Po
sportovním vyžití nebo v případě špatného počasí mohou návštěvníci relaxovat
u bowlingu, mlsat v několika cukrárnách,
posedět v restauracích a barech – v nabídce je kvalitní domácí kuchyně a vyhlášené zákusky. Nebo mohou ochutnat pivo
v místním pivovaru. Krásné přírodní sce-

nérie, sportovní vyžití i gastronomické
zážitky – takové je Železnorudsko.
Barbora Kučeravá a Mirka Frenzlová,
Environmentální a informační centrum
Města Železná Ruda

Vydejte se za keškami v okolí Kašperek
Město Kašperské Hory se nechalo inspirovat celosvětově nejrozsáhlejší hrou Geocaching a přichystalo pro milovníky přírody a turistiky putování krajinou v jeho okolí
s cílem poznávání malebných zákoutí a méně známých míst, která mají své osobité
kouzlo a rozhodně stojí za to je navštívit.
Pokud nevyhledáváte turisticky exponovaná místa, jako je údolí Vydry, Březník nebo Prameny Vltavy, tak rozhodně
doporučuji výpravu za keškami v okolí
Kašperských Hor. Stoupání na některá
místa jsou sice občas náročná, ale vynaloženou námahu rozhodně vyváží okolní
malebná krajina a trocha dobrodružství
při hledání schované krabičky v cílovém
bodě. Během mého putování na všech
deset míst jsem potkal lidí, že bych je spočítal na jedné ruce. Méně známá místa
jsou celoročně téměř prázdná, a zatímco
se mnoho lidí jinde tísní s touhou načerpat ducha Šumavy, vy můžete rozjímat
na velké hoře zcela osamoceni a pozorovat zákruty údolí, nekonečné lesy a užívat si dokonalé ticho.
Vybrat si můžete z deseti různých lokalit, které jsou situovány spíše na jih od
města, kde začíná stoupat Šumava a známky lidského osídlení jsou stále řidší. Snadno dostupné cíle jsou například u lesní
kaple za kostelem sv. Mikuláše, další vedle krásné novější vyhlídky u sv. Huberta,
téměř vrcholová skalka Liščího vrchu,
anebo v nakupených valech kamení na
kopci Pešťák. To jsou místa, kam dojdete
pěšky za chvilku. Mezi náročnější cíle
patří vrchol Ždánova, Obří hrad a Lídlovský vrch. Nejvzdálenější kešky jsou ukryté na Královském kameni, Kozích Hřbetech a Flusárně.
Novinkou pro letošní rok jsou tzv. unikátní kódy v krabičkách, které si vyfoť-

te nebo přepište, protože za sebrání minimálně čtyř takových kódů získáte v kašperskohorském infocentru na radnici drobnou odměnu.
Pokud se rozhodnete vydat za keškami
do okolí Kašperských Hor, zastavte se
v našem infocentru pro brožurku s mapkou, v níž najdete bližší popis jednotlivých lokalit a GPS souřadnice. Brožurka je také ke stažení na webu města. Doporučuji si stáhnout do telefonu Mapy.cz
a zadat souřadnice do aplikace. Na turistické mapě v mobilu se vám zobrazí přesná poloha místa a vy si pak můžete trasu
naplánovat podle sebe.
Přeji krásnou procházku a prožitá dobrodružství.
Zdeněk Kůs, www.kasphory.cz

Za šumavskou Popelkou do Žihobec
Letošní rok začal
v žihobeckém muzeu
Lamberské stezky více než úspěšně! Podařilo se nám
rozšířit stálou expozici o doslova unikát a pro naše muzeum klenot. Díky velké náhodě jsme získali originál obrazu
s portrétem kněžny
Kateřiny von Lamberg, hlavní postavy našeho muzea.
Hodnota obrazu spočívá zejména v tom,
že jsme se poprvé seznámili se skutečnou
podobou kněžny v jejím mladém, produktivním věku. Kněžna pocházela z chudých poměrů, byla dcerou místního šafáře Hrádka a jako šestnáctiletá dívka padla
do oka samotnému knížeti Gustavu Joachimovi von Lamberg, majiteli žihobeckého panství. Řeklo by se doslova pohádka o šumavské Popelce, ale zdaleka tomu
tak nebylo. Svou celoživotní lásku mohli
naplnit sňatkem až v době, kdy už spolu
měli devět dětí a brzy na to kníže zemřel.
Kateřina zůstala sama s dětmi a jako neurozená, i bez nároku na manželův majetek. I díky tomu, že nepocházela ze šlech-

tického rodu, nebyla
příliš portrétována
a její podobu v mladém věku jsme dosud
na žádném dokumentu neměli.
Nyní se v rámci
prohlídek muzea
Lamberské stezky
můžete přesvědčit
o její kráse, která
upoutala knížete
Gustava Joachima
a seznámit se s životním příběhem černé
Káči, jak se jí také říkalo.
Součástí muzea jsou také po celé léto
skvělé výstavy, ať už výstava obrazů oblíbené malířky Simonetty Šmídové z Hrádku u Sušice, výstava fotografií Vladimíra Fausta nebo výstava pro celou rodinu –
Retrohrátky s miminky a kočárky. Můžete se projít naučnou stezkou v zámeckém
parku, navštívit galerii Netopýr či Finské
kulturní centrum Stella Polaris. Najdete
tu sportovní areál s koupalištěm a dětské
hřiště. Ozdobou celého kraje je pak
žihobecký kostel Proměnění Páně.
Tak na viděnou v Žihobcích!
Veronika Kočí, www.zihobce.eu
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Tipy na výlety mimo
přeplněná turistická
centra na Šumavě
Centrální části NP Šumava ročně navštěvují téměř dva miliony lidí. Pokud si
chcete užít jak přírody, tak i klidu od
lidí, pak bychom rádi doporučili výlety
do jeho okrajové nebo jinak odlehlé
části. Tam za celý den nemusíte potkat
téměř ani „živáčka“. Mnoho zajímavých
výletních tras a cílů se navíc nachází
v navazující CHKO Šumava nebo
dokonce za její hranicí. Vybrali jsme
pro vás 15 tipů na výlet do přírody,
které dle našeho názoru patří neprávem
k opomíjeným. Může to být nabídka
i pro ty, kteří již všude (na Šumavě)
byli, protože jde i o místa, která dle
návštěvnosti znají především místní
obyvatelé, ale „přespolní“ turisté tam
k jejich vlastní škodě téměř nezabloudí.

Tak trochu jiná sezóna

Trasa: 6,5 km / cca 2 h, pro pěší
(částečně pro cyklisty)
Stoupání: 101 m
Náročnost: nízká
Začátek: Gerlova Huť – parkoviště (okruh)
Zelená turistická trasa z Gerlovy Huti
kopíruje Sklářskou naučnou stezku, jednu z tematických značených stezek Města Železná Ruda. Putujeme lidmi opuštěnou krajinou někdejších sklářů a svobodných sedláků bojujících o svůj denní chléb
v drsné krajině pod Pancířem. Z obrovské bývalé sklárny na Novém Brunstu
zůstala jen stodola. Louky kolem jsou
zčásti zamokřené a bažinaté, porůstají je
divoké lesy typické pro šumavské slatě.
O kus dál projdete kolem starých smíšených lesů na východní patě Pancíře a kolem
zaniklých selských stavení, po nichž zbyly jen trosky zdí a louky plné květin. Pramen Řezné a její tok odvádí vodstvo do
Dunaje a tedy do úmoří Černého moře,
zatímco téměř všechny vody Šumavy
odtékají do Vltavy a tedy do Severního
moře. Nástupní místo – Gerlova Huť –
leží přesně na rozvodí.

 Po hřebenovce
z Pancíře
Trasa: 13 km / cca 5 h, jen pro pěší
Stoupání: 315 m
Náročnost: vysoká
Začátek: parkoviště Špičák. Návrat
vlakem z Hojsovy Stráže (popř. Zelené
Lhoty) nazpět.
Tahle trasa je vzpomínková pro ty, kteří zažili doby totality. Na šumavské hraniční hřebeny se nemohlo, a tak právě
hřbet Můstku byl malou náhradou za pocit
šumavských hor. Turisté z Plzně, Klatov
nebo Nýrska se vydávali vlakem na Špičák, odkud vystoupali k chatě na Pancíři,
odkud byl a i dnes je nádherný výhled na
údolí Slatinného potoka, Řezné a Křemelné, a také na Královský hvozd s Jezerní
horou a Ostrým, také na Velký Javor a za
průzračné viditelnosti i na Alpy. A pak
se šlo mírně zvlněnou hřebenovou cestou na Můstek, odkud bylo možné sejít na
Hojsovu Stráž. Nebo je možné pokračovat na další vyhlídkové místo na Prenetu
s pohledy na Klatovsko, Ostrý a hamerské údolí. Odtud pak rychle dolů na vlak
do Zelené Lhoty.

 Bývalá sklárna
Nový Brunst

 Vlčí kámen
Trasa: 5,5 km / cca 2 h, pro pěší; vhodné pro rodiny s dětmi (bez kočárku)
Stoupání: 50 m
Náročnost: střední
Začátek: Švajglova Lada
(49.0998428N, 13.6015739E).

Všechno je jinak… Ještě v únoru
měly Správy Národního parku Šumava
a Bavorský les smělé plány třeba v rámci oslav výročí padesáti let založení NP
Bavorský les. Bohužel z mnoha věcí
sešlo, ale ne ze všech. Jednou z těch činností, které je možné si užívat v létě na
Šumavě, je právě šumavská příroda. A ta
není pouze o známých místech, jako Prameny Vltavy, Březník, Poledník, Povydří
nebo Plešné jezero, jsou to i málo známé kouty národního parku a chráněné
krajinné oblasti. V takových zapadlých
místech nejsou davy lidí ani ve vrcholné letní sezóně, ale přitom nabízejí

přinejmenším takové
krásné přírodní scenérie a zážitky,
jako ta ikonická
a notoricky známá
místa. A právě do těchto míst vás chceme letos pozvat.
Vybrali jsme proto patnáct výletů do
míst, o kterých jste možná někdy slyšeli, kolem kterých jste možná někdy projížděli, ale nikdy jste je neprozkoumali. Letos je možná skvělá příležitost –
tak se nechte inspirovat.

A na tu připomínku padesátého výročí
založení NP Bavorský
les také dojde. V letním
čísle časopisu Šumava
jsme připravili speciální
vydání o našich sousedech.
Časopis Šumava zakoupíte buď
v informačních a návštěvnických centrech Správy NP Šumava, nebo v e-shopu na stránkách www.npsumava.cz.
Užívejte léta na Šumavě s letošním
„Rokem šumavských luk“.
Honza Dvořák,
mluvčí Správy NP Šumava

Medvědí kámen na jihu Šumavy je místem, kde byl zastřelen poslední šumavský
medvěd a zná ho mnoho turistů. Ale místo, kde byl zastřelen poslední šumavský
vlk, stojí trochu stranou zájmu a nevede
sem ani žádná „Vlčí stezka“. Jen odbočka červené turistické značky. Právě na
místě dnešního pomníčku byl zastřelen
tento osamělý vlk dne 2. prosince 1874
knížecím stavitelem Janem Štěrbíkem
z Vimperka. A protože to byl vlk toho
času poslední, byl za odměnu vycpán
a umístěn do muzea na Ohradě u Hluboké nad Vltavou. Tam se na něj můžete
podívat osobně. Od skromného žulového
pomníčku můžeme ještě zajít k prameni
řeky Volyňky, který stojí za vidění. Dobrým východiskem za popsanými cíli je
také železniční zastávka Lipka, kam dojedeme pohodlně vlakem od Vimperka
a výlet to prodlouží na dvojnásobek, ale
o to bude příjemnější. Zpátky můžeme
jet ze stanice na Kubově Huti, která leží
nejvýše v České republice – přesně
1 000 m nad mořem!

