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O sklářských hutích

Nevšední zážitky

Přehled akcí v regionu

O historii šumavských skláren
a výrobě skla se dočtete na straně 5.

S těmi certiﬁkovanými
se seznámíte na straně 9.

Kam vyrazit za kulturou, zábavou i sportem
na Šumavě naleznete na stranách 7 a 8.

Environmentální
výchova v Národním
parku Šumava

Střípky odjinud
Asociace regionálních
značek s novým logem

„Příroda – nejdokonalejší
učebna“
Národní park Šumava je zcela jedinečné
místo pro realizaci programů environmentální výchovy, neboť je to „nejúžasnější a nejpřirozenější učebna pod širým
nebem“. Chráněná území mají velkou
výhodu při realizaci programů, neboť
se nemusí za „přírodou“ chodit dlouhé
vzdálenosti, jako je tomu např. ve velkých
městech. Národní park je přímo ideálním
místem pro pochopení „famóznosti“ přírody pomocí všech smyslů.
Děti od mateřských škol až po střední
školy se mohou celoročně zúčastnit množství programů zaměřených na seznámení s tímto chráněným územím ve střediscích environmentální výchovy ve Vimperku, v Kašperských Horách a ve Stožci. Pro
příští školní rok plánujeme velké množství novinek, které budou představeny
v již tradičním materiálu Nabídka výukových programů pro školní rok 2014/2015,
která vyjde na konci srpna tohoto roku.

„Světem šumavské přírody“
Střediska environmentální výchovy editorsky připravují množství interaktivních
a didaktických materiálů, které jsou určeny k poznávání NP a CHKO Šumava. Pro
seznámení s šumavskou přírodou je určena edice Světem šumavské přírody. Jedná
se o jedinečnou řadu, která seznamuje
dospělé ale i děti s jednotlivými biotopy
Šumavy. Nyní již máte možnost začíst
se do Horských smrčin, Šumavských řek,
Šumavských rašelinišť a Ledovcových jezer.
Do září bude vydáno Bezlesí a v přípravě
jsou Smíšené lesy Šumavy. Uvedené interaktivní knížečky jsou doprovázeny ilustracemi Pavla Procházky, díky kterým
můžete nakouknout pod hladinu řeky,
do koruny stromů, do historie rašelinišť
či ledovcových jezer atd. Tyto materiály
vám zároveň poskytnou mnoho typů
na výlety do šumavské přírody.
Pro poznávání šumavské fauny a ﬂóry
každému výborně poslouží jedinečné
určovací klíče, které jsou vhodné do terénu a pomocí nichž můžete rozeznávat
živočichy či rostliny podle místa výskytu. Určovací klíče Národní park Šumava“
(pokračování na straně 2)

Asociace regionálních
značek, která sdružuje už 24 regionů s vlastními
značkami, přichází po pěti
letech existence
s novým logem. Symbol složený ze stylizovaných motivů připomínajících typické produkty, které
obvykle získávají certiﬁkáty jednotlivých značek, se nyní vizuálně blíží logům
jednotlivých regionálních a originálních produktů. Při stále narůstajícím
počtu zapojených regionů bylo důležité najít společný symbol, který může
v případě potřeby zastoupit všechny
značky v systému. Nikoli náhodou připomíná pečeť či razítko, jež stvrzuje
hodnověrnost celého systému.

Evropské dotace pomáhají turistice na Šumavě
Šumava disponuje vysoce atraktivním a hodnotným přírodním a krajinným potenciálem a velmi bohatou nabídkou kulturně – historických atraktivit. Vzhledem
k těmto skutečnostem je dnes jednou z turisticky nejvyhledávanějších oblastí cestovního ruchu v České republice. Ale není to samo sebou, o cestovní ruch i náš
domov – Šumavu musíme pečovat a vymýšlet stále nové produkty a projekty, abychom přilákali návštěvníky, kteří se k nám budou vracet i opakovaně. U příležitosti 10 let od vstupu do Evropské unie se zamýšlíme, co nám na Šumavě v oblasti cestovního ruchu členství přineslo.
Určitě jsme urazili pěkný kus cesty. Před
10 lety palčivě chyběla i základní infrastruktura cestovního ruchu, dnes se tato
situace o hodně zlepšila, i když máme stále rezervy, zejména v nabídce na vyžití pro
rodiny se školními dětmi. Otevřením hranic se nám naskytla možnost využití velice kvalitní německé či rakouské infrastruktury. I když většímu propojení turistické
nabídky s bavorskou a rakouskou Šumavou s podivem brání malá prostupnost
hranic. Potřebovali bychom více stezek,
přechodů hranic. Do začátku by bylo obrovským pokrokem otevření vášnivě často
diskutovaného přechodu Modrý sloup,
nebo v Bavorsku připravovaného Střeleckého průsmyku. Otázka malé prostupnosti hranic nás dost pálí a to i přesto,
že jsme již od roku 2007 součástí Schengenského prostoru.
Díky evropským dotačním fondům
se nám na Šumavě daří rozvíjet cestovní
ruch, zkvalitňovat infrastrukturu a rozšiřovat turistickou nabídku, ale také zlepšovat stav památek a našeho okolí. Mohlo dojít k realizaci mnoha potřebných projektů, které by bez těchto ﬁnancí nebyly
uskutečněny vůbec, nebo v daleko menším rozsahu, či by byly odkládány na neurčito.
V Dispozičních fondech přeshraniční
česko-bavorské spolupráce EU, které admi-

nistruje Regionální rozvojová agentura
Šumava, o. p. s., byly od roku 2003 do současnosti podpořeny stovky kvalitních projektů v oblasti cestovního ruchu za téměř
30 mil Kč. Výše dotace na jeden projekt
činila od 50 000 do 550 000 Kč, podle
zaměření a priorit projektu. V rámci přeshraniční spolupráce vznikala nová partnerství a mnohdy i přátelství. Z malých
infrastrukturních projektů bylo vybudováno mnoho věcí trvalého charakteru,
opraveno nesčetně památek, kapliček
a křížků. Vybudovaly se nové naučné stezky, odpočívadla a další drobná infrastruk-

tura. Byly proznačeny cyklotrasy a v rámci projektu Bílá stopa běžkařské trasy.
Abyste mohli i vy posoudit přínos těchto
projektů pro Šumavu, rozhodli jsme se toto
číslo novin zaměřit také na některé z nich,
i když se jedná o pouhý zlomek ze všech
kvalitních podpořených projektů. Dočtete se zde například o nové cyklostezce
Eurovelo, výstavě Tajemství šumavských
vrcholů, naučné stezce Netopýřím parkem,
či o Historickém albu Šumavy.
Nemalé ﬁnance bylo a je možné čerpat
také z dalších dotačních programů EU,
např. Fond malých projektů Česká republika-Rakousko, SROP, Cíl 3, IOP apod. Příkladem je i regionální značka ŠUMAVA
originální produkt®, která byla zavedena
v roce 2005 právě díky spoluﬁnancování
ze Strukturálních fondů EU. Jejím přínosem je i to, že se na mnoha akcích v regionu setkáváte s místními řemeslníky a českými řemeslnými výrobky, což byla před
lety nevídaná věc, ale také to, že právě teď
držíte v ruce tyto noviny.
Velice se zlepšila nabídka kulturních
a společenských akcí pořádaných v regionu, i díky evropským ﬁnancím. Zatímco před 10 lety nebylo pomalu kam vyrazit i v hlavních turistických sezonách,
dnes je situace zcela opačná a stává se,
že nelze všechny zajímavé akce stihnout,
o čemž se můžete přesvědčit v našem
kalendáři akcí na stranách 7–8 těchto
novin.
Dalo by se říct, že jsme na Šumavě za těch
10 let udělali spoustu práce, přijeďte se
podívat, jak nám to jde od ruky, stále se tu
něco děje!
Miloš Picek,
ředitel RRA Šumava, o.p.s.

Zábavné putování
za regionálními produkty
Asociace regionálních značek realizuje v letošním roce projekt Putování
za regionálními produkty, jehož cílem je
zprostředkovat nabídku regionálních
produktů zejména v souvislosti s udržitelným turistickým duchem. A protože lidé jsou všeobecně hraví, a ti na dovolené nebo víkendovém výletu obzvlášť,
padla volba jedné z aktivit projektu
na vzdělávací hru jménem questing.

Je to hra trochu podobná geocachingu, narozdíl od něj nevyžaduje technické vybavení, jen tištěnou legendu, kterou je zpravidla možné vyzvednout
na startu nebo vytisknout z internetu.
ARZ zatím guesting pilotně vyzkoušela v Lázních pod Zvičinou, jejichž znamenitá voda má certiﬁkát podkrkonošské značky a téma vody se tu zajímavě
propojuje s místní historií. Navíc infocentrum místního hotelu zevrubně informuje také o dalších certiﬁkovaných produktech. Trasa guestingu neboli hledačky vede po čtyřkilometrovém okruhu, který hledačům pokladu ukáže to
nejzajímavější z okolí.
Questing nabízí zábavu i poučení, na
libovolné téma a brzy by se mohl objevit i jako doplněk oblíbených exkurzí na
farmách nebo v dílnách.
PhDr. Kateřina Čadilová,
předsedkyně Asociace regionálních
značek, o.s.
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Nová naučná stezka
a další novinky
v Žihobcích
Na nadcházející letní sezónu se Žihobce náležitě nachystaly a mohou svým
návštěvníkům nabídnout spoustu zajímavostí a novinek. Tou největší je nová naučná stezka Netopýřím parkem, kterou najdete v zámeckém parku. Park prošel začátkem roku celkovou revitalizací a úpravami
tak, aby zde mohla nová trasa vzniknout.
Ta má celkem pět zastavení. Na tabulích
se dozvíte o žihobeckém zámku, jeho historii a přírodně krajinářském parku, zastavíte se u „Lamberkova lože“, kamenného
lehátka, na kterém v parku odpočíval kníže
Gustav Joachim Lamberk nebo se zastavíte na krásné vyhlídce do kraje. Další tabule je umístěna u žihobeckého unikátu, kterým je uměle vybudované broukoviště. To
tvoří části kmenů a masivních větví, které vytváří domov pro organismy vázané na odumírající nebo odumřelé dřevo.

Na posledním zastavení se dozvíte více
o tajemství nočních lovců, netopýrů. Ti
jsou se Žihobcemi neodmyslitelně spjati, protože rozsáhlá zámecká půda a letité stromy v parku poskytují útočiště hned
několika druhům, včetně velmi vzácného
a chráněného druhu vrápence malého.
Slavnostní otevření nové naučné stezky
společně s projektem „Žihobecko se otevírá“ proběhlo 31. května 2014. Současně bylo
otevřeno i nové multifunkční dětské hřiště
v blízkosti parku, které poskytne spoustu
zábavy našim nejmenším. V blízkosti parku můžete navštívit Muzeum Lamberská
stezka, které v současnosti nabízí několik krásných výstav. Nejen dětem je určena rozsáhlá výstava historických kočárků, panenek, pokojíčků a dalších hraček.
Milovníci přírody si přijdou na své prohlídkou výstavy Fauna a ﬂora v hledáčku
amatérských fotografů, která představuje fotograﬁe Ladislava Kratochvíla a Ladislava Siebera ze šumavského prostředí.
Výstava Srdeční záležitost pak nadchne
všechny, kteří mají rádi hravost a zajímavé
nápady. Tato časosběrná výstava představuje symbol srdce v různých podobách, jak
ho můžeme najít v naší republice. Autorkou fotograﬁcké výstavy je známá česká
malířka a sochařka Veronika Richterová.
A jaké další novinky jsme pro vás nachystali? V místním informačním centru si
nově můžete zajistit komentovanou cykloprohlídku krásným pošumavským krajem kněžny Káči. Nabízíme možnost jednodenních výletů s průvodcem, se kterým
navštívíte ta nejzajímavější místa Pošumaví (Kalenická tvrz, kaple s hrobkou
rodu Lamberků v Nezamyslicích, muzeum Lamberská stezka v Žihobcích apod.).
V případě příznivého počasí se historicky
první komentovaná cyklovyjížďka uskuteční 12. 7. 2014. Částka za osobu je 60 Kč.
V případě zájmu prosím kontaktujte Infocentrum Žihobce, tel. 724 895 012, e-mail:
info-muzeum@zihobce.eu.
Proto pokud hledáte nějaký zajímavý
a dosud neobjevený cíl vašich prázdninových cest, zastavte se také v Žihobcích.
Určitě se tady nudit nebudete.
Mgr. Veronika Kočí,
vedoucí muzea Lamberská stezka
Muzeum Lamberská stezka
a Infocentrum Žihobce • Žihobce 9 •
www.zihobce.eu

Kašperské Hory ožívají tradičními
i netradičními akcemi
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Už jste pokořili
Šumavský Everest?
Poznejte krásy pěší turistiky na Šumavě,
v okolí Horní Plané a zdolejte výšku nejvyšší hory světa 8 848 m n. m. prostřednictvím šumavských vrcholů, resp. součtem jejich výšek.
Tento projekt pro zlepšení pěší turistiky
v oblasti Horní Plané byl spuštěn na jaře
loňského roku. Jeho cílem je zdolání nadmořské výšky 8 848 m součtem 8 následujících vrcholů:
1 338 m n.m.
Smrčina 

Ve chvíli zdolání posledního z osmi vrcholů
turista předloží svůj Vrcholový pas v infocentru ke kontrole a obdrží Certiﬁkát o zdolání vrcholů. Platnost Vrcholového pasu je
časově neomezena a záleží na schopnostech a možnostech každého, za jak dlouho dané vrcholy zdolá.
Vrcholy Špičák a Knížecí stolec leží
ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice a vstup na ně je možný pouze o víkendech a svátcích. Na vrcholu Knížecí stolec byla před dvěma lety postavena dřevěná rozhledna.

N 48.44.224´ E 013.55.255´

Plechý


1 378 m n.m.

N 48.46.275´ E 013.51.448´

V následujících řádcích vám představíme
to nejzajímavější, co vás v nadcházejících
měsících může zlákat k návštěvě Kašperských Hor nebo hradu Kašperku.
Se začátkem nové sezony je tu samozřejmě celá řada novinek. Asi nejdůležitější z nich je zcela nový prohlídkový okruh
Život na hradě, který je v nabídce od května. Atraktivním a netradičním způsobem
vám pomocí speciální projekce poodhalíme podobu každodenního života na středověkém hradě a přiblížíme i způsoby, jakými informace o něm získáváme.
V červenci proběhnou hned dva různorodé hudební festivaly. V kostele sv. Markéty se koná 4.–5. července tradiční festival křesťanské folkové a rockové muziky Mount Kašperk. Příznivci multižánrové hudby by neměli vynechat ve dnech
18.–19. července 3. ročník hudebního festivalu Na konci světa.
Kašperk, nejvýše položený královský
hrad v Čechách, ožije po západu slunce
ve zcela jiném duchu, než jak jsme zvyklí. Na netradiční noční prohlídky se můžete vydat 17.–19. července a 21.–23. srpna.
Dlouholetou a významnou událostí města je Kašperskohorská pouť Panny Marie
Sněžné. Letos připadá na 1.–3. srpna.
Beneﬁční poutní koncert skupiny Spirituál kvintet v kostele sv. Mikuláše, staročeský jarmark na náměstí, sobotní pouťová zábava nebo IV. ročník srazu harmonikářů. Sdružení Keltská stopa pozve
do prostoru za kinem na pouťové hudeb-

ní odpoledne. Zahraje mimo jiné folková
skupina Žalman a spol.
Jedinečným romantickým zážitkem jsou
představení Divadelního spolku Kašpar
na hradě Kašperku. V hradním paláci se
letos odehrají dvě divadelní představení
vždy ve čtyřech reprízách. Klasiku světového formátu William Shakespeare:
Romeo a Julie můžete shlédnout 3.–6. srpna. V hlavních rolích slavných milenců
se představí Veronika Kubařová a Matouš
Ruml. A od 7. do 10. srpna se Jitka Čvančarová a Martin Hofmann promění v hlavní
postavy hry Edmonda Rostanda: Cyrano.
Hrad Kašperk se tak znovu stane místem
milostného vzplanutí a vášně, ale i místem zrady a tragické lásky.
Největší podzimní akcí jsou bezesporu Šumavské Kašperské Hory. Slavnosti města proběhnou 12.–14. září. Letos si
připomeneme významné jubileum 100 let
od začátku 1. světové války. Oslavy se ponesou v duchu konce monarchie. Stěžejním
dnem oslav bude sobota s bohatým doprovodným programem – řemeslné a farmářské trhy, divadla, koncerty, dobová módní přehlídka, karbanický turnaj, výstava
historické hasičské techniky a jiné. Mezi
místními restauracemi proběhne gastronomická soutěž. A pro nejmenší chystáme speciální scénu s tvořivými dílnami.
Program všech akcí naleznete na www.
sumava.net/ickhory nebo www.kasperk.cz
Aneta Voldřichová,
Destinační management Kašperských Hor

Environmentální
výchova v Národním
parku Šumava
pokračování ze strany 1

a Národní park Bavorský les vás seznámí
s 92 nejdůležitějšími a nejhezčími místy
těchto dvou území.