Po Šumavě „pěškobusem“ i na kole – vše má svoje pravidla

Poledník
v rekonstrukci (!)
Rozhledna Poledník, na kterou ročně
vystoupají tisíce návštěvníků, se letos neotevře. Její technických stav je z pohledu
bezpečnosti již nevyhovující a je nutná
kompletní rekonstrukce. Správa NP Šumava proto už po konci loňské sezóny začala
intenzivně pracovat na přípravách rekonstrukce. Její součástí bude výstavba nového
informačního střediska v dolní části věže,
celková oprava schodiště a oken, opláštění a vyhlídky na střeše věže. Celkový
rozpočet této investiční akce je necelých
9,5 milionu Kč bez DPH. Rekonstrukce
bude dokončena v průběhu roku 2021.
Honza Dvořák,
mluvčí Správy NP Šumava

Šumava, to je nejen nádherná a cenná
příroda, ale i poměrně drsné a rozsáhlé pohoří. Přijměte několik obecných rad
před cestou, ať už se budete věnovat jakékoliv aktivitě.
Výlet plánujte podle svých schopností a zkušeností. S sebou si sbalte vše, co
můžete potřebovat. Počítejte s kvalitní
obuví a rezervním oblečením pro pří-

pad změny počasí. Mějte při sobě nabitý
mobilní telefon s číslem na Horskou službu (+420 1210) nebo s aplikací Záchranka.
Informujte se o pravidlech a omezení pro
pohyb v oblasti, kam se chystáte. Nepohybujte se v přírodě pod vlivem alkoholu či dalších návykových látek. Sledujte
své okolí, neriskujte a předvídejte. Příroda, zejména horská, může být pro neopa-

trného návštěvníka nebezpečná. Přesto je
to malá cena za její krásu a nespoutanost.
Zvláště pohybujete-li se na území národního parku resp. chráněné krajinné oblasti, je normální netrhat květiny, nepoškozovat dřeviny, nerušit zvířata a neznečišťovat prameniště ani vodní toky. Neničte
turistické informační prvky a další zařízení v přírodě. Z přírody si odnášejte jen
zážitky a fotografie. Respektujte omezení v chráněném území. Buďte ohleduplní
k přírodě, ostatním návštěvníkům i místním obyvatelům. Nerušte hlukem, světlem ani svou přítomností. Svého psa mějte
vždy pod kontrolou, nejlépe na vodítku.
Nezanechávejte po sobě stopy. Vše,
co si do přírody přinesete, si též odneste. Když potřebujete na záchod, nezanechávejte po sobě viditelné stopy. Navštívené místo opusťte tak, jak jste ho našli.
Velmi vyhledávaná jsou letos tzv. nouzová nocoviště. Jsou rozmístěna prakticky podél hranice s Bavorskem od západu k jihu národního parku. Jejich využití je zdarma, ale mají svá jasná pravidla:
• je možné zde spát „pod širákem“, celtou nebo ve stanu;

• je možné je využít pouze pro jedno přespání a to v době od 18:00 do 9:00 hod.
následujícího dne;
• není možné zde rozdělávat oheň;
• jejich maximální kapacita je 5–10 stanů / 10–20 osob (dle lokality);
• jsou určeny pro jednotlivce a malé skupiny v rámci individuální turistiky;
• nelze rezervovat, funguje na principu,
kdo dřív přijde…
Přeji vám krásné zážitky na Šumavě
a buďte prosím k přírodě pokorní.
Jiří Dolejší, náměstek
ředitele Správy NP Šumava
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Tipy na výlety mimo přeplněná turistická centra na Šumavě
(pokračování ze strany 3)

 Amálino údolí u Kašperských Hor
Trasa: 6,5 km / cca 3 h /
pro pěší, vhodné pro rodiny s dětmi
(i s kočárkem)
Stoupání: 180 m
Náročnost: střední
Začátek: Kašperské Hory (okruh).
Z Kašperských Hor se můžeme podívat do
historické minulosti, kdy se všude kolem
města těžilo zlato a kdy byly svahy hor proděravěny štolami. Z náměstí sestupujeme
kolem poutního kostela Panny Marie Sněžné
do údolí Zlatého potoka. Proti jeho proudu
půjdeme klikatou pěšinou nebo lesní cestou kolem tichých temných nádrží, šumícího potoka a skal, které ukrývají vstupy

do starých štol. Ťukání kladívek vystřídalo
ticho, ve kterém přebývají kolonie netopýrů. Vstupy do štol jsou z bezpečnostních
důvodů osazeny železnou mříží. Na konci
údolní stezky dojdeme až k seismické stanici a dále k velké štole Naděje z 90. let
20. století. Ano, tady se tehdy odehrávaly velké boje o to, zda tu kanadská firma
bude těžit zlato a část celého údolí zaveze vytěženou horninou, nebo údolí zůstane
přírodě. Odtud stoupáme po silnici nahoru
kolem pinek – prohlubní po těžbě zlata –
na horu Lišák, odkud se nám otevře nádherný rozhled na Kašperské Hory a hrad
Kašperk v pozadí. Celá trasa kopíruje stezku „Cestou zlatokopů“.

 Výprava
do minulosti
do Pekelského
údolí
Trasa: 18 km / cca 3 h,
pro cyklisty i pěší, vhodné pro rodiny
s dětmi (i s kočárkem)
Stoupání: 435 m
Náročnost: střední
Začátek: Hartmanice (okruh).

 Rozhledna na Mařském vrchu
Trasa: 10,5 km / cca 4 h / pro pěší
Stoupání: 340 m
Náročnost: střední
Začátek: Svatá Maří u Vimperka
(49.0645236N, 13.8314289E)
Malebná vesnička Svatá Maří leží pod
horou Mařský vrch, na který se vydáme
po červené turistické trase. Deset metrů
vysoká rozhledna je propojena s rotundou
svatého Václava z roku 1935. Vede k ní
křížová cesta, která má moderní ztvárnění jednotlivých zastavení. V blízkosti
se nachází přírodní památka, která chrání pleistocenní kamenné moře s některými chráněnými zástupci flóry a fauny.
Od rozhledny se vydáme po úzké silničce k vesnici Lštění. Dominantou vsi je
kostel sv. Vojtěcha, který se pyšní silným
křesťanským kultem. Na místě původního
gotického kostela byl zbudován v 18. století barokní kostel, který je z dáli viditelný.
Nazpět se vydáme severními svahy Mař-

 Rozhledna
Javorník
Trasa: 6,5 km / cca 2,5 h / pro pěší,
vhodné pro rodiny s dětmi
Stoupání: 215 m
Náročnost: střední
Začátek: Javorník (parkoviště).
Na divotvorné hoře Javorník stojí od roku
1938 Klostermannova rozhledna. Když ji
přerostly stromy, tak byla v roce 2003 unikátním způsobem nastavena a výhledy stojí
za to. Hora Javorník byla dokonce v letech
1939 –1945 nejvyšším vrcholem protektorátu Čechy a Morava. Od rozhledny
pokračujeme k dalšímu zajímavému místu – Královský kámen. Nazpět jdeme přes
Krankoty, Tejmlov, odkud můžeme přes
pastviny plné kvetoucích květin shlédnout
na Stašsko s roztroušenými statky mezi
loukami a políčky. Horizont rámuje lesní hradba hor Šumavy. Kratší vycházko-

 Obří hrad
Trasa: 3,5 km / cca 1,5 h /
pro pěší / vhodné pro rodiny s dětmi
(bez kočárku)
Stoupání: 140 m
Náročnost: střední
Začátek: Popelná u Nicova
(49.0998428N, 13.6015739E).
Nedaleko Nicova, přímo z Popelné můžeme vystoupat na Obří hrad, nejvýše položené keltské hradiště v Čechách. Zave-

 Řeka Blanice –
naučná stezka
„Na soutoku“

ského vrchu, kde se lesní a luční společenstva střídají s mokřady. Přes podhorskou vesnici Štítkov se vrátíme do Svaté
Maří. Za vidění také stojí nedaleká přírodní památka Skalka s výskytem turmalínových sluncí na obnažené skále.

Trasa: 4 km / cca 2,5 h /
pro pěší, vhodné pro rodiny s dětmi
(bez kočárku)
Stoupání: 62 m
Náročnost: střední
Začátek: Řepešínský mlýn u Záblatí
(48.9959003N, 13.9140625E)

Na kole vyrazíme z Hartmanic po značené
cyklotrase směrem na západ. Málo známé
a nesmírně malebné údolí Pstružího potoka pamatuje samé kořeny pradávné kolonizace Šumavy. Tady žili dávní Králováci v Kochánovské rychtě, tady se kutalo ve středověku zlato a i tady byly vesnice, které zanikly zcela, nebo po nichž
zbylo jen pár chalup. Ve skrytu údolí stojí prastarý mlýn Sterzmühle. Stavba stará více jak dvě století, kde se točily záběry z pohádky Tři životy nebo pasáže ze
seriálu Redl. Následující statek Busil je
od roku 2006 kulturní památkou. Zpátky pojedeme po tak zvané Farmářské
stezce, která nabízí neopakovatelné rozhledy přes luka do údolí a na horstvo na
horizontu.

 Knížecí stolec
Trasa: 14 km / cca 4,5 h /
pro cyklisty i pěší
Stoupání: 490 m
Náročnost: střední
Začátek: Záhvozdí – Uhlíkovská
hájovna (parkoviště, 48.8396919N,
13.9614503E)

vý okruh je možno z Javorníku také udělat k tzv. Měsíčnímu kameni. Vše je na
místě dobře značeno.

de nás tam naučná stezka „Keltové na
Šumavě“. Laik by po dvou tisících letech
na tomto kamenném a zalesněném vrchu
těžko hledal lidské sídliště. Archeologové
byli úspěšnější a nalezli zde dvojité hradby s ústřední akropolí. Příroda vytvořila
vstupní bránu a snad jen dílem náhody je
„kamenný stůl“. Kromě stop historie nabízí Obří hrad zajímavé výhledy. Dalším
nejbližším keltským hradištěm je Sedlo
u Albrechtic, které je mnohem více známé svou rozhlednou.

Naučná stezka Na soutoku nás provede
stejnojmennou přírodní rezervací. Hlavním nástupním místem je most přetínající tok Blanice na silničce mezi Záblatím
a Řepešínem. Půjdeme po cestě na okraji
louky, kterou z východu omývá řeka Blanice. Samotná stezka vede po břehu i divokým korytem řeky Blanice, která s jarními povodněmi mění koryto a vylévá se
z břehů. Počítejte s tím, že stezka není
nikterak upravovaná, neboť ukazuje právě sílu přírody a její přizpůsobivost změněným podmínkám. Můžeme zde narazit
na popadané stromy, kameny nebo podemleté a písčité koryto řeky. Vychutnáme
si zde klid a přírodu, která si sama určuje pravidla dalšího vývoje. Po celé trase
jsou rozmístěné informační tabule, které nás upozorní na procesy, které zde
v souvislosti s řekou probíhají, jaká zvířata a rostliny se zde vyskytují. Můžeme
zde vidět např. dřípatku horskou, kosatec sibiřský, perlorodku nebo ledňáčka

říčního. Při každé návštěvě zde nalezneme něco nového, jelikož řeka v různých
obdobích mění své koryto a vymílá břehy. V létě si děti mohou na mnoha místech užít osvěžení ve vodě, brouzdat se
a někde se i vykoupat v hlubších tůňkách.
Méně známá rozhledna stojí na Knížecím
stolci ve výšce 1 226 m n. m. Ten je nejvyšším vrcholem Želnavských vrchů, ležících ve Vojenském výcvikovém prostoru
Boletice. Šest metrů vysokou rozhlednu
postavily Vojenské lesy a statky v roce
2012. Značené trasy po okrajích vojenského újezdu jsou turistům zpřístupněny
od roku 2006, ale pozor – pouze o víkendech a svátcích, jinak se můžete ocitnout
uprostřed vojenského cvičení. Boletické
lesy také změnily tvář po orkánu Kyrill
v roce 2007, a protože nový les roste stále
výše, tak sem vyrazte co nejdříve, dokud
se ještě nabízí nádherný panoramatický
výhled.

Léto 2020
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Hrad Hus
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Trasa: 5 km / cca 2 h / pro pěší,
vhodné pro rodiny s dětmi
(bez kočárku v závěrečné fázi!)
Klesání: 72 m
Náročnost: střední
Začátek: Křišťanovice (parkoviště)
Parkujeme nedaleko Křišťanovického rybníka, který nabízí vítané občerstvení po celé
léto. Rašelinná voda má navíc prý léčebné účinky, i když bývá zpravidla chladnější než někde na koupališti. K hradu
Hus dokráčíme po rovině a v závěru mírně z kopce. Páni z Janovic vystavěli hrad
na skalním ostrohu nad řekou Blanicí po
roce 1341. Hrad přečkal husitské období,
protože tehdejší majitelé byli vášnivými
přívrženci kalicha. Vždyť Husinec, rodiště mistra Jana Husa, leží sotva 10 km
odtud! Když se hradu zmocní loupeživý
rytíř Habart Lopata, tak trestná výprava
krom vyhnání osádky poboří i hrad, který je tím pádem od roku 1441 zříceninou.

Za slunovratnými MýdLenka je o lásce k přírodě
Zvu vás na návštěvu do Bezděkova u Klatov, kde mám svou provozovnu – pod značkameny

Trasa: 15 km / cca 5 h / pro pěší
Stoupání: 280 m
Náročnost: střední
Začátek: Strážný (parkoviště)

Platí to dodnes, přesto obdivovat hradby
můžeme dosud. Zpět můžeme jít stejnou
cestou nebo se spustit do údolí řeky Blanice, přejít most a od zaniklé vesnice Cudrovice se vydat kolem Blanického mlýna
nazpět. Cestou uvidíme stopy po legendární Zlaté solné stezce.

Ze Strážného se vydáme po červené značce kolem Obecního vrchu. Mineme nouzové nocoviště a jdeme po cestách na jižních svazích, kde stávala stavení příhraniční vesnice Horní a Dolní Světlé Hory. Na
celé trase zažijeme trochu z keltské minulosti a prožijeme si opuštěnou, ale velkoryse pojatou kulturní krajinu středověku
a novověku. Cestu lemuje řada historických křížů a v této oblasti ticha má svůj
domov i velmi plachý jeřábek lesní! Slunovratné kameny na vrcholu hory Homole jsou na centrální Šumavu nebývalým
fenoménem a svědčí o tom, že toto místo
mohlo být osídleno už před více jak 2 000
lety. Je to takové šumavské Machu Picchu.
Pozor, nejde se všude po turistických trasách, takže je třeba sledovat mapu. Vrátíme se na Světlohorskou cestu a poté zahneme po cyklotrase na zelenou turistickou
podél říčky Častá, která nás dovede zpět
do Strážného u hájovny. Jako odměnu za
výlet si můžeme dát skvělou zmrzlinu ve
vyhlášené stráženské gelaterii.

15

Vítkův kámen

Trasa: 25 km / cca 3,5 h /
pro cyklisty i pro pěší
Stoupání: 325 m
Náročnost: vysoká
Začátek: Frýdava (přívoz)
Zřícenina hradu Vítkův kámen je nejvýše
položenou hradní zříceninou v Čechách
(1 035 m n. m.) a nachází se na pravém
břehu Lipna. Tam se musíme dostat přes

12

Naučná stezka Adalberta Stiftera

Trasa: 5,5 km / cca 2 h / pro pěší
Stoupání: 100 m
Náročnost: nízká
Začátek: Horní Planá (parkoviště)
Na stezku vyrazíme od rodného domku
spisovatele, básníka, malíře Adalberta
Stiftera. Tento slavný rodák, přezdívaný„básník Šumavy“, zde má své muzeum,
které ukazuje nejen dílo a život tohoto
česko-rakouského spisovatele (pohřben
v Linci), ale i dobu, ve které autor žil.
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Okružní stezka je určena pro pěší turisty
a vede jak šumavským městem Horní Planou, tak krásnou přírodou v okolí Lipna
v CHKO Šumava. Mineme Stifterův smrk
i místo, kde stával Stifterův buk. Kocháme
se výhledem na Plechý, nejvyšší horu
české strany Šumavy a Lipenskou nádrž.
Nad Dobrou Vodou stojí Stifterův pomník
a stále je v rekonstrukci Stifterův park,
který bude zajímavým jak krajinným, tak
arboristickým příspěvkem k nesmrtelnosti
básníka Šumavy.

Matýskova pohádková stezka

Trasa: 6 km / cca 2,5 h /
pro pěší, vhodné i pro rodiny s dětmi
(i s kočárkem)
Stoupání: 115 m
Náročnost: střední
Začátek: Zbytiny (parkoviště).
Z obce Zbytiny se vydáme polní cestou k lesu, odkud je úchvatný výhled na
šumavské panorama rámované masívem
Boubína a jeho nižším bratříčkem Bobíkem.
Již na počátku se seznámíme s Matýskem,
který je průvodcem po stezce a zažívá různá dobrodružství a my s ním. Dle pověsti
chtěl čert nasypat nejvyšší horu Šumavy
zde, ale předčasné kokrhání kohouta mu
to překazilo. V lese zas potkáváme vlka,
skřítky i nepřátelské „kožíšky“, kterým
Matýsek unikne jen díky čepici neviditelnosti a i my musíme vzít své nohy na
ramena. Dalšími postavami na stezce je
„Modrá víla“, rusalka Karlička i babka
kořenářka Johanna. Na konci stezky nás
čeká slavná šumavská víla Gabreta a také
čaroděj Černobog, kteří svorně chrání lesy
a přírodu před jejich nepřáteli, i když různými způsoby. Zpět do Zbytin se můžeme
vydat okruhem dál směrem na Psí Koryto, a pak po asfaltce nazpět. Děti si užijí
spousty zábavy a překvapení.

kou MýdLenka vyrábím přírodní mýdla a kosmetiku. Mýdla nesou označení ŠUMAVA originální produkt®. Na to jsem velmi hrdá. Mám radost, že můžu být malou součástí společnosti tak skvělých výrobců a tvůrců, kteří mohou své výrobky označovat
touto značkou. Pro mě, velkou milovnici Šumavy, je to opravdová pocta.

Svoje mýdla a přírodní kosmetiku prodávám na různých farmářských a regionálních trzích například v Klatovech, v Sušici, na hradě Švihov. Tyto živé akce mě
velmi naplňují, protože od svých zákazníků dostávám zpět energii, kterou jsem
do své práce vložila. Po nucené koronavirové pauze, kdy byly trhy zrušené, jsem
ráda já i zákazníci, že se můžeme opět
setkávat. Již si zvykli na moje čistě přírodní produkty a velmi si je pochvalují.
Protože jsou vyrobené z nejkvalitnějších
surovin a s láskou, vrací se pro ně a to je
ta největší pochvala.
Vyrábím také mýdlo na praní MýdLenka. Obsahuje citrát pro změkčení vody
a francouzský jíl Terre de Sommieres,
který odstraňuje skvrny a rozpouští špínu.
Tohle mýdlo je vhodné na praní v ruce nebo
předpírání skvrn. Já si z něj ale vyrábím
„sliz“ a pak s ním peru i v pračce. Používám ho již víc než 4 roky a jsem velmi
spokojená. Když za mnou přijde zákaznice, že její dítko trpí ekzémem, první,
co jí doporučím, je právě tohle mýdlo. Je
totiž velmi šetrné k pokožce, obzvlášť dětí.
Mýdlový sliz neobsahuje fosfáty, barviva ani aditiva, takže nedráždí a nealergizuje. Druhé jednoznačné pozitivum je
„přírodní praní“ a minimální zátěž pro
životní prostředí. Voda z praní v mýdlovém slizu nezpůsobuje tzv. „eutrofizaci
vod“, česky řečeno hnití a následné zelenání vodních toků.

Jak to dělám já: 170 g mýdla na praní
a 255 g sody na praní (pozor – ne SODA
BICARBONA). Jako nádobu na přípravu i uskladnění používám 10litrový kýbl
s víkem (např. z výrobny lahůdek…).
Nastrouhám mýdlo (nemusí být najemno) a přidám ho do 3 litrů horké vody.
Ponorným mixérem zamíchám, ale stačí i
vařečka, až se mýdlo rozpustí. Je to chvilka. Pak přidám sodu na praní, zamíchám,
přeliji do kýble a doliji horkou vodou na
cca 8 litrů. Přidávám vody méně, než se
doporučuje, sliz je pak víc hustý a lépe se
s ním manipuluje při dávkování.
Dávkování: cca 250 ml na 1 dávku prádla. Dávám přímo do bubnu pračky podle
tvrdosti vody a zašpinění prádla.
Na praní bílého prádla přidávám 2 polévkové lžíce perkarbonátu a při praní do
60 °C ještě TAED – aktvivuje perkarbonát (5 % TAEDu).
Místo aviváže používám obyčejný ocet.
Změkčuje prádlo a čistí pračku a nemusíte se bát, jeho čpavá vůně praním vyprchá.
Výroba i s úklidem mi zabere 15 minut.
Mýdlo na praní i strouhané, perkarbonát,
sodu na praní i TAED nabízím nově také
na mém eshopu, kde najdete informace
o jejich použití v ekolologické domácnosti. Budu ráda, když mi dáte vědět, jaké eko
vychytávky používáte doma vy.
Lenka Sojková,
www.mydlenka.cz

Šumavský pivovar ve Vimperku letos slaví
10. výročí
Lipenskou přehradní nádrž. Můžeme
sem dorazit od jihu přes přehradu Lipno
anebo od Nové Pece, která leží na severním okraji jezera. My jsme si zvolili za
výchozí bod Frymburk, odkud se přívozem dostaneme do Frýdavy a tady sedáme do sedla kola. Přívoz jezdí spolehlivě
dle jízdního řádu a nabízí zážitek navíc,
který stojí opravdu málo.
Zřícenina gotického hradu stojí nad
osadou Svatý Tomáš a od roku 1963 je
chráněna jako kulturní památka. Hrad byl
založen Vítkovci a sloužil jako pohraniční pevnost a správní středisko panství.
Vystřídala se zde celá řada šlechtických
majitelů až po Habsburky. Hrad vyhořel
a osiřel asi v polovině osmnáctého století. Schwarzenbergové hrad nechali zčásti opravit a dokonce hradní věž upravili
na rozhlednu. Blízkost hranic předurčila osud hradu za totalitního režimu. Až
v roce 1998 mohl místní spolek hrad převzít, zřídit zde rozhlednu pro turisty a celé
magické místo nechat ožít. Krom prohlídky prastarého kostela ve Svatém Tomáši
můžeme sjet k dalšímu světovému unikátu – Schwarzenberskému plavebnímu
kanálu na Růžovém vrchu a odtud odjet
k břehům Lipna a po tzv. pravobřežce se
navrátit do Frýdavy.
Pavel Hubený a Josef Štemberk,
Správa NP Šumava

Rok 2020, kdy v červenci oslavíme
10. výročí uvaření první várky piva
a v srpnu otevření pro veřejnost, sice začal
velmi dobře, ale vlivem epidemie Covid
a restriktivních opatření hospody zavřely a nebylo komu dodávat pivo a v pivovaru byl možný jen prodej piva v lahvích
„ze dveří“. Vaření se utlumilo, piva ležela v optimálních podmínkách a v květnu
jsme vstoupili do „nového života“ s pivy
ve vysoké kvalitě. Samozřejmě jsme již
během uzavření restaurací vařili pivo na
léto. Jen chystanou oslavu 10. výročí,
spojenou s nabídkou nového, již 20. piva,
musíme posunout. Věříme, že po konci
letní sezóny jej nabídneme a výročí i tak
dodatečně oslavíme.
A jak se vaření piva u nás během deseti let vyvíjelo? Na trh jsme uvedli 19 druhů piv, uvařili jsme přes 1500 várek piv
českého typu, klasických, nefiltrovaných
a nepasterizovaných, světlých, polotmavých i tmavých, piv ochucených (medové, zázvorové, ibiškové), piv pšeničných,
Märzenbier, 7sladový speciál nebo piv
typu Bock. V rámci spolupráce s australským minipivovarem vaříme od roku 2018
řadu piv typu australský ale. Získali jsme
řadu ocenění, zejména již 7x na prestižních Jarních cenách českých sládků. Naše
piva jsou dlouhodobě nositelem certifikace ŠUMAVA originální produkt® a věříme,
že i v budoucnu kvalitou dostojíme požadavkům této prestižní značky.
A co plánujeme za speciály letos v létě?
Určitě Märzenbier, Inocenc – tmavý