Didaktické materiály
nejen pro malé
Pro malé přírodovědce jsme připravili zcela nový materiál Sběratelské kartičky Fauna I. a Fauna II. Obsahují vždy 50 karet,
které představují živočichy šumavské přírody. Najdete zde základní informace
o jejich životě, chování a výskytu. A těm,
kteří si chtějí jen pohrát, je určena řada
materiálů, které vychází v edici Učíme
se hrou. Jedná se o již známá „Pexetria“.
Téma stromy vychází v nové podobě. Nejen
děti se tak mohou naučit rozlišit 18 šumavských stromů – úkolem je přiřadit list, květ
a plod stromu. Součástí je knížečka, kde
je vyobrazen habitus a semenáček všech
stromů. Kromě toho je možné nahlédnout
do života savců, rostlin, ptáků a motýlů.
Další herní variantou jsou hrací karty
na téma fauna a ﬂóra, kvarteto Fauna či
pexeso. Jednou z novinek pro letní putování je také materiál Šumavští netopýři,
který seznamuje malé i velké hravou formou s 18 šumavskými netopýry. Smutní
nemusí být ani ti nejmenší, neboť jsou zde
ještě omalovánky šumavských skřítků.
Kdo by měl rád šumavskou přírodou
kolem sebe celý rok, tomu doporučujeme

„nekonečný“ kalendář Světem šumavské
přírody, který na 24 stranách seznamuje
nejen s faunou a ﬂórou šumavské přírody
ale zároveň obsahuje 12 různých přírodovědných her. Součástí jsou také překrásné ilustrované pohledy Pavla Procházky,
díky kterému získávají tyto didaktické
materiály jedinečnou a mimořádnou podobu.
Střediska environmentální výchovy mají
motto Národní park Šumava je tou nejlepší učebnou pod širým nebem. Jde o formu
učení, která probíhá celoročně nejen pro
školní kolektivy, ale i pro ostatní cílové
skupiny v rámci programů pro veřejnost.
Nejen při učení, ale i při tvorbě materiálů
se snažíme zachytit jedinečnost, pestrost
a krásu šumavské přírody. Zda se nám to
daří, můžete posoudit sami.
Překrásné léto v šumavské přírodě přeje celý team středisek EV ve Vimperku,
v Kašperských Horách a ve Stožci.
Mgr. Martina Kučerová, metodik
středisek environmentální výchovy
tel.: 731 530 447
martina.kucerova@npsumava.cz

Třístoličník


1 311 m n.m.

N 48.46.845´ E 013.48.203´

Knížecí stolec


1 236 m n.m.

N 48.50.818´ E 014.01.227´

Horní Planá – převoz


725 m n.m.

N 48.45.634´ E 014.01.285´

Olšina


732 m n.m.

N 48.46.707´ E 014.06.093´

Moldaublick


1 020 m n.m.

N 48.42.174´ E 013.58.311´

Špičák – lovecká chata


1311 m n.m.

N 48.48.843´ E 014.01.737´

Turisté si zakoupí v hornoplánském infocentru a u smluvních partnerů Vrcholový
pas, který je označen pořadovým číslem
a do něhož si vyplní osobní údaje. Vrcholy
jsou osazeny malými „ptačími budkami“,
kde turisté naleznou identiﬁkační razítko.
V případě ztráty některého z razítek může
turista použít fotograﬁi u „ptačí budky“.

Plechý je nejvyšším vrcholem české části
Šumavy a i výstup na něj je nejnáročnější.
Od Plešného jezera na vrchol vede zážitková cesta dokumentující obnovu lesa
po kůrovcové kalamitě.
Vrchol Smrčiny je zároveň vrcholem sjezdového areálu Hochﬁcht. Vrcholy Smrčina, Plechý a Třístoličník lze také zdolat
naráz hřebenovou cestou s ukončením
v Novém údolí.
Moldaublick dělá čest svému jménu,
z této rakouské rozhledny je nejkrásnější
rozhled na údolí Vltavy s Lipenskou přehradou. Návštěvu je možné spojit se sousedním Alpenblickem s výhledem na Alpy.
Do této chvíle bylo prodáno 250 pasů
a hlášeno máme celkem 17 přemožitelů.
Pokuste se zdolat Šumavský Everest i vy!
Kulturní a informační centrum Horní
Planá, Náměstí 8, tel.: 380 738 008,
info@sumava-lipno.eu,
info@horniplana.cz, www.horniplana.cz,
www.sumavsky-everest.cz

Nasajte kouzelnou atmosféru
„jihočeského moře“
Lipenské jezero v příhraniční oblasti
šumavského Trojmezí láká každým rokem
stále více návštěvníků. Místní podnikatelé v cestovním ruchu připravili ve spolupráci s Destinačním managementem
LIPENSKO o. p. s. turistický průvodce
Grenzgenial, který je více než praktickým pomocníkem pro plánování volnočasového programu. Tento tištěný průvodce, který stojí 200 Kč nebo 8 €, nabízí desítky výhod 1+1 zdarma, atraktivních bonusů a tipů pro volný čas z české,
rakouské i bavorské Šumavy. Od půjčoven kol, inline bruslí či lodí, přes vyhlídkové plavby po Lipně i Dunaji až po slevové poukazy do vyhlášených restaurací.
Průvodce můžete zakoupit ve většině infocenter na Lipensku nebo v ubytovacích
zařízeních. Více na www.grenzgenial.cz
„Přeshraniční spolupráce je pro cestovní
ruch na Lipensku jednou z hlavních priorit.
Je skvělé, že prostřednictvím turistického
průvodce Grenzgenial spojilo síly dohromady přes sto subjektů a připravilo pro své hosty tento kvalitní a hodnotný produkt“, prohlásil ředitel Destinačního managementu LIPENSKO o. p. s., Ing. Martin Řezáč.
Turistická oblast okolo Lipenského jezera patří mezi nejoblíbenější české destinace pro rodiny s dětmi. Ideální příhraniční
poloha s rakouským Mühlviertlem a Bavorským lesem láká i návštěvníky z Bavorska.

Mezi hlavní turistická lákadla patří bezpochyby jedinečná kombinace lipenského jezera a nádherné šumavské přírody,
hustá síť značených cyklotras navazující
na rakouské a bavorské cyklostezky a také
vyhlášené turistické atrakce jako Stezka
korunami stromů Lipno, Active Park Lipno, vyhlídkové plavby parníkem či rozhledna na Vítkově Hrádku.