Doppelbock, také unikátní borůvkový speciál, který se loni těšil velké oblibě a již
zmíněný speciál k 10. výročí – to se ale
nechte překvapit.
Chcete-li ochutnat vimperské pivo, rádi
vás přivítáme v pivnici ve Vimperku, lahvové pivo si v pracovní dny můžete zakoupit
i „na zazvonění“. Otevírací dobu a aktuální
nabídku najdete na našem webu. Dodáváme také do vybraných restaurací na Šumavě a v Praze, zejména do podniků šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha.
A novinka na závěr, od letošní letní
sezóny rozšiřujeme možnost zážitkových
a degustačních prohlídek našeho pivovaru, bližší informace se dozvíte na našem
webu a facebooku.
Ivan Hojdar, majitel a sládek
www.sumavskypivovar.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠUMAVĚ
Dlouhodobé akce

Krátkodobé akce

do 25.7.>VÝSTAVA SPOLEČNÉ CESTY / Klatovy, kostel sv.
Vavřince / www.klatovy.cz

ČERVENEC 2020

do 31.7.>RETROSPEKTIVNÍ VÝSTAVA STANISLAVA TRIGO
TŘÍLETÉHO / hrad Švihov / výstava představí obrazy,
koláže, ﬁlmové rekvizity a další objekty volné tvorby. www.hradsvihov.cz

30. 6.–6.7.>DRAMASTERIE / Sušice / umělecké workshopy
se závěrečným večerem všech účastníků uměleckých
dílen na ostrově Santos. nagl@post.cz

do 31.7.>DŘEVO V RŮZNÝCH PODOBÁCH / Železná Ruda,
environmentální centrum / výstava intarzie a dřevovýroby Mgr. Josefa Škanty. www.sumava.net/itcruda
do 15.8.>VEČERNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY / Horažďovice, sraz na zámeckém nádvoří / každý pátek a sobotu
od 20 hodin, provází Mgr. Roman Vaněk, předprodej
v IC, tel. 371 430 634. www.muzeumhd.cz
do 16.8.>ROMAN KÁRNÍK–TAJNOSTI / Sušice, galerie Sirkus
/ výstava obrazů. www.mestosusice.cz
do 26.8.>VÝSTAVA ZPÁTKY V HORAŽĎOVICÍCH / Horažďovice, muzeum / malby a kresby významného regionálního umělce Jindřicha Krátkého. www.muzeumhd.cz
do 31.8.>OBCHOD, PRŮMYSL A ŽIVNOSTI VE VIMPERKU / Vimperk, sál MěKS / Historické reklamy a poutače
zachycující vývoj průmyslových a obchodních aktivit ve městě. www.meks-vimperk.com

1.7.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS /
vycházka přes Šibeniční vrch do okolí, délka trasy
5,5 km, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz

22.7.>POHLEDY DO KRAJINY / Kašperské Hory, IS / cestovatelská přednáška s promítáním fotograﬁí Heleny
Macenauerové–krajina a lidé severního Vietnamu,
od 19 hodin. www.npsumava.cz

24.7.>ŽIVOT NA LOUCE / Stožec, IS / vydejte se na stezku
plnou zábavných úkolů. www.npsumava.cz

3.–6.7.>DIVADELNÍ LÉTO NA ZÁMKU / zámek Kratochvíle /
v zahradě zámku hraje soubor divadelních ochotníků Tyl Netolice komedii Zdeňka Jirotky – Saturnin,
od 21 hodin. www.zamek-kratochvile.cz

24.7.>TAJEMNÝ SVĚT ROSTLIN / Kvilda, IS / botanická
vycházka, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz

3.7.>DUO BOHÉMO / Horažďovice, sál muzea / Matouš Pěruška–housle & Kristýna Vocetková–violoncello, od
19 hodin. www.muzeumhd.cz/
3.7.>ROSTLINY, STROMY, KEŘE A JEJICH MÍSTO V KUCHYNI
/ Kašperské Hory, IS / botanická vycházka od 10 hodin,
nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz

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

do 25.9.>RETROHRÁTKY S MIMINKY A KOČÁRKY / Žihobce,
muzeum / výstava hraček z 60.–90. let ze sbírky Jarmily Strakové z Andělic. www.zihobce.eu/muzeum

19. -24.7.>LETNÍ KINO VE STODOLE / Horažďovice, Music
Club Houba / www.penzionhorazdovice.cz

2.7.>THIS! / Vyšší Brod, klášterní zahrada / koncert od 19 hodin.
www.ivyssibrod.cz

do 31.8.>PRODEJNÍ VÝSTAVA ŠUMAVSKÝCH TVŮRCŮ
A ŘEMESLNÍKŮ / bývalá fara Srní, u kostela / originální výrobky ze dřeva, keramiky, textilu, obrazy, aranžované sušené květiny. Inspirace, nákup zajímavých
dárků, denně 10–17 hodin. www.kvetiny-knezova.cz

do 4.9.>BARBORA A ADAM KAŠPAROVI: „ŠUM“ / Prachatice,
Galerie Dolní brána / realistické obrazy ze šumavských
hvozdů dvou mladých talentovaných umělců. www.
kisprachatice.cz

19.7.>ZELENÝ PÁS EVROPY / Kvilda, IS / vycházka po bývalé železné oponě, nutné přihlášení předem. www.
npsumava.cz

24.7.>JAZZ!YES! / Prachatice, Velké náměstí / jazzový podvečer
od 18 do 22 hodin. www.kisprachatice.cz

4.7.>VÁZÁNÍ VORŮ A PLAVENÍ DŘEVA / Rechle u Modravy
/ historie dřevařství, vázání vorů a plavení dřeva, od
10.30 do 15 hodin. www.npsumava.cz

do 1.9.>VÝSTAVA ŽIVÁ VODA ANEB JAK JSME PROŽÍVALI KARANTÉNU / Kašperské Hory, kino / výtvory dětí ze
ZUŠ, ale také dětí, rodičů a sousedů z Kašperských
Hor z období nouzového stavu v ČR. www.kasphory.cz

červenec – říjen 2020

1.7.>OLGA LOUNOVÁ / Lipno, Kemp Modřín / www.lipno.info

do 31.8.>ZHŮŘÍ–75 LET / Hartmanice, IC / výstavka dlouholetého skauta Vladimíra Černého připomíná události
z května 1945 a současnost. www.muhartmanice.cz

do 1.9.>VÝSTAVA POD LUPOU / Kašperské Hory, kobky na
radnici / Jak vypadá život pod zvětšovacím sklem?
Výstava s interaktivními exponáty. www.kasphory.cz
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Doma na ŠUMAVĚ

4.7.>SLAVNOST 20. VÝROČÍ ODHALENÍ POMNÍKU PŘÍSLUŠNÍKŮM 90. PĚŠÍ DIVIZE AMERICKÉ ARMÁDY / Zhůří
pod Javornou/ od 10 hodin. www.muhartmanice.cz
4.–6.7.>ŘEMESLA VE SKANZENU V PODHRADÍ / hrad Velhartice / ukázky řemesel–kovář, sedlář, zpracování vlny,
včelnice, ovečky. www.hrad-velhartice.cz
4.–11.7.>MUZEUM LEHKÉHO OPEVNĚNÍ / Annín / přijďte si
prohlédnout soustavu řopíků s dobovým vybavením.
www.ropik-annin.cz
5.7.>RABSKÝ FLOUTEK / hrad Rabí / Divadlo Buchty a loutky ztvární Norskou pohádku, od 15 hodin. www.
hrad-rabi.eu

24.–26.7.>PŘÍBĚH HRADU–PROKLETÍ VELHARTICKÝCH
PÁNŮ / hrad Velhartice / netradiční prohlídky. www.
hrad-velhartice.cz
25.7.>REVITALIZACE MOKŘADŮ A POTOKŮ VE VLTAVSKÉM
LUHU / Dobrá / odborná exkurze s průvodcem s ukázkou odvodněných mokřadů navržených k revitalizaci v rámci LIFE projektu a zachovalých přírodních
mokřadů a rašelinišť od 9:00 hodin; lukas.linhart@
npsumava.cz; www.npsumava.cz

2.–14.8.>ŠEVČÍKOVA AKADEMIE & FESTIVAL / Horažďovice
/ dva týdny plné hudby, masterklassů a různých typů
koncertů. https://sevcikacademy.cz

17.8.>ROSTLINY NAŠICH BABIČEK / Kašperské Hory, IS / botanická vycházka od 10 hodin, nutné přihlášení předem.
www.npsumava.cz

3.8.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS /
vycházka přes Šibeniční vrch do okolí, délka trasy
5,5 km, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz

25.7.>TANČÍRNA / zámek Kratochvíle / tanečně-hudební
večer pod hvězdami, se swingovým orchestrem ZatrestBand, od 20 hodin. www.zamek-kratochvile.cz

3.–6.8.>MACBETH / hrad Kašperk / večerní představení divadelního spolku Kašpar od 21 hodin. www.kasperk.cz

18.8.>PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ / Kašperské Hory, IS / vycházka s povídáním o těžbě zlata, cestou doprovodné aktivity, délka trasy 7,5 km, nutné objednání předem.
www.npsumava.cz

25.7.>MEMORIÁL L. DUCHONĚ / Defurovy Lažany / hasičská soutěž, soutěž s trakařem přes rybník po dřevěné lávce, veselice. www.chanovice.cz

4.8.>PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ / Kašperské Hory, IS / vycházka s povídáním o těžbě zlata, cestou doprovodné aktivity, délka trasy 7,5 km, nutné objednání předem.
www.npsumava.cz

25.7.>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
25.7.>PEC NÁM (NE) SPADLA / Hoslovice, mlýn / řemeslné ukázky, jarmark a ochutnávky domácího chleba.
www.muzeum-st.cz
26.7.>ZA HISTORIÍ RÝŽOVÁNÍ ZLATA / Radešov / dozvíte se
o rýžování zlata na Šumavě od Keltů až po současnost, praktické ukázky a soutěže. www.npsumava.cz

5.7.>24. NAROZENINY HOUBY/ Horažďovice, Music Club Houba / prase na grilu, hraje Experiment / www.penzionhorazdovice.cz

5.8.>DEN PRO RAŠELINIŠTĚ NA STŘELECKÉM PRŮSEKU
/ Modrava / dobrovolnické ruční práce na revitalizaci
mokřadu–nošení stavebního materiálu na lokalitu,
spojené s odpolední exkurzí. lukas.linhart@npsumava.cz, www.npsumava.cz
6.8.>MÝTY A SKUTEČNOSTI O MRAVENCÍCH / Kvilda, IS /
vycházka do míst, která vynikají neobvyklým množstvím mravenišť, nutné objednání předem. www.
npsumava.cz
7.8.>JEDOVATÉ ROSTLINY V PŘÍRODĚ / Kašperské Hory, IS
/ botanická vycházka od 10 hodin, nutné přihlášení
předem. www.npsumava.cz
7.–8.8.>ŽELEZNORUDSKÉ SLAVNOSTI / Železná Ruda / hudba, jarmark, pouťové atrakce a další. www.sumava.net/itcruda

do 26.9.>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY / Mouřenec u Annína / prohlídky kostela a kostnice, sraz před kostelem
každou sobotu v 11 hod. www.pratelemourence.cz

7.7.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS /
vycházka přes Šibeniční vrch do okolí, délka trasy
5,5 km, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz

do 27.9.>ZAŽIJ, OCHUTNEJ A OTUŽ SE! / Železnorudsko /
soutěž na vybrané trase dětských NS o ceny a slosování o hlavní cenu–let paraglidem. www.sumava.net/itcruda

7.7.>LOUKY A PASTVINY V OKOLÍ BUČINY A KNÍŽECÍCH
PLÁNÍ / Bučina, aut. zast. / vycházka spojená s povídáním o historii, délka trasy 9 km, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz

do 27.9.>JÍZDA VLÁČKEM NA ČERNÉ JEZERO / Železnorudsko / ráno ze Železné Rudy přímo na Černé jezero a po
celý den pak jezdí mezi Špičákem–sedlo a Černým
jezerem, končí opět v ŽR. www.sumava.net/itcruda

7.7.>XINDL X / Lipno, Stezka korunami stromů / od 20 hodin.
www.lipno.info

do 30.9.>SVĚT ZVANÝ PETRKOV / zámek Kratochvíle / výstava
fotograﬁí Ivany Řandové. www.zamek-kratochvile.cz

9.7.>TAJEMNÝ SVĚT ROSTLIN / Kvilda, IS / botanická vycházka, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz

26.7.>RABSKÝ FLOUTEK / hrad Rabí / pohádka pro děti
Není drak jako drak, od 15 hodin. www.hrad-rabi.eu

8.8.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Sušice, náměstí / od 8 do 12 hodin.
www.mestosusice.cz

do 30.9.>VÝSTAVA SOCH JIŘÍHO KOBRA / zámek Kratochvíle / www.zamek-kratochvile.cz

9.–12.7.>DIVADELNÍ LÉTO NA ZÁMKU / zámek Kratochvíle /
v zahradě zámku hraje soubor divadelních ochotníků
Tyl Netolice komedii Zdeňka Jirotky – Saturnin, od
21 hodin. www.zamek-kratochvile.cz

27.7.>PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ / Kašperské Hory, IS / vycházka s povídáním o těžbě zlata, cestou doprovodné aktivity, délka trasy 7,5 km, nutné objednání předem.
www.npsumava.cz

10.8.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS
/ vycházka přes Šibeniční vrch do okolí, délka trasy
5,5 km, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz

10.7.>RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ / Kašperské
Hory, IC / Co to byly páteříky a jak se vyrábějí vinuté
perly? Dozvíte se o historii sklářství a zkusíte si vyrobit vlastní korálek, od 13 hodin. www.npsumava.cz

28.7.>JEZERNÍ SLAŤ–OSTRŮVEK SEVERSKÉ PŘÍRODY /
parkoviště u Jezerní slati / prohlídka rašeliniště a výstup
na vrchol Tetřev, délka trasy 10 km, nutné objednání
předem. www.npsumava.cz

10.7.>KONCERT SKUPINY ELIAS / Dobrá Voda u Hartmanic,
kostel / od 19 hodin. www.elias-kt.cz

29.7.>POHLEDY DO KRAJINY / Kašperské Hory, IS / cestovatelská přednáška s promítáním fotograﬁí Heleny Macenauerové–Island, Skotsko, Helgoland, od
19 hodin. www.npsumava.cz

do 1.10.>SECESNÍ MÓDA / Prachatice, muzeum / výstava
zaměřená na dámskou módu od 90. let 19. století do
roku 1918. www.prachatickemuzeum.cz
do 10.10.>VÝSTAVA OD ŠILLERA PO HAMPLA ANEB TŘI
STOLETÍ PERNÍKÁŘSKÉHO ŘEMESLA V HORAŽĎOVICÍCH / Horažďovice, muzeum / www.muzeumhd.cz
do 10.10.>VÝSTAVA HRADIŠTĚ PRÁCHEŇ POHLEDEM
ARCHEOLOGIE / Horažďovice, muzeum / www.muzeumhd.cz
do 10.10.>OBRAZY HORAŽĎOVIC / Horažďovice, muzeum
/ ikonografie města od 16. století do současnosti.
www.muzeumhd.cz
1.7.–28.8.>NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA–BOUBÍN / Sušice, podkroví radnice / výstava fotograﬁí. www.mestosusice.cz
1.7.–31.8.>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MĚSTA / Kašperské Hory / Út, Čt od 15, Ne od 10.30 hodin. Navštívíte
barokní budovu radnice, největší skříňový betlém
v Čechách, radniční podzemí, kostel sv. Markéty, zajímavé stavby historického náměstí. Vstupenky na
MěKIS, tel. 376 503 413. www.kasphory.cz

1.7.–31.8.>VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ KAŠPERK V PROMĚNÁCH SVĚTLA / Kašperské Hory, radnice / výstava fotograﬁí hradu Kašperk a jeho okolí od různých, nejen
profesionálních fotografů, v různém světle i období.
www.kasphory.cz
5.7.–30.8.>VIMPERSKÝ KAŠPÁREK / Vimperk, park u Volyňky / divadelní představení pro malé i velké diváky od
15:30 hodin, v případě nepříznivého počasí v MěKS.
www.vimperk.cz

11.7.>ŠVEJK–BAND / Chanovice, zámecký areál / písničky z hospůdek a kabaretů 20. století, od 18 hodin.
www.chanovice.cz
11.7.>DĚTSKÝ DEN / Hoslovice, mlýn / zábava pro celou rodinu, hry a soutěže o zajímavé ceny. www.muzeum-st.cz
11.7.>HOUBA CHALLENGE / Horažďovice, Music Club Houba
/ utkání dvojic v disciplínách kolo, bowling, střelba,
stolní tenis a nohejbal. www.penzionhorazdovice.cz
11. -12.7.>KLATOVSKÁ POUŤ / Klatovy / koncerty na náměstí, výstava karaﬁátů, pouťové atrakce, řemeslný trh.
www.klatovy.cz
12.7.>KONCERT JIHOČESKÉ FILHARMONIE / Javorník na
Šumavě / www.javorniksumava.cz

30.7.>ESTER KOČIČKOVÁ A MOODY CAT BAND / Vyšší
Brod, klášterní zahrada / koncert od 19 hodin. www.
ivyssibrod.cz
30.7.>ŽIVOT NA LOUCE / Stožec, IS / vydejte se na stezku
plnou zábavných úkolů. www.npsumava.cz
31.7.>WILD STICKS / Janovice nad Úhlavou, lihovar / koncert.
www.knihovna-janovice.cz

SRPEN 2020
1.8.>VÁZÁNÍ VORŮ A PLAVENÍ DŘEVA / Rechle u Modravy
/ historie dřevařství, vázání vorů a plavení dřeva, od
10.30 do 15 hodin. www.npsumava.cz
1.8.>BENÁTSKÁ NOC / Horažďovice, Music Club Houba /
gondola na Kanále Grande Otava–italský večer s hudbou a ohňostrojem. www.penzionhorazdovice.cz
1.8.>KONCERT KOMORNÍ HUDBY / Železná Ruda, kostel /
Duo Kos. www.sumava.net/itcruda

14.7.>ANDROMEDA / Lipno, Stezka korunami stromů / koncert od 20 hodin. www.lipno.info

1.8.>HUDEBNÍ FESTIVAL NA DVOREČKU / Krušlov, včelín /
vystoupí kapela Echt!, Walden a Ďáblovi včelaři, od
18 hodin. www.kruslovskyvcelin.cz

15.7.>POHLEDY DO KRAJINY / Kašperské Hory, IS / cestovatelská přednáška s promítáním fotograﬁí Heleny
Macenauerové–krajina od Sahary po Himaláj, od
19 hodin. www.npsumava.cz
15.–18.7.>KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ / Chlumany /
promítání ﬁlmů pod širým nebem. www.chlumany.cz
16.7.>I PLEVELE MAJÍ KRÁSNÉ KVĚTY / Kašperské Hory, IS
/ botanická vycházka od 10 hodin, nutné přihlášení
předem. www.npsumava.cz
16.7.>IVO JAHELKA A MIROSLAV PALEČEK / Vyšší Brod,
klášterní zahrada / dvojkoncert od 19 hodin. www.
ivyssibrod.cz

15.7.–5.8.>MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN / Chanovice,
zámecký areál / putovní venkovní výstava o příznivých
proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině.
www.chanovice.cz
2.8.–30.9.>VÝSTAVA ŠUMAVA V PASTELKÁCH / Železná
Ruda, enviro centrum / obrazy Mgr. Jitky Chaloupkové. www.sumava.net/itcruda

18.7. >HIRŠPERSKÉ SL AVNOSTI / Jelení Vrchy / od
11.30 hodin, ukázka plavení dříví a doprovodný program. www.schw-kan.com

1.–25.9.>PAVEL KORČÁK–OBRAZY / Sušice, podkroví radnice
/ výstava obrazů doplněná verši. www.mestosusice.cz

18.7.>LAURA A JEJÍ TYGŘI / Janovice nad Úhlavou, lihovar /
koncert. www.janovice.cz

8.9.–10.10.>HANS BENESH / Prachatice, Galerie Dolní brána / výstava německého malíře, graﬁka a fotografa.
www.kisprachatice.cz

18.7.>DEN PRO RAŠELINIŠTĚ / Nová Hůrka / dobrovolnické
ruční práce na revitalizaci mokřadu, nošení stavebního materiálu do pramenné části lokality spojené
s odpolední exkurzí; od 9 hodin, lukas.linhart@npsumava.cz; www.npsumava.cz

celoročně>VYVOLENY K UTRPENÍ / Hartmanice, kostel sv.
Kateřiny / pochod smrti židovských žen, 12 panelů
s textem a ilustračními fotograﬁemi, klíč v IS. www.
hartmanice.cz

8.8.>ZÁŘEČSKÝ ŽELEZNÝ MUŽ / Horažďovice, Music Club
Houba / soutěž jednotlivců–kolo, kanoe, běh, lano,
střelba, od 10 hodin. www.penzionhorazdovice.cz

14.7.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS
/ vycházka přes Šibeniční vrch do okolí, délka trasy
5,5 km, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz

17.7.>PO STOPÁCH ŠUMAVSKÝCH ZÁLESÁKŮ / Kašperské
Hory, IS / Umíte se dobře vybavit do přírody a poradit
si v krizové situaci? Přijďte a naučíte se mnoho praktických dovedností, které by se vám v přírodě mohly
hodit. Nutné předchozí přihlášení. www.npsumava.cz

30.10.–20. 11.>30 LET BLOCKART / Prachatice, Galerie Dolní
brána / prachatická výtvarná skupina po 30 letech na
domácí scéně. / www.kisprachatice.cz

8.8.>LÉTO S GINEVROU / hrad Švihov / koncert na nádvoří hradu od 17 do 22 hodin, vystoupí také spřízněné
skupiny Andromeda a Lakomá Barka, nebude chybět ani šermířské překvapení. www.hradsvihov.cz

8.7.>ŽIVOT NA LOUCE / Stožec, IS / vydejte se na stezku plnou
zábavných úkolů. www.npsumava.cz

13.7.>PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ / Kašperské Hory, IS / vycházka s povídáním o těžbě zlata, cestou doprovodné aktivity, délka trasy 7,5 km, nutné objednání předem.
www.npsumava.cz

1.7.–31.8.>PROMÍTÁNÍ POD ŠIRÝM NEBEM / Kašperské Hory
/ každý pátek od 21:30 hodin v parčíku pod kinem.
www.kasphory.cz

8.8.>STO ZVÍŘAT / Janovice nad Úhlavou, lihovar / koncert.
www.knihovna-janovice.cz

11.8.>PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ / Kašperské Hory, IS / vycházka s povídáním o těžbě zlata, cestou doprovodné aktivity, délka trasy 7,5 km, nutné objednání předem.
www.npsumava.cz
11.8.>POHLEDY DO KRAJINY / Kašperské Hory, IS / cestovatelská přednáška s promítáním fotograﬁí Heleny Macenauerové–Ekvádor, Andy a Amazonie, od 19 hodin.
www.npsumava.cz