Letošními novinkami letní sezóny je
otevření nové části cyklostezky v Horní
Plané, která je vhodná i pro inline bruslaře. Nová stezka je široká úctyhodné 4 m
vede v délce 5 km od převozu podél břehu Lipna až do osady Hory, kde plynule
navazuje na páteřní Šumavskou magistrálu. Díky rovinatému proﬁlu je ideální
zejména pro malé děti. Přímo na parkovišti
u stezky v Horní Plané byla otevřena nová
sportovní půjčovna Lipno Centrum, která nabízí kvalitní kola, elektrokola, koloběžky, dětské vozíky či inline brusle. Horní Planá je vstupní branou do cyklistického
ráje na pravém břehu Lipna. Doporučujeme přejet převozem na druhý břeh jezera
a pokračovat buď po úchvatné cyklostezce podél Schwarzenberského plavebního
kanálu do hloubi Národního parku Šumava nebo opačným směrem ke zřícenině Vítkův Hrádek. Více na www.sumava-lipno.eu.
Ing. Martin Řezáč,
Destinační management Lipensko
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Na Železnorudsko nejen za přírodou
8. 2014. Tradiční akce probíhá přímo v centru Železné Rudy na třídě 1. máje. Slavnosti nabízí 3 dny bohatého hudebního
programu, taneční vystoupení, stánkový prodej a občerstvení. Nechybí ovšem
ani adrenalinový zážitek v podobě ukázky
zásahu hasičů a HS při ﬁngované dopravní
nehodě a požáru vozidla. Na své si přijdou
i milovníci pouťových atrakcí, které budou

bude, že si cenu převezmou ihned, nebo
si její využití domluví se sponzorem bezprostředně. Cen bude tento rok u každé
ze soutěží mnohem více – přes 80 a budou
nepřenosné, to znamená, že nebude možné jejich využití předat jiné osobě. A další novinka – pro účastníky obou soutěží
je připravena jedna cena hlavní, kterou je
„Pohled z ptačí perspektivy“ na Železnorudsko a Šumavu! Protože se jedná o let
na tandemovém paraglidu, který není kaž-

po celou dobu akce na parkovišti za kostelem. Novinkou pro tento rok budou dvě
podia. Na větším z nich proběhne klasický program a na menším vedle stanu „v
zahradě“ hudební festival mladých začínajících kapel různého žánru jako je například Klatovská kapela Radiátor. Cílem festivalu je nalákat i mladší generaci. Již tradičním hostem těchto slavností je místní
rodák, herec a moderátor Pavel Nový. Těšit
se také můžete na kapelu Pelíškové, Stavovanka či na „hvězdnou sobotu“ v podání
ABBA STARS a Karel Gott revival Morava. Neděle je věnována akci „Železnorudští vás baví“ s kapelami Mikeška, Železnorudský Smíšený Sbor o. s a Obšuka.
V rámci Železnorudska jsme pro vás
navíc připravili další pokračování soutěže
Železnorudské vrcholy a Železnorudskem
na kole. Soutěže byly zahájeny na konci
května a budou pro turisty i cykloturisty
probíhat až do září.
Mnozí návštěvníci Železnorudska i místní turisté soutěže dobře znají a na konání dalších ročníků se od jara vyptávají.
Soutěže tedy pokračují, ale letos dochází
k mírné úpravě pravidel! Jde o nový systém losování cen, kdy dříve se losovalo
až na závěr sezony začátkem října, nově
si účastníci soutěží vylosují z osudí cenu
ihned po odevzdání soutěžního orazítkovaného lístku. Výhodou pro soutěžící tedy

dý schopen absolvovat, bude tato cena jako
jediná přenosná a výherce si určí sám, zda
let absolvuje on, nebo jím obdaruje další
osobu. Pouze tato cena bude vylosována
ze všech odevzdaných soutěžních lístků
po ukončení soutěží, tedy 1. října.
A letošní trasy pro soutěžící? Cyklisté si
objedou Pancířský hřbet a z Prenetu se vrátí přes Hojsovu Stráž, přičemž kontrolní
razítka budou právě na Prenetu a v Hojsově Stráži, pěší turisté si projdou obě trasy – belvedérskou i debrnickou – Naučné
stezky „Utajená obrana železné opony“,
přičemž razítka budou muset na některé
z informačních tabulí nalézt! Aby si mohli prohlédnout otevřené bunkry, budou si
moci proti záloze vypůjčit v ITC svítilny!
Po celé letní prázdniny se můžete po
Šumavě pohybovat i cyklobusem. Pořadatel akce, Město Železná Ruda a informační
turistické centrum přejí všem účastníkům
soutěží, ale i dalším turistům a návštěvníkům mnoho hezkých zážitků a v pohodě
prožité dny volna, nebo dovolené na Železnorudsku! Na vaši návštěvu se těší celý
tým ITC Železná Ruda.
Bližší informace a podrobný přehled
akcí najdete na:
Informační turistické centrum Železná
Ruda, Město Železná Ruda,
tel.: 376 397 033 • itcruda@sumava.net,
www.sumava.net/itcruda

Už jste navštívili historické Klatovy?

začít s prohlídkou města? Třeba na historickém náměstí s Černou věží, na jejíž
ochoz vede 226 schodů. Vedle věže přitahuje pozornost na první pohled majestátně působící barokní stavba jezuitského kostela s výraznými portály v čele chrámu. Tajemné podzemní prostory kostela, klatovské katakomby, navozují pocit
posvátné úcty. V této kryptě byli pohřbíváni členové jezuitského řádu a významné osobnosti města. Nádherným unikátem je také dochovaná barokní lékárna
U Bílého jednorožce s historicky cennou
expozicí lékárenství.
Každým rokem se v Klatovech koná
řada významných kulturních a sportovních akcí. 10.–13. července se uskuteční
klatovská pouť spolu s výstavou klatovských karaﬁátů a Mezinárodní folklórní festival, zakončený společným vystoupením místních i zahraničních uměleckých souborů. Svoji tradici zde má také
Author Král Šumavy MTB, který se letos
konal 31. 5. a Author Král Šumavy ROAD,
jenž se uskuteční 30. 8. 2014. V září 12.–
13. vás srdečně zveme na Dny Evropského dědictví Klatovy, kde se můžete těšit
na bohatý kulturní program.
Více informací naleznete na internetových stránkách www.klatovy.cz/icklatovy.

Železnorudsko je proslulé svou nezapomenutelnou Šumavskou přírodou, která
ve vás zanechá dojmy na celý život. Kromě 5 ledovcových jezer, vodopádu a několika vrcholů zde však můžete zažít víc. Díky
skvělé poloze jsme vyhledávanou oblastí
pro konání různých sportovních i kulturních akcí, na které vás srdečně zveme (viz.
kalendář akcí, str. 7–8).
Nechybí ani další lákadla: slalomové
káry, moto káry, lanové centrum, koloběžky, dětská hřiště, wellness, bowling
a další různá sportoviště a odpočívadla.
V letní sezoně se můžete svézt i kočárem
taženým koňmi.
Velmi zajímavou a lákavou novinkou je
laserová střelnice. Milovníci adrenalinu
pak jistě ocení nezapomenutelný zážitek
v podobě tandemového letu na motorovém
paraglidu. K Pancířské rozhledně přibude
další kousek s výhledem do kraje a to rozhledna na vrcholu Špičák.
Při nepříznivém počasí najdete útočiště v některém z muzeí, pivovaru, bowlingu či wellnessu. Děti potěší Pohádková
země a Ráj skřítků.

Rozšířili jsme též naše naučné stezky:
Sklářská, Historie obce Špičák, Utajená
obrana Železné opony a Tetřeví. V přípravě
navíc máme doporučené trasy pro vozíčkáře. Od loňského roku máme též cyklo propojení mezi Železnou Rudou a Špičákem, a tudíž cyklisté již nemusí jezdit
po frekventované silnici. Ze Špičáckého
sedla se pak také dostanete pohodlně singltrekem do Sportovního areálu Špičák.
Začátek letních prázdnin odstartuje
v Železné Rudě na Rysích slavnostech
5. července dobrý voják Švejk a parní vlak.
Spoustu lákavého sortimentu nabídnou
i šumavští výrobci, kteří jsou držiteli značky „ŠUMAVA originální produkt®“ a náladu zpříjemní kapela Pelíškové.
Druhou polovinu léta začneme tradičními Železnorudskými slavnostmi tentokráte v duchu „hvězdné soboty“ 1.–3.