19.8.>POHLEDY DO KRAJINY / Kašperské Hory, IS / cestovatelská přednáška Heleny Macenauerové – krajina a lidé
severního Vietnamu, od 19 hodin. www.npsumava.cz
20.8.>MÝTY A SKUTEČNOSTI O MRAVENCÍCH / Kvilda, IS /
vycházka do míst, která vynikají neobvyklým množstvím mravenišť, nutné objednání předem. www.
npsumava.cz
21.8.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS
/ vycházka přes Šibeniční vrch do okolí, délka trasy
5,5 km, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz
21.8.>LOUKY A PASTVINY NA KEPELSKÉM ZHŮŘÍ / sraz
Stará Huť / dobrovolnická ruční práce na bezlesí spojená s exkurzí, nutné předchozí přihlášení. www.
npsumava.cz
21.8.>RYBIČKY 48 / Sušice, ostrov Santos / od 20 hodin. www.
kulturasusice.cz
21.8.>SYPALOVO DIVADLO: NA OSTRO / Vyšší Brod, kino /
od 19 hodin. www.ivyssibrod.cz
22.–23.8.>MARIÁNSKÁ POUŤ / Horažďovice, tržiště / www.
horazdovice.cz
22.8.>POUŤOVÁ S KAPELOU HARLET / Horažďovice, Music
Club Houba / www.penzionhorazdovice.cz
22.8.>BARTOLOMĚJSKÝ TRH A POUŤ / Vyšší Brod / tradiční
akce plná představení, koncertů, tanečních vystoupení a soutěží pro děti i dospělé, po celý den velký jarmark. www.ivyssibrod.cz
22.8.>VÁZÁNÍ VORŮ A PLAVENÍ DŘEVA / Rechle u Modravy
/ historie dřevařství, vázání vorů a plavení dřeva, od
10.30 do 15 hodin. www.npsumava.cz
22.8.>AUTHOR KRÁL ŠUMAVY / Klatovy a okolí / závod MTB.
www.sumavanet.cz/triatlon
22.8.>POUTNÍ MŠE U ROSENAUEROVY KAPLIČKY / Jelení
Vrchy / od 14 hodin. www.schw-kan.com
22. -23.8.>VOLARSKÉ SLAVNOSTI DŘEVA / Volary / tradiční dřevařský jarmark, soutěž o putovní dřevák, pochod
v dřevěné obuvi, hudba. www.mestovolary.cz

14.8.>RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ / Kašperské
Hory, IC / Co to byly páteříky a jak se vyrábějí vinuté
perly? Dozvíte se o historii sklářství a zkusíte si vyrobit vlastní korálek, od 13 hodin. www.npsumava.cz
15.8.>FESTIVAL PIVA/ Prachatice, náměstí / přehlídka malých
lokálních minipivovarů, bohatý doprovodný program,
od 12 hodin. www.kisprachatice.cz
15.8.>RUINFEST / hrad Rabí / hudební festival alternativních
kapel, od 18.30 hodin. www.hrad-rabi.eu
15.8.>BRASSTET / Chanovice, zámek / koncert žesťového
seskupení mladých hudebníků, od 18 hodin. www.
chanovice.cz
15.8.>IVAN HLAS TRIO / Janovice nad Úhlavou, lihovar / koncert. www.knihovna-janovice.cz
15.8.>DOŽÍNKY / Hoslovice, mlýn / ukázky zpracování obilí. www.muzeum-st.cz

22. -23.8.>VÍKEND PRO RAŠELINIŠTĚ NA SMRKOVÉM
VRCHU / Modrava / dobrovolnické ruční práce na revitalizaci mokřadu, nošení stavebního materiálu na lokalitu a stavba dřevěných přehrážek, spojené s exkurzí.
lukas.linhart@npsumava.cz, www.npsumava.cz
23.8.>ZELENÝ PÁS EVROPY / Kvilda, IS / vycházka po bývalé železné oponě, nutné přihlášení předem. www.
npsumava.cz
24.8.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS
/ vycházka přes Šibeniční vrch do okolí, délka trasy
5,5 km, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz
25.8.>JEZERNÍ SLAŤ–OSTRŮVEK SEVERSKÉ PŘÍRODY / parkoviště u Jezerní slati / prohlídka rašeliniště a výstup na
vrchol Tetřev, délka trasy 10 km, nutné objednání předem. www.npsumava.cz

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

25.8.>ARNOŠT FRAUENBERG–STAND-UP COMEDY / Prachatice, divadlo / od 19 hodin. www.kisprachatice.cz

1.8.>FRANTIŠEK NEDVĚD A TIEBREAK / Sušice, ostrov Santos / koncert od 21 hodin. www.kulturasusice.cz

1.–2.8.>ŠTÍTY STŘÍBRNÉHO LVA / hrad Velhartice / rytířské turnaje, vojenské ležení, středověké operace,
lukostřelba, dobové vaření. www.hrad-velhartice.cz

19.8.>HRRR NA LUPINU / Stožec, IS / dobrovolnické ruční
práce doplněná povídáním o managementu bezlesí, nutné předchozí přihlášení. www.npsumava.cz

12. 8.>VÝSTUP NA VRCHOL ANTÝGL / Horská Kvilda, sraz
u hotelu Rankl / vycházka od 9.30 hodin, délka trasy
8 km, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz

1.8.>KONCERT ŠTĚPÁNA RAKA / Chanovice, zámek / od
18 hodin. www.chanovice.cz

1.–2.8.>KAŠPERSKOHORSKÁ POUŤ PANNY MARIE SNĚŽNÉ / Kašperské Hory / jedna z největších letních akcí pro
širokou veřejnost, poutní procesí, staročeský jarmark,
folklorní vystoupení, pouťové atrakce a doprovodný
program. www.kasphory.cz

19.8.>ŽIVOT NA LOUCE / Stožec, IS / vydejte se na stezku
plnou zábavných úkolů. www.npsumava.cz

15.8.>PIVNÍ SLAVNOSTI VE STODOLE / Horažďovice, Music
Club Houba / pivní speciály, prase na grilu, kapela The
Čerti. www.penzionhorazdovice.cz
15.8.>BOHOSLUŽBA V HRADNÍ KAPLI / hrad Švihov / od
18 hodin. www.hradsvihov.cz
15.8.>JAVORNICKÝ PAZDŘIVEC / Javorník na Šumavě / nezávodní MTB happening. www.javorniksumava.cz
15. -23.8.>LIPNO SPORT FEST / Lipno nad Vltavou / kulturní a sportovní program pro děti i dospělé, kurzy inline bruslení, běžeckých lekcí, možnost vyzkoušet si
paddleboard. www.lipno.info
16.8.>RABSKÝ FLOUTEK / hrad Rabí / Divadlo LokVar
uvede pohádku Matěj a čerti, od 15 hodin. www.
hrad-rabi.eu

18.7.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Sušice, náměstí / od 8 do 12 hodin.
www.mestosusice.cz

16 8.>DEN PRO RAŠELINIŠTĚ NA KAMENIČNÉ / Frauenthal
/ dobrovolnické ruční práce na revitalizaci mokřadu, nošení stavebního materiálu na lokalitu, spojené s odpolední exkurzí. lukas.linhart@npsumava.
cz, www.npsumava.cz

19.7.>POHÁDKA Z BUDÍKU / hrad Velhartice / pohádku pro
děti ztvární divadlo Teátr, od 16 hodin. www.hrad-velhartice.cz

16.8.>JELENOVRŠSKÉ SLAVNOSTI / Jelení Vrchy / setkání s folklorem, plavení dříví, od 13 hodin. www.
schw-kan.com

28.8.>ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY / Horažďovice, sál muzea
/ autorská tvorba, lidové, taneční a jazzové prvky
v podání zpěvačky a performerky Gabriely Vermelho
za doprovodu skupiny GaRe. www.muzeumhd.cz
28.–30.8.>BLINDURO 500+ / Lipno, Kemp Modřín / cyklistický závod. www.lipno.info
29.8.>HRADOZÁMECKÁ NOC / zámek Kratochvíle / netradiční prohlídka od 20 hodin. www.zamek-kratochvile.cz
29.8.>PŘÍBĚH HRADU–PROKLETÍ VELHARTICKÝCH PÁNŮ
/ hrad Velhartice / netradiční prohlídky. www.hrad-velhartice.cz
29.8.>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
29.8.>HRADOZÁMECKÁ NOC / hrad Rožmberk / večerní prohlídky od 19 hodin. www.hrad-rozmberk.cz
29.8.>MEMORIÁL MIROSLAVA ŠIMKA / Horažďovice, Music
Club Houba / www.penzionhorazdovice.cz
30.8.>DEN PRO RAŠELINIŠTĚ NA GAYERRUCKU / Modrava
/ dobrovolnické ruční práce na revitalizaci mokřadu, nošení stavebního materiálu na lokalitu, spojené s odpolední exkurzí. lukas.linhart@npsumava.
cz, www.npsumava.cz
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ZÁŘÍ 2020
4.9.>ROCKOVÁ OPERA NA HRADĚ / hrad Rabí, nádvoří /
divadelní spolek Za oponou Klatovy ztvární původní rockovou operu Kladivo na pýchu, od 20 hodin.
www.hrad-rabi.eu
4.–5.9.>ENO-GASTRONOMICKÉ PŘEHLÍDKY / Prachatice,
Stará radnice / www.syryrybyavino.cz
5.9.>AUTORSKÉ ČTENÍ SOUČASNÝCH BÁSNÍKŮ V ZAHRADĚ ZÁMKU / zámek Kratochvíle / od 17 hodin. www.
zamek-kratochvile.eu
5.9.>DEN PRO RAŠELINIŠTĚ NA SMRKOVÉM VRCHU / Modrava / dobrovolnické ruční práce na revitalizaci mokřadu, nošení stavebního materiálu na lokalitu, stavba
dřevěných přehrážek, spojené s odpolední exkurzí. lukas.linhart@npsumava.cz, www.npsumava.cz
5.9.>CHLUMANSKÝ TRH / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, lokálních výpěstků a výrobků, od 8 do
12 hodin. www.chlumany.cz
5.9.>KŘÍŽ SMÍŘENÍ / Zhůří u Javorné / pietní slavnost, mše,
od 10 hodin. www.muhartmanice.cz

19.–26.9.>FILMOVÝ FESTIVAL NATURVISION / Vimperk
/ mezinárodní festival o zvířatech a přírodě. www.
vimperk.cz
21.9.>KONCERT: VILÉM VEVERKA & JIŘÍ BÁRTA / Prachatice,
divadlo / od 19 hodin. www.kisprachatice.cz

Prožijte jedinečný šumavský zážitek
a vyzkoušejte pravou šumavskou pohostinnost

25.9.>ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY / Horažďovice, sál muzea
/ Duo Jiří Sycha, Filip Dvořák a jejich přátelé; barokní
komorní ansámbl od 19 hodin. www.muzeumhd.cz
25.9.>LÁZEŇ PERLIVÁ / Sušice, kino / bláznivá komedie
Patricka Haudecoeura v podání divadelního ochotnického souboru SušDivOch, od 20 hodin. www.
kulturasusice.cz
26.9.>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
26.9.>NATURVISION KVILDSKO / Kvilda, IS / vycházka po
NS Nelesí krajina s odborným komentářem k managementu šumavských luk, nutné přihlášení předem.
www.npsumava.cz
26.9.>NATURVISION HORSKÁ KVILDA–KVILDA / Horská Kvilda, SEV / vycházka s odborným komentářem k managementu šumavských luk, nutné přihlášení předem.
www.npsumava.cz

Dobrodružství v Jiřičné

Šumavské bylinné lázně

Outline Centrum s.r.o.
Jiřična 3, 342 01 Petrovice u Sušice
tel.: 601 323 259
www.jiricna.com, IG: @outlinecentrum

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

Šumavské zastavení se Štěpánkou

Pohádková chalupa
Za pohádkou na Šumavu

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

26.9.>ZELENÝ PÁS EVROPY / Kvilda, IS / vycházka po bývalé železné oponě, nutné přihlášení předem. www.
npsumava.cz
26.–27.9.>DNY ŠUMAVSKÉHO TROJHRADÍ–BUŠKOVA
ČÍŠE / hrad Velhartice / speciální prohlídky. www.hrad-velhartice.cz
26.–28.9.>DNY ŠUMAVSKÉHO TROJHRADÍ / hrad Rabí /
během prohlídek hradu se mimo jiné dozvíte, jaká
jídla se objevovala na středověkých stolech, co bylo
vyhledávanou pochoutkou, anebo co jste neměli dělat
během svátečního oběda. www.hrad-rabi.eu
26.9.>FARMÁŘSKÉ TRHY A PIVNÍ FESTIVAL / Sušice, náměstí Svobody / www.mestosusice.cz
5.9.>SETKÁNÍ S TRADICÍ / u Rosenauerova pomníku / ukázky plavení dříví. www.schw-kan.com

28.9.>SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY / Klatovy, náměstí / svatováclavská jízda a kulturní program. www.mksklatovy.cz

Štěpánka Balvínová Žáková
Volšovská 492, 342 01 Sušice
tel.: +420 602 493 475
www.balvinova.estranky.cz

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

Pečení chleba v lenorské peci
Velká Lóže Pecařská Lenora, spolek
Augustin Sobotovič, 384 42 Lenora 33
tel.: +420 723 015 152

5.–6.9.>SUŠICKÁ POUŤ / Sušice / mše, pouťové atrakce,
výstava drobného zvířectva v areálu chovatelů. www.
mestosusice.cz
6.9.>REVITALIZACE MOKŘADŮ A POTOKŮ V OKOLÍ FILIPOVY HUTĚ / Filipova Huť / odborná exkurze s průvodcem
s ukázkou odvodněných mokřadů navržených k revitalizaci v rámci LIFE projektu a zachovalých přírodních mokřadů a rašelinišť. lukas.linhart@npsumava.
cz, www.npsumava.cz
6.9.>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
6.9.>ŠUMAVSKÝ KORBEL / Vimperk, MěKS / tradiční setkání
nejen „šumavských“ harmonikářů a heligonkářů, od
14 hodin. www.meks-vimperk.com
7.9.>NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY / Prachatice, divadlo /
Travesti show Techtle Mechtle a Kočky od 19 hodin.
www.kisprachatice.cz
8.9.>VĚRA MARTINOVÁ / Prachatice, divadlo / Jubileum tour
od 19 hodin. www.kisprachatice.cz
9.9.>JEZERNÍ SLAŤ–OSTRŮVEK SEVERSKÉ PŘÍRODY / parkoviště u Jezerní slati / prohlídka rašeliniště a výstup na
vrchol Tetřev, délka trasy 10 km, nutné objednání předem. www.npsumava.cz
10.9.>MINDGAME / Prachatice, divadlo / představení od
19 hodin. www.kisprachatice.cz
11.9.>MATEŘSKÁ.COM / Vimperk, MěKS / hudebně-divadelní
show plná humoru, nadsázky a ironie; zpěvačky Lenka Jankovská a Bára Vaculíková rapují o mateřství bez
růžových brýlí, od 19 hod. www.meks-vimperk.com
11.–12.9.>ŠUMAVSKÉ KAŠPERSKÉ HORY / Kašperské Hory,
náměstí / tradiční historické slavnosti města, pestrý
kulturní program pro děti i dospělé. www.kasphory.cz

28.9.>STOŽECKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V TLUČENÍ ŠPAČKŮ
/ Stožec, IS / soutěž určená všem, co se rádi baví a nebojí se do toho praštit, od 13 hodin. www.npsumava.cz

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

3.10.>DEN MÍSTNÍ POTRAVINY / Chanovice, skanzen / tradiční potravinářský den, hudba, ukázky řemesel, od
10 hodin. www.chanovice.cz

12.–13.9.>VÍKEND PRO RAŠELINIŠTĚ NA DEVÍTCE / Stožec
/ dobrovolnické ruční práce na revitalizaci mokřadu,
nošení stavebního materiálu na lokalitu a stavba dřevěných přehrážek, spojené s odpolední exkurzí. lukas.
linhart@npsumava.cz, www.npsumava.cz

5.10.>DAVID KOLLER / Sušice, KD Sokolovna / koncert od
20 hodin. www.kulturasusice.cz

17.9.>KOČKA V OREGÁNU / Prachatice, divadlo / představení divadla Kalich od 19 hodin. www.kisprachatice.cz
17.9.>MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY / Klatovy / od 19 hodin. www.klatovy.cz/icklatovy

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

Penzion na Habeši

U Hojdarů

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

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

Ubytování, kavárna a cukrárna
„Na Kvildě“

Dvorec Nová Hůrka

Apartmány Šumava

Apartmány Modřínový dům

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

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

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

Pod Churáňovským vrchem

Hotel U Martina

Ubytování U Chladů

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

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

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

ŘÍJEN 2020
1.10.>UKONČENÍ SEZÓNY / Krušlov, včelín / hudba, řemeslné stánky, divadlo a dílnička pro děti, občerstvení,
prohlídka včelína, oheň, od 10 do 18 hodin. www.
kruslovskyvcelin.cz

12.9.>KVETOUCÍ POKLADY PODZIMU / Kašperské Hory, IS
/ botanická vycházka od 10 hodin, nutné přihlášení
předem. www.npsumava.cz

16.9.>LENKA DUSILOVÁ–SÓLO / Prachatice, divadlo / koncert od 19 hodin. www.kisprachatice.cz

Penzion „U Horejšů“

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

29.9.>CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: TADEÁŠ ŠÍMA / Prachatice, divadlo / od 19 hodin. www.kisprachatice.cz

11.–13.9.>HOUBAŘSKÝ VÍKEND / Javorník na Šumavě / mykologická výstava a určování hub, v sobotu mykologická vycházka. www.javorniksumava.cz

14.9.>BENÁTKY POD SNĚHEM / Prachatice, divadlo / divadelní představení od 19 hodin. www.kisprachatice.cz

Zámek Hrádek

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

28.9.>DEN VĚŽÍ A ROZHLEDEN / Javorník na Šumavě / www.
javorniksumava.cz

3.10.>DEN PRO RAŠELINIŠTĚ NA NOVÉM ÚDOLÍ / Stožec
/ dobrovolnické ruční práce na revitalizaci mokřadu, nošení stavebního materiálu na lokalitu, spojené s odpolední exkurzí. lukas.linhart@npsumava.
cz, www.npsumava.cz

12.9.>BĚHEJ LESY BOLETICE / Olšina, Boletice / noční závod,
užijete si jedinečnou atmosféru potemnělého lesa, délka trasy 13 a 20 km. www.behejlesy.cz

Srub Javorná

5.10.>MALINA BROTHERS TOUR / Vimperk, MěKS / koncert oblíbené stálice české folk & country scény, od
19 hodin. www.meks-vimperk.com
10.10.>ŠUMAVSKÉ ŠTRŮDLOVÁNÍ / Dobrá Voda u Hartmanic
/ soutěž o nejlepší jablkový závin, od 14 hodin. www.
sumavskecesty.cz
10.10.>SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ HISTORICKÝCH TRAKTORŮ /
Mahouš / výstava historických traktorů a další techniky s ukázkou dobové orby, muzika, občerstvení. www.
jihoceskyvenkov.cz

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

12.10.>JAREK NOHAVICA / Sušice, KD Sokolovna / koncert
od 19 hodin. www.kulturasusice.cz
13.10.>CAVEMAN / Sušice, KD Sokolovna / od 19 hodin. www.
kulturasusice.cz
17.10.>PANCÍŘSKÉ STRÁNĚ / Železná Ruda a okolí / závod
horských kol v kulisách podzimní Šumavy. www.
sumavanet.cz/triatlon
17.10.>HAVELSKÝ JARMARK / Horažďovice, náměstí / řemeslný a farmářský jarmark, kulturní program, od 9 do
12 hodin. www.horazdovice.cz
24.10.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Sušice, náměstí Svobody / od 8
do 12 hodin. www.mestosusice.cz

18.9.>FARMÁŘSKÝ TRH / Klatovy, náměstí / www.klatovy.cz
19.9.>DEN ZPRACOVÁNÍ DŘEVA / Hoslovice, mlýn / řemesla, ukázky zpracování dřeva. www.muzeum-st.cz
19.9.>ŠUMAVSKÝ FOTOMARATON / Kašperské Hory, IS / fotograﬁcká soutěž a přednáška „Staňte se profesionálem
s Robertem Vano“. www.npsumava.cz
19.9.>PODZIMNÍ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI / Prachatice, náměstí / www.prachatice.eu
19.9.>SETKÁNÍ S FOLKLOREM / u hraničního potoku Ježová–Iglbach / ukázky plavení dříví od 13 hodin. www.
schw-kan.com
19.–20.9.>VÍKEND PRO RAŠELINIŠTĚ NA NOVÉ HŮRCE /
Nová Hůrka / dobrovolnické ruční práce na revitalizaci mokřadu, nošení stavebního materiálu na lokalitu,
spojené s nedělní exkurzí. lukas.linhart@npsumava.
cz, www.npsumava.cz

28.10.>OSLAVY DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU / Sušice, Památník u ZŠ T. G. Masaryka
/ lampionový průvod a pietní akt u Památníku padlých. www.mestosusice.cz

Podrobnější informace
o službách, které splňují
certifikační kritéria, najdete na
našich stránkách www.
regionalni-znacky.cz/sumava.

30.10.–1.11.>FILMOVÉ KAŠPERSKÉ HORY / Kašperské Hory,
kino / festival představí ﬁlmy, které tematicky nebo
místem vzniku souvisejí s Šumavou, doprovodné
programy. www.kasphory.cz
31.10.>ZAMYKÁNÍ HRADU / hrad Velhartice / běh o hradní klíč, doprovodný program, začátek ve 13 hodin.
www.hrad-velhartice.cz
31.10.>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
Změna programu vyhrazena

Chata Kvilda

Ubytování U Beranů

384 93 Kvilda 77 • tel.: +420 731 723 592
vostradovsky@kvilda.org
www.kvilda.org

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

Spoustu aktuálních informací
najdete i na našem Facebooku:
• facebook.com/isumava
• www.facebook.com/
sumavaoriginalniprodukt.
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Jak v Českém Krumlově tekutý
karamel na svět přišel

Objevte kouzlo aranžování ze sušených
rostlin

Chtěli bychom se s vámi
podělit o radost ze získání certifikátu České
cechovní normy, kterou jsme pro náš ručně
vyráběný tekutý karamel sami vytvořili. Od
chemického karamelu se
liší nejen chutí, ale hlavně způsobem výroby,
která ovlivní jeho vlastnosti. Certifikát jsme si,
jako i další výrobci, pro
které je kvalita potravin
prioritou, přebírali z rukou pana ministra zemědělství, při slavnostním udílení,
v nádherných prostorách pražského Paláce
Žofín.