Přijměte srdečné pozvání do malebného městečka Klatovy, které patří díky své
bohaté historii mezi vzácné klenoty Čech.
Každý, kdo se ho jen očima dotkne, zůstane
očarován. Tato turistická destinace s atraktivním historickým centrem obklopeným
mohutnými hradbami s baštami a uprostřed s rozlehlým čtvercovým náměstím
zláká nejednoho návštěvníka. Ke Klatovům se pojí dva přívlastky – „Město karaﬁátů“ a „Brána Šumavy“.
Ten první se vztahuje ke květinám, jejichž
pěstování tu má dlouholetou tradici. Ten
druhý pak ke skutečnosti, že známé české pohoří je odtud vzdáleno coby kame-

nem dohodil. Ani jeden z přívlastků ale
nevypovídá o městě samotném. Například o tom, že Klatovy mají množství cenných a krásných památek, jejichž historie vás tu prostoupí ze všech stran. A kde
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Bezplatné prohlídky
Klatov prozradí
příběh tajemné
Klatovské madony
Řada návštěvníků Klatov je překvapena
množstvím kostelů, které se nacházejí
v samotném centru tohoto bývalého královského města. Vedle řádových chrámů,
které vystavěli v 17. a 18. stol. dominikáni a jezuité, se pozornost turistů zaměřuje
na starobylý gotický kostel vedle Bílé věže,
který na první pohled napovídá, že patří mezi nejstarší stavby ve městě. V jeho
interiéru většinu zaujme osvětlený obraz
P. Marie na hlavním oltáři.
Jaký je příběh této tajemné Klatovské
madony? Odkud se tu vzala a proč je označována jako zázračná? Proč se její kopie
nacházejí na fasádách několika domů
ve městě, i v dalších městech v Čechách
a v zahraničí?
Pokud vás zajímají odpovědi na tyto
a podobné otázky, vydejte se o některé
z prázdninových sobot do Klatov. Jsou
zde pro vás připraveny bezplatné prohlídky historického centra, jejichž součástí je
i návštěva kostela s Klatovskou madonou.
A nejen to: uslyšíte zároveň zajímavosti
z dějin města, které kdysi patřilo mezi nej-

bohatší v Čechách, v jezuitském chrámu
se dozvíte o působení tohoto řádu v našem
městě a podíváte se i do běžně nepřístupných prostor bývalého dominikánského kláštera, kde je pro vás připraven ﬁlm
o historii Klatov obsahující unikátní záběry posledního klatovského věžného.
Po skončení prohlídky se pak můžete
sami rozhodnout, zda vystoupáte na ochoz
Černé věže, navštívíte unikátní barokní
lékárnu či jedinečné katakomby.
Bezplatných prohlídek Klatov se můžete
zúčastnit každou sobotu v době od 28. června do 6. září, setkání s průvodcem je vždy
v 10 hod. u Černé věže na náměstí. Prohlídka trvá přibližně 80 min. a koná se za každého počasí.
Prohlídky jsou organizovány za ﬁnanční podpory Města Klatovy a ve spolupráci s Úhlava o. p. s. Další informace najdete na www.prohlidky-klatov.cz.
Pavel Koura

Soutěž
Uhodnete, které šumavské místo
se nachází na naší fotograﬁi?
Další fotograﬁe z místa a malou nápovědu naleznete v průběhu července
na našich facebookových stránkách www.
facebook.com/isumava. Odpovědi zasílejte
do 30. 9. 2014 na e-mail: vlaskova@rras.cz,
ze správných odpovědí bude v říjnu vylosováno a odměněno 5 výherců. Na výhru
není právní nárok.
Tým RRA Šumava.

Sušická Pavučina – nejkrásnější procházky
po Sušici a okolí
Co je to Sušická pavučina?
Sušická pavučina v sobě skrývá 8 naučných stezek, které vás provedou Sušicí
a jejím okolím. Stezky se liší náplní, délkou
i náročností. Prohlédnete si město ze čtyř
vrcholů (Svatobor, Stráž, Kalovy, Žižkův
vrch), projdete se údolím řeky Otavy i centrem města. Poznáte tak Sušici z mnoha
směrů – jako město královské s bohatou
historií a celou řadou kulturních památek,
i jako město moderní s krásnou architekturou z počátku 20. století. Představí se vám
jako kolébka sirkařství, jako město, které
podporovalo husitské hnutí, můžete chvilku rozjímat u jednotlivých zastavení kované křížové cesty nebo se vyřádit s dětmi při
putování podél řeky Otavy. Tato síť téměř
20 km pěších stezek je značena pavučinkou. Každá stezka má svou barvu.

Celoroční turistická soutěž
„Putování po Sušické pavučině“
Při toulkách po Sušické pavučině si můžete i zasoutěžit. Po cestě budete sbírat opisy z jednotlivých tras Pavučiny do soutěžního pasu nebo do účastnického listu. Pas
je možné si vyzvednout v Městském informačním centru v Sušici nebo si vytisknout
účastnický list na stránkách Sušické pavučiny. Soutěž má tři úrovně. Prvním stupněm je zdolání tří libovolných základních
stezek Pavučiny, při druhém stupni musíte
projít všech sedm základních stezek. Pokud
se vydáte i na osmý, nejdelší okruh Pavučiny „Cestou nejkrásnějších vyhlídek“, splníte i třetí stupeň soutěže. Odměna se získává za každý zdolaný stupeň a je možné
si ji vyzvednout v Městském informačním
centru na náměstí. Soutěž není nijak časo-

vě omezena, takže když nezvládnete projít všechny trasy letos, můžete je dokončit příští rok.

Co si vzít na putování po Sušické
pavučině?
Před cestou je dobré zajít do Městského
informačního centra v budově sušické
radnice. Zde je k dispozici ucelená sada
informačních materiálů k projektu Sušické pavučiny s komplexními informacemi
včetně mapy. Pokud plánujete stoupat
do kopců, tak určitě nezapomeňte pevnou obuv a svačinu. Cestu nejkrásnějších
vyhlídek si ještě lépe užijete s dalekohledem. Další vybavení už závisí na ročním
období a počasí.
Podrobné informace o Sušické pavučině najdete na www.susicebranasumavy.cz.
Doufáme, že se vám bude v Sušici líbit
a pokud se zapojíte do naší turistické hry,
že se budete dobře bavit. Přejeme vám
hodně pohody a mnoho šťastně nachozených kilometrů, nejen po Sušické pavučině.
Městské informační centrum Sušice
náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
tel.:+420 376 540 214
www.mestosusice.cz
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Výstava „Tajemství
šumavských vrcholů“

Sáhněte si pro zážitky až na samý jih!

Už více než sto let přijíždějí turisté na Šumavu, aby si na některý z jejích slavných vrcholů vyšlapali. Kdo nebyl na Velkém Javoru,
Ostrém, Špičáku, Roklanu, Boubínu, ten
jakoby na Šumavě nebyl vůbec. Je těžké
vybrat nejkrásnější šumavské vrcholy. Každý má své kouzlo, každý nabízí jiný výhled
či jinak náročnou cestu nahoru. Mají vlastní a nezaměnitelný genius loci – historii,
legendy, pověsti.
Bývaly časy, ve kterých si lidé na jedné
straně jen z dálky prohlíželi vrcholy Ostrého, Javoru, Roklanu či Luzného. Přes
ostnaté dráty k nim nemohli. Naštěstí je
to dnes jen historie. Putovní výstava, která vznikla na základě populárních knih
Tajemství šumavských vrcholů a Tajemství
šumavských vrcholů II., přibližuje 25 vrcholů. Může vás navnadit, nasměrovat, přilákat. To hlavní ale zůstává na vás. Vyšlapat
na některý z jejích dominantních symbolů.

Z Vyšebrodska si nezapomenutelné zážitky
odnese každý, ať se již rozhodne pro tichá
zákoutí nádherné přírody, sport nebo fascinující památky minulosti!
Že jste nejjižnější cíp Čech navštívili nedávno? Vyšší Brod pro vás připravil
nové lákavé nabídky a skvělé možnosti,
jak si užít správnou prázdninovou pohodu
a jak aktivně zužitkovat volný čas. Neváhejte a otočte klíčem východní brány Šumavy.

Velký Javor

V historických pramenech je poprvé zmiňován v roce 1279 pod názvem Adwich. Název
Arber byl poprvé použit roku 1740 a pochází zřejmě z latinského slova Arbor – strom.

Ostrý

Nově vyznačená oblíbená
naučná stezka
Přírodní park Vyšebrodsko protínají četné
turistické stezky, které vás zavedou k těm
nejkrásnějším výletním cílům jihovýchodní Šumavy. Na Opatskou stezku I umístily město Vyšší Brod a Lesy ČR nově koncipované naučné tabule. Dozvíte se o zajímavostech v krajině, původu názvu stezky i o historii řemesel v Hamerském údolí.
Projdete kolem opatského kanálu nebo rozkošných vodopádů sv. Wolfganga. Opatská stezka I je zcela nenáročná a užije si ji
tak celá rodina, na Vyšebrodsku patří mezi
nejoblíbenější. Šumění vodopádů odplaví
únavu a procházka pod střechou lesního
chrámoví zaboduje v boji proti civilizačnímu stresu. Přesvědčte se sami!

Náš nejjižnější bod
naleznete již bez problémů

Od parkoviště v sedle Ostrého na bavorské straně vede Královácká hraniční stezka kolem zvláštních kamenů, zvaných Teufelstritt, Čertův krok. Toto pojmenování
má svůj původ z 19. století, kdy se páslo
v lese a pastevci si krátili dlouhou chvíli
tím, že do kamenů vyrývali značky jako
například kozí kopýtka nebo jiná mystická znamení. Podle pověsti jsou ale stopy
dílem ďábla, který, když byl rozzuřený kvůli nějaké ztracené dušičce, skočil z vrcholu
Ostrého a do kamenů vyrazil svou stopu.

Trojmezná

Vyšší Brod je nejjižněji položeným městem Čech. K nejjižnějšímu bodu České
republiky se dostanete Vyšebrodským průsmykem třeba po krásné turistické stezce
vedoucí k hraničnímu přechodu Radvanov/
Rading, kde si rakouský
Mühlviertel podává ruce
s Jihočeským krajem.
Příroda česko-rakouského pomezí vás osloví
osobitým charakterem,
ale i pohnutou historií.
U nejjižnějšího bodu byl
10. května 2014 slavnostně odhalen pamětní
kámen. Přímo na místě
je k dispozici také unikátní turistické razítko. Vychutnejte si ten pocit stanout na nejjižnějším bodu naší vlasti!

Mystické Vyšebrodsko
je též krajinou
blahodárného ovzduší!

Trojmezná je dvouvrcholová hora, jejíž vyšší vrchol leží na území ČR a nižší, zvaný
Bayerischer Plöckenstein, na území SRN.
Osmimetrové žulové desky na vrcholu
hory vytvářejí zvláštní labyrint. Nedaleko
vrcholu leží snad nejznámější místo celého pohraničního hřebene známé jako Trojmezí (Dreieckmark). Místo, kde se setkávají hranice ČR, Rakouska a SRN, je označeno mezníkem s názvy a státními znaky
jednotlivých států.
Výstavu „Tajemství šumavských vrcholů“ můžete navštívit na těchto místech:
• Kvilda, IC, 9.–22. 6. 2014
• Železná Ruda, IC, 23. 6.–6. 7. 2014
• Horní Planá, Centrum Adalberta Stiftera 7. –20. 7. 2014
• Stožec, IC, 21.7.–3. 8. 2014
Další místa výstav budou uvedena na
www.isumava.cz v průběhu léta.

Nad Vyšším Brodem, kde se Vltava jako
stříbrná nit proplétá balvanitým korytem úzkého kaňonu, se k nebi tyčí mohutné kamenné moře, mýty opředená Čertova stěna. Prý je pozůstatkem díla samot-

ného ďábla, který chtěl její pomocí zadržet
vltavskou vodu a poté jí zničit nově vystavěný vyšebrodský klášter. Rozbřesk ale zha-

ných bezpečnostních podmínek bude kříž
zvaný Závišův ukazován v tzv. Rožmberské oratoři, nacházející se v nadzemním
podlaží opatského chrámu Nanebevzetí Panny Marie.

V průběhu prázdninových měsíců se do
Poštovního muzea opět navrátí pohádkový poštmistr Mňáca a vyhlásí velké pátrání. Tento veselý kvíz je spojen s prohlídkou
muzea a není určen jenom dětem. Každému, kdo splní Mňácovy úkoly, se dostane
náležité odměny a tak nezbývá než si přijít vyzkoušet svůj ostrovtip. Těšíme se!
Návštěvníci jsou vítáni samozřejmě i ve
stálé expozici dějin pošty v českých zemích
od roku 1526 až do současnosti. Prohlídková trasa na téměř 2000 m2 poutavě představuje svět poštovního personálu, koní,
dostavníků, zásilek a služeben, stejně jako
mnoha technických vynálezů, které pošta často jako jedna z prvních využívala.

Tvář baroka. Mistrovská
díla Kupeckého a Brandla

til jeho plány, nedokončená hráz se zhroutila a zůstaly jen gigantické haldy balvanů,
jak se jinde nevyskytují.
Vyšebrodsko proslavila také speciﬁcká
vzdušná proudění, která si v ničem nezadají se vzdušnými lázněmi! Blahodárné účinky se projevují zejména v okolí Kraví hory.
Z vrcholku této „žulové krásky“ se vám
naskytne nádherný výhled na malebný
Vyšší Brod a jeho klášter. Během výstupu k vrcholovému kříži spatříte ještě něco
skutečně neobvyklého – oboru s majestátním stádem bizonů, procházejících
se po „šumavských prériích“.
Více na www.mestovyssibrod.cz/turista.

Vyšebrodský klášter i letos
vystaví vzácný Závišův kříž
V rámci česko-rakouské Zemské výstavy Dávné stopy – nové cesty, která
se konala v roce 2013 měli
návštěvníci vyšebrodského
kláštera možnost prohlédnout si po dlouhých desetiletích legendární Závišův
kříž, jenž bývá stavěn naroveň Českých korunovačních klenotů. Pro
velký zájem se vyšebrodští cisterciáci rozhodli, že drahocenný ostatkový kříž vystaví také v roce 2014 (květen–říjen). Během
speciální prohlídky se návštěvníci dozví
zajímavé informace o významu, osudech
a mystické symbolice vyšebrodského křížového relikviáře, zhotoveného z ryzího
zlata a okázalých drahokamů. Za přís-

Vedle mnoha dalších obrazů visí v Obrazové galerii vyšebrodských cisterciáků také
díla slavného portrétisty Jana Kupeckého († 1740) a jeho geniálního současníka Petra Brandla († 1735). Náměty jejich
obrazů vychází často z biblických podobenství, v nichž se zračí nadčasová poselství křesťanské víry. Osud Marnotratného
syna nebo Uzdravení slepého Tobiáše jsou

vách za divočinou“ má možnost nahlédnout
do šumavského domova divokých zvířat
z pochopitelných důvodů pouze omezený
počet lidí. Dopředu jsou stanoveny podmínky vstupu, včetně termínů, průběhu
tras a počtu osob ve skupině. Počet termínů je omezený. Akce se konají za každého
počasí a jsou fyzicky náročné.

Památky na Rožmberky
v těžkém zlatě a další
cennosti klášterních sbírek

Na výstavě Pošta jednou stopou (potrvá do 14. 9. 2014) se představí jízdní kola
a motocykly používané poštou od 80. let
19. stol. až do současnosti. Návštěvníci tak
zhlédnou motocykly legendárních značek
Laurin & Klement, Itar a Ariel, a v neposlední řadě i praktickou tříkolku JAWA
“Pérák”. Přehlídku skvostů s řídítky symbolicky uzavře moderní elektrokolo. Součástí výstavy budou rovněž graﬁcké návrhy
poštovních známek s motocyklovou tematikou od známého malíře Kamila Lhotáka.
Výstava bude doplněna bohatým doprovodným programem:

V roce 2014 představí Cisterciácké opatství Vyšší Brod premiérově další význačné
historické předměty, které zůstávaly doposud ukryty před zraky veřejnosti v depozitářích umělecko-historických sbírek kláštera! Řád Zlatého rouna Viléma z Rožmberka († 1592) byl vyjmut z hrobu svého
nositele a následně se dostal do vyšebrodského kláštera, který založili Vilémovi
předci roku 1259. Rouno a růžičkový řetěz
představují nádherný příklad zlatnického
umění z doby renesance. Na území České republiky se dochovaly pouze tři originální Řády Zlatého rouna, mezi něž patří
i skvostný vyšebrodský exponát. Neméně
fascinujícím historickým předmětem je
sakrální prsten Petra Voka z Rožmberka
(† 1611), do kterého byl vyryt text magické formule. Její slova souvisejí i s historií
tajemných templářů, nejmocnějšího rytířského řádu středověku. Vedle těchto dvou
zlatých památek na zakladatelský rod mocných Rožmberků bude vystavena také italská malovaná truhlička, do níž vyšebrodští
konventuálové vhazovali své volební lístky, když volili nového opata.
Více zajímavostí o zmiňovaných exponátech se dozvíte během samotné prohlídky kláštera.
Jan Straka,
Infocentrum Vyšší Brod