K létu neodmyslitelně patří pestrá paleta
barev nepřeberného množství květin. Řadí
se k nim i skupina těch, které si uchovávají
svou krásu i po usušení a v podobě voňavé kytice nebo věnečku nám připomínají
léto i po zbytek roku. Pěstování a aranžování květin se již řadu let věnuji v Hrádku u Sušice a jsem držitelkou certifikátu
ŠUMAVA originální produkt ®.
Co vlastně všechno předchází tomu, než
takový věnec či kytice ze sušených rostlin
vznikne? To se můžete dozvědět během
letních návštěv v mé zahradě. Ukážu vám
pěstební políčko, na němž si prohlédnete druhy rostlin, které jsou vhodné k použití při aranžování suché vazby, dozvíte se zásady správného sušení a nakonec
si sami budete moci uvázat vlastní kytici.
Termín je nutné předem domluvit telefonicky na tel.: 721 643 933. Mé výrobky

Dlouhé roky jsme si doma vyráběli tekutý karamel k dochucování různých nápojů a jídel. Svou specifickou chutí osvěží studené i teplé alko i nealko nápoje,
zpestří ovocné i zeleninové saláty, dosladí kaše či poháry, dochutí některé omáčky i masa. Tahle dobrota oslnila naše přátele do té míry, že jsme se rozhodli nenechat si ji jen pro sebe. Svou ruční výrobu
tekutých karamelů jsme postupně rozšířili, a navíc k Českému karamelu tak přibyl Českokrumlovský karamel od Vaška
s různými chuťovými variacemi. Například kávový, kakaový s vanilkou, různé

O historii předení
Nejstarší doklady o ručním předení pocházejí asi ze 4. tisíciletí př. n. l. V dávných
dobách se nitě spřádaly za pomoci ručního vřetena a přeslenu. K pokroku v předení dochází s vynálezem ručního spřádacího kola, které se objevuje asi v 5. století
v Asii, ale v Evropě se s ním setkáváme

až ve 12. století. Roku 1268 se do Paříže
dostává „hindustánské kolo“, ruční spřádací kolo pro bavlnu, pocházející pravděpodobně z Indie, které bylo později upraveno pro předení vlny. Kolovrátek, jak ho
známe dnes, s vyvinutým křídlovým vřetenem, které později uváděl do pohybu šlapací mechanismus, existuje již 500 let. Od
té doby šla práce mnohem rychleji od ruky.

bylinkové, slaný chilli karamel s rozmarýnem či Evin mls – sušené ovoce v karamelu. Šupinky pravého zlata se zase třpytí v karamelu Zlatém.
Tuto místní specialitu, oceněnou porotci
mnoha soutěží včetně mezinárodní, sice
máte možnost zakoupit na vybraných místech v celé ČR, která najdete na mapě
www.ceskykaramel.cz, ale když navštívíte karamelovnu v Českém Krumlově
(po telefonické domluvě), kde všechny
ty voňavé procesy probíhají, můžete si
popovídat osobně s výrobci a ochutnat
vše, co se zde vyrábí. Najdete nás pouhých 15 minut chůze od historického centra. Těšíme se na vás.
Irena a Vašek Kalkušovi
www.ceskykaramel.cz

Během dlouhých zimních večerů, kdy za
okny hučela vichřice a sypal se sníh, ve
světnicích zapadaných chalup seděli lidé
pospolu. Rozprávěli o strašidlech a o starých časech, děti česaly vlnu na krampli
a ženy nechaly vrčet kolovrátky. Předení vlny i lnu byla velmi důležitá činnost
a v některých chalupách bylo více kolovrátků než knih.
Zajímá vás kouzlo těchto starých řemesel? Zveme vás do našeho ateliéru a zároveň obchodu v Hartmanicích, kde můžete
sledovat, jak na kolovrátku vzniká krásná, přírodní, hřejivá příze. A také si prohlédnout stálou expozici starých a nových
kolovrátků a jejich příslušenství, na kterých tato příze vzniká. Chtěli byste si zkusit
vyrobit přadénka vlny sami? I to si u nás
můžete vyzkoušet na jednodenním kurzu
předení na kolovrátku. Jsme oficiální prodejní místo ŠUMAVA originální produkt ®
a v našem obchodě nabízíme bohatý sortiment ručně vyráběného originálního zboží. Otevírací doba obchodu Hartmanka je
středa až pátek od 13 do 17 hodin, sobota od 9 do 12 hodin, tel.: 607 981 351.
Christine Sagstetter,
www.hartmanka-shop-atelier.webnode.cz

Přijďte si vyzkoušet výrobu vinutých korálků
do sklářské dílny
Jmenuji se Alena Kyrálová a již 10 rokem
se věnuji výrobě tradičních skleněných
korálků, dříve nazývaných páteříky, které
historicky patří k Šumavě. Korálky vyrábím různými technikami a poté kompletuji dle vlastní fantazie do různých podob
šperků a klasických šumavských růženců.
Chtěla bych pozvat návštěvníky Šumavy
do své nové dílny, kde jim ráda ukážu, jak
se vyrábí skleněné korálky. Také si mohou
sami vytvořit vlastní korálek a dozvědět se
o zdejší historii sklářství a výrobě páteříků.

Dílna se nachází v odlehlejší části Sušice,
kudy prochází zelená turistická trasa, je zde
krásná příroda s výhledem na Sušici a okolí. Otevřeno je každé pondělí a pátek, jiné
dny pouze po domluvě tel. 603 322 227.
K návštěvě vás může inspirovat i poutavá reportáž Toulavé kamery, která sklářskou dílnu nedávno navštívila. Tento rok
také byly mé výrobky vybrány na mezinárodní výstavu „Trienále skla a bižuterie Jablonec 2020“ kde budou k vidění až
do 1. listopadu letošního roku.
Alena Kyrálová, www.kyralky.cz
Dílna: Pod Svatoborem 1269, Sušice

Střípky odjinud
(pokračování ze strany 1)
Můj poslední tip vás zavede zpět do
Krušnohoří. Pokud máte ze školních let
tento kraj zafixovaný jako ponuré a šedivé místo, kde jsou jen uhelné pánve
a zničená příroda, budete mile překvapeni. Krušnohorsko se hodně změnilo
a nabízí řadu krásných a zajímavých míst
k návštěvě. Poznávat je můžete například se společností OFFROAD SAFARI. Ta se specializuje na seznamování
veřejnosti s méně známými místy v této
oblasti. Můžete si zvolit z několika výletů podle toho, zda vás víc láká industriální, či přírodní podoba Krušnohoří.

můžete zakoupit i jinde na Šumavě, všechna prodejní místa a podrobnější informace naleznete na webu.
Pokud se budete toulat v okolí Horské
Kvildy, můžete si prohlédnout prodejní
výstavu aranžovaných sušených květin
v budově infocentra. Otevřeno je v červenci a srpnu denně od 9 do 17 hodin a po
zbytek roku dle otevírací doby IC. Další
zajímavá prodejní výstava šumavských
řemeslníků a umělců se bude po celé léto
konat na Srní v budově bývalé fary. Najdete zde originální výrobky ze dřeva, keramiku, aranžované sušené květiny, obrazy
a mnoho dalšího. Řada z těchto výrobků
má certifikát ŠUMAVA originální produkt ®.
Otevřeno bude denně, od 10 do 17 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Helena Knězová,
www.kvetiny-knezova.cz

Díky offroad vozidlům a průvodcům,
kteří lokalitu perfektně znají, se dostanete i na jinak obtížně přístupná místa.
Certifikovaných zážitků najdete na
stránkách www.regionalni-znacky.cz
mnohem víc. Vybere si opravdu každý.
Za národní kancelář Asociace regionálních značek vám krásné léto přeje
Tereza Zatřepálková

Srub Javorná zve za tajemstvím Králováků od sv. Anny
Co máme všichni romantičtí
tuláci na Šumavě nejraději?
Její nevyčerpatelnost tajemných zapomenutých míst,
která nás tolik lákají. Můžeme křížem krážem prochodit jednu nám dobře známou
horu, jedno údolí, jeden prales a pokaždé objevíme něco
kouzelného, co nám dříve
zůstalo skryto. Jsme-li hosté
zdvořilí k přírodě a pozorní
k historii, kterou závoj lesa
ukrývá, pak nám Šumava velmi ráda kousek svého tajemství odhalí vždycky, na každé dlouhé výpravě i krátké
procházce. Patříte-li k těm nadšencům,
kteří krásu Šumavy spatřují v kamenné
zídce zbylé ze základů mlýna, v barvách
sklíček u potoka či v „obyčejné“ úvalové
cestě, pak je tu pro vás opět tip na dobrodružné toulání.
Javorná, zapomenutý kout Šumavy,
nazval velmi výstižně knihu o této malebné krajině autor regionální literatury Vilém
Kudrlička. Pojďme spolu pár tajemství
zdejší romantické lokality objevit. Víska Javorná se schovává stranou od hlavní silnice vedoucí z Klatov na Železnou
Rudu. Při příjezdu vás přivítají dvě věže
sv. Anny. Ve staletých lípách ukrytý majestátní kostel s obřími báněmi na vás dýchne jednoduchou podobou venkovského
baroka, které ani v interiéru nepřekypuje
typickou barokní přezdobeností. Průčelí,
střecha i cibulovité báně voní šindelem
a nahlédneme-li dovnitř, ucítíme kromě
chladu i vůni starého dřeva z původních
lavic. Klid tu vládne nad hroby slavných
sklářských rodů. Skláři a zároveň Králováci
tu nechali kostel vystavět na místě původní kaple v letech 1718–1721 a zasvětili ho
své patronce, tedy sv. Anně. Kostel zdobí

veršované epitafy na sklářských náhrobcích, lustry ze zdejších skláren i tajemný
sklářský Boží hrob, na Šumavě ojedinělý.
Od parkoviště u kostela můžeme podniknout krátký okruh touto starou Králováckou rychtou Zejbišskou. Projdeme středem
obce, zamíříme po asfaltce lesem vlevo.
Kdysi les voněl dřevěným uhlím, vyráběným v milířích pro zdejší hamry. Přicházíme do pěkně upravené osady Buchar,
které dominuje mlýn s rybníčkem na říčce Ostružné. Prohání se tu divoké kachny a nutrie. Občas sem zavítá bobr evropský i vydra říční. Za kamenným klenutým
můstkem pokračujeme doprava po žluté turistické značce, jdeme proti proudu
kolem říčky. U rozcestníku Srub Javorná
se na informačních tabulích dočtete mnoho zajímavostí o tajemství říčky Ostružné, o rýžování zlata, sklářství i přírodním
zahradničení. Asi po 200 m nezapomeneme odbočit doprava přes lávku na starou
tajemnou stezku vedoucí rozsáhlým rýžovnickým sejpovištěm. Pod statkem s věžičkou (Gerlův dvůr – bývalý sklářský zámeček) se napojíme doprava na cyklotrasu,
která nás s výhledy a posezením U Kříž-

ku doprovodí zpátky ke sv. Anně.
Kdo by neměl dost, může se od
kostela ještě vydat po stopách
Králováka Adlera s plnovousem na medailonku. Jeho utajená čarovná Páteříková huť je
nedaleko. O tento zapomenutý
koutek u PR Páteříková Huť se
s láskou starají současní majitelé,
kteří zde nechali vystavět rekonstrukci sklářské pece. Pec je zcela funkční, majitelé zde experimentují s vinutím šumavských
perel – páteříků (barevných
korálků původně určených do
růženců). V plánu mají zkoušet
i tajné recepty prastarého rodu
Eisnerů. Návod k nalezení cesty k této adlerovské huti nedostanete. Proč? Přece jen
tomuto místu sluší jeho ztracenost, a ten,
kdo by ji chtěl opravdu zažít, bude si cestu umět stejně najít sám, vždyť o dobrodružné hledání tajemství nám jde. Doporučuji se podívat na www.paterikovahut.
cz a domluvit se s paní majitelkou, která
vám přímo u pece pod širým nebem bude
poutavě vyprávět nejen o sklářství a historii dvorce, ale možná vám prozradí i nějaké to tajemství, které si ne každý zaslouží.
A co je nového u nás? Ubytování Srub
Javorná se těší stále větší oblibě, děkujeme za přízeň všem, kteří se vrací. Můžete se brzy těšit na otevření druhého nového apartmánu, tentokrát v podkroví. Ke
stávajícímu třípokojovému apartmánu
(9 osob, 3 přistýlky) přibude dvoupokojový apartmán (6 osob, 1 přistýlka) – opět
s vlastní kuchyní, koupelnou a venkovním
posezením, s možností vzít s sebou pejska. Novinkou je také grilování na vyhlídce. Těšíme se na vás, co třeba zkusit podzimní houbaření na Javorné?
Eva Michňáková, Srub Javorná,
www.srubjavorna.cz

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