Letošní vycházkový kalendář poznávacích doprovodů s průvodcem je připraven do 8 oblastí Národního parku Šumava
po 14 rozličných trasách. Nabízíme: do hlubokého kaňonu řeky Křemelné, do člověkem opuštěného Vltavského luhu, na nejvyšší vrcholky Šumavy porostlé doposud
původními pralesy na Trojmezné a na Smr-

čině a do domova tetřeva na Modravských
pláních. Dále jsou naplánovány výpravy s východiskem ze Stožce – přes Spálený luh až na horu Kamennou a ze Železné Rudy po hraničním hřebenu Polomu
s návštěvou unikátní oblasti Medvědích Jam
a jinam. Z Prášil můžete vyrazit na vrchol
hory Ždanidla anebo nově do kaňonu Křemelné pod Stodůlkami.
Registrace na výpravy je možná od 28. 5.
2014 na internetu: www.npsumava.cz. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně projektu „Průvodci šumavskou divočinou“ nás
můžete kontaktovat na: Informační středisko Stožec – tel.: 388 335 014, isstozec@
npsumava.cz.
Text a foto: Josef Štemberk,
NP a CHKO Šumava

vlastně příběhy o hledání podstaty a smyslu lidského života. V rámci prohlídky jedné
z návštěvnických tras uvidíte, jak tyto příběhy ztvárnil Petr Brandl, když jejich sílu
umocnil šerosvitem barokního nekonečna.

Poštovní muzeum Vyšší
Brod nabídne unikátní
výstavu motocyklů

Průvodci divočinou
Cyklus výletů „Průvodců divočinou“ letos
pokračuje již 7. sezónu. Nabízí výpravy
do nejrozsáhlejších území Národního parku Šumava, jež dodnes zůstaly domovem
velkých zvířat, která odjinud byla lidskou
civilizací již vytlačena. Vyskytuje se zde volně rys, tetřev, jelení zvěř, tetřívek a mnoho dalších vzácných živočichů a samozřejmě i rostlin.
Aby na Šumavě zůstala i pro příští generace zachována, tak je nutné ponechat co
nejrozsáhlejší území bez ovlivňování člověka. V národním parku jsou za tímto účelem vymezeny I. zóny, kde je vstup omezen
jen na řídkou síť značených stezek a nebo
se zde trasy vůbec nevyskytují. Při „výpra-

• 21. června – ukázka jízdy zručnosti
na vysokém kole členy Českého klubu
velocipedistů (ČKV 1880), slavnostní
jízda Vyšší Brod – Bad Leonfelden a zpět
• 26. července – sraz historických motocyklů
• 5. září – motocyklová pošta Vyšší Brod –
Praha-Letňany zakončená na veletrhu
Sběratel

Noviny pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí

Léto 2014

Do Volar se opět vrátí sekáči
V sobotu 12. 7. 2014 se ve Volarech uskuteční již 6. ročník soutěže v tradičním
ručním kosení Volarský sekáč. Samotná
soutěž začne v 9 hodin na Maxových loukách za plaveckým bazénem, registrace
závodníků bude tamtéž od 8 hodin. Závodí se v kategorii muži do 60 let, muži nad
60 let, ženy do 60 let, ženy nad 60 let a děti.
Muži sekají pole o výměře 10x10 m, ženy
a děti pole o výměře 5x5 m. Soutěž začnou
ženy a děti, aby využily rosy, po nich budou
soutěžit muži. Závod pořádají volarská
sdružení Ekocentrum a U Nás ve spolupráci s městem Volary.
„Román Jindřicha Šimona Baara „Jan
Cimbura: jihočeská idylla“, který vyšel poprvé v roce 1908, nám byl při přípravách prvního ročníku Volarského sekáče velkou inspirací. Cimbura měl z prací nejraději právě
kosení. V době vzniku románu se kosa běžně
používala a v knize tak najdete krásné poetické pasáže o seči a také o kosení a naším

dlouhé, jako brázdy pravidelné řady husté pokosené trávy…
No řekněte sami – nemáte po přečtení chuť popadnout svou starou rezavou
kosu, kterou máte už drahně let zavěšenou v tmavém koutě stodoly a vyrazit
do voňavých luk?

Co je vlastně „Volarský sekáč“?

přáním bylo zažít něco podobného na vlastní kůži a navíc se o to podělit. A tak vznikl
nápad uspořádat závod v tradičním ručním kosení trávy Volarský sekáč…“ říká
Petr Čmerda, jeden z organizátorů závodu, který na šumavské louky vrací poetiku starých časů.
Louka voněla – jako bolestné slzy zaleskla se rosa v květných, na smrt odsouzených kalíšcích a zablýskala, jako by to
byly drahokamy. Kosy dosud ostré zakusovaly se do husté trávy a za sekáči rostly

Volarský sekáč je klání, ve kterém se soutěží, kdo nejrychleji a nejkvalitněji „posíkne“ kosou vytyčený čtverec trávy. Pravidla jsou převzata ze Slovenska, kde již
několik let probíhá regulérní kosecká liga.
První ročník byl uspořádán v roce 2009
a původně mělo jít o součást seriálu závodů Šumavského poháru v kosení pod taktovkou sdružení Deshi z Milešic. Ovšem
vzhledem k rozdílnému přístupu organizátorů se volarští rozhodli jít svou cestou.
„Každý rok se snažíme závod nějak zpestřit. Součástí prvních ročníků byl například
doprovodný závod „Šumavský víceboj“. Zkoušeli jsme také mezinárodní účast – pozvali
jsme přední slovenské kosáky, či naše bavorské přátele z partnerského města Perlesreutu. Diváci mají možnost si nakoupit u regionálních řemeslníků a výrobců. Jeden rok jsme
dokonce uspořádali sekáčský bál,“ říká Ing.
Ivo Stehlík, který zastává funkci ředitele

závodu a hlavního rozhodčího. „Základem
všeho je ale touha sejít se s přáteli, pobavit
se, a při tom si připomenout staré šumavské časy…“ dodává.
Křovinátor si již „brousí“ stroj…
V rámci soutěže “Volarský sekáč” proběhne již tradičně exhibiční zápas mezi
strojem a lidskou rukou, ve kterém se volarskému Křovinátorovi (Ing. Martin Janda

s nadupaným křoviňákem) postaví vítěz
královské kategorie „muži do 60 let“.
Soutěžící bude mít možnost zkusit si,
zda dokáže tohoto “brutálního křováka”
přemoci pouhou silou svých svalů a dobrou myslí. Soutěžní pole pro tuto exhibici má 3 x 15 metrů. Prozatím zcela regulérně dokázal porazit Křovinátora pouze
Ľubomír Košút ze Slovenska.
Neváhejte a hlaste se do soutěže v tradičním ručním kosení “Volarský sekáč”
a budete mít příležitost se s Křovinátorem
popasovat. Tento nekompromisní travní
démon se již těší na to, jak krom trávy setne i vaše troufalé ego…
Součástí závodu bude i malý trh místních řemeslníků a prodejců, občerstvení
zajištěno. Závod se uskuteční za každého
počasí. Více informací o soutěži najdete
na volary.vesele.info. Přihlášky do soutěže
na tel.: 723 143 299 nebo napište na mail:
info@knihystehlik.eu.
Petr Čmerda, Volary

Schwarzenberský
plavební kanál je
národní kulturní
památkou!
Už je to téměř 225 let, co byla zahájena
stavba plavebního kanálu, kterému se tehdy říkalo Krumlovsko-vídeňský. Jeho stavbu navrhnul svému knížeti a poté řídil Josef
Rosenauer. Nový plavební kanál sloužil
k dopravě palivového dříví ze šumavských
lesů na schwarzenberském krumlovském
panství pro císařské hlavní město Vídeň.
Dříví plulo nejdříve umělým kanálem,
poté upraveným korytem potoka Světlá
do řeky Große Mühl, po řece až k jejímu
ústí do Dunaje.
Vídeňská plavba trvala od roku 1793
do 1892. V osmdesátých letech 20. století byl plavební kanál ve své horní části
upraven pro plavení dlouhého dřeva, byl
postaven tzv. Želnavský smyk, který propojil kanál s Vltavou a později postavenou železnicí. To umožnilo plavení dříví
do počátku šedesátých let.
V roce 1998, kdy byl opraven ucelený úsek
Schwarzenberského plavebního kanálu
na obou stranách hraničního potoka Ježová / Iglbach na česko-rakouských hranicích
při otevření hraničního přechodu, se opět
po více než 100 letech plavilo dříví.
V následujících letech folklorní soubor Libín-S Prachatice přišel s projektem
Setkání s tradicí na Schwarzenberském
plavebním kanálu, který přivedl k plavebnímu kanálu lidovou muziku, lidové
písničky a lidový tanec, vyprávění pohádek z obou stran Šumavy, ale také plavení dříví. Je to připomenutí dávné práce
plavců z Prácheňska, kteří chodili za prací

do Rakouska k ústí Große Mühl do Dunaje, kde bylo třeba dříví vytáhnout z vody
před další dopravou do Vídně. Byla to velmi těžká práce od časného rána do pozdního večera. Přesto čeští plavci často večer
vytáhli housle, citery a v Čechách ještě
obvyklé dudy, hrálo se, zpívalo a dokonce
i tancovalo a jistě se vyprávěly i různé historky. Postupem času se program rozrostl
o poutní mši svatou a setkání s prací uhlířů.
Letos 24. května začala na Jeleních Vrších
již 17. novodobá plavební sezóna. Do jejího závěru zbývají ještě tyto akce, na které
jste srdečně zváni:
• 20. 7. 2014 setkání s plavením dříví
na Jeleních Vrších
• 30. 7. 2014 setkání s hornorakouským
folklorem a s plavením dříví u potoka
Schrollenbach na rakouském území
• 16.–23. 8. 2014 setkání s prací uhlířů
na uhlišti u Jeleních Vrších
• 17. 8. 2014 setkání s pohádkami z obou
stran Šumavy, s jihočeským a hornorakouským folklorem a s plavením dříví
na Jeleních Vrších

• 23. 8. 2014 poutní mše svatá u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny
Marie
• 6. 9. 2014 setkání s plavením dříví u bavorských hranic
• 20. 9. 2014 závěr plavební sezóny,
setkání s folklorem z obou stran Šumavy a s plavením dříví
Akce 17. novodobé plavební sezóny jsou
součástí šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. V letošním roce
byla vydána nejrozsáhlejší monograﬁcká
publikace o Schwarzenberském plavebním kanálu v češtině, která mj. obsahuje překlad historického textu od E. Majera z roku 1828.
Vláda České republiky prohlásila dne
28. května 2014 soubor plavebních kanálů
na Šumavě – Schwarzenberský plavební
kanál, Kaplický potok a Vchynicko-Tetovský kanál – za národní kulturní památku.
Ing. Hynek Hladík, plavební ředitel
www.schw-kan.com
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Na skútru po Šumavě
Novinka letošního roku pro návštěvníky
Národního parku Šumava je určena lidem
s pohybovým omezením. Jedná se o nabídku výletů na elektrických skútrech. Vyjížďky se konají v doprovodu zkušeného průvodce a mohou si je užít především
návštěvníci z řad vozíčkářů, držitelů průkazu ZTP nebo ZTPP, dále také senioři
nad 65 let. Na internetových stránkách
www.npsumava.cz si mohou zájemci
vybrat ze čtyř tras, zaregistrovat se na konkrétní datum a těšit se na vyjížďku.
Trasy jsou naplánovány ze dvou výchozích míst. Z Rokyty pojedeme na Šumavské pláně, údolím Roklanského potoka
nebo podél 200 let starého Vchynicko-Tetovského kanálu k Hauswaldské kapli. Ze Stožce 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 trasy zvažte své síly a možnosti, po dohodě s průvodcem lze výlet

přizpůsobit účastníkům. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte přímo na průvodce nebo koordinátora programu.
Elektrický skútr HS-928 ELITE, na kterém se vyjížďky uskuteční, je kompenzační pomůcka a není třeba se obávat jeho
ovládání. Každý účastník bude před výjezdem na trasu proškolen a jízdu si nejprve vyzkouší. Připravte si chuť poznávat
nové věci a oblečte vhodné oblečení
(na skútru to může foukat) a můžeme
vyrazit. Těšíme se na společné zážitky!
Text: Lenka Dvořáková
Foto: Štěpán Rosenkranz
Kontakty:
Průvodce Rokyta – František Hálek
tel.: 721 385 446
prodoma@centrum.cz
Průvodce Stožec – Martin Friček
tel.: 775 645 581
martin.fricek@tiscali.cz
Koordinátor programu – Lenka
Dvořáková, tel.: 731 530 442
lenka.dvorakova@npsumava.cz

O šumavských sklárnách – putující hutě
Ke světové pověsti českého skla přispěly
významně šumavské sklárny. Důležitým
předpokladem rozvoje sklářské výroby
na Šumavě byla přítomnost vhodných surovin, zejména křemene a zároveň dostatek
laciného paliva v rozsáhlých lesích. Feudálové rádi poskytovali ochranu sklářům,
aby jejich činností bylo alespoň nějakým
způsobem zužitkováno dosud nepovšimnuté lesní bohatství. Dřevo sloužilo nejen
k vytápění pecí, ale také k získání důležité
suroviny z popele – potaše. Rozvoj sklářské výroby podstatně přispěl k osídlení těžko přístupných a jinak hospodářsky nevyužívaných území. Vyčerpání lesa v blízkém okolí sklárny nutilo skláře přestěhovat se za dřevem i s hutí hlouběji do lesa.
Některé sklárny tak připomínaly kočovný tábor. Putovaly z místa na místo, stále za dřevem, do hloubi lesů. Teprve tam,
kde byly nejvydatnější zdroje potřebných
surovin, vznikaly větší podniky trvalého
charakteru.
Od poloviny 14. století se objevují zprávy o existenci sklářských hutí u nás: přímé
v kupních smlouvách a odkazech, nepřímé v názvech osad. Příkladem je Sklenářova Lhota u Vimperka, zmíněná již roku
1359, považovaná za nejstarší známou
sklárnu v Čechách. Sklářskou minulost
prozrazuje patrně i název míst v horním
Povydří – Antigl, Antýgl, Otygl. Přijímá
se výklad o tom, že tu nejspíš bývala malá
sklářská huť, která měla jen jednu pánev –
německy „ein Tigel“. Proto se místu říkalo zkomoleně Antýgl nebo Otygl. Místních
jmen připomínajících sklářskou minulost
najdeme na Šumavě desítky. Jsou to například všechny hutě – jako Kubova, Filipova,
Korkusova, Stará, Nová, Skelná, Pateříková atd. Se sklářstvím má souvislost také
název Flusárna – „Flusshaus“ pro místo
na severním svahu Huťské hory u Kašperských Hor. Flusárna bylo v minulosti místo, kde se z popela lesních stromů vyráběla potaš. Právě potaš, čili draslo obsahující
kysličník draselný, byl důležitý přípravek,
umožňující nejen snadnější utavení křemičitého písku, ale rovněž ovlivňující vlastnosti skla. Potašové – draselné sklo bylo
oproti sodnému sklu „tvrdé“, tedy výhodné pro řezání. Výroba potaše vyžadovala

obrovské množství dřeva. Aby se získal
jeden kilogram potaše, muselo se spálit
tisíc kilogramů dřeva.
Potaš se získávala z popele spáleného
dřeva. Pro výrobu bylo vhodné zejména
tvrdé dřevo jako javor klen, bříza nebo
buk. Tradiční technologie spočívala v loužení dřevěného popela s vodou a odpaření
přeﬁltrované louženiny na takzvanou surovou potaš neboli ﬂus. Popel se rozpouštěl
a vylouhoval ve velkých kádích s vodou.

Základní surovinou pro výrobu skla
představuje křemičitý písek, kterému skláři odedávna věnovali velkou péči. Písek
musí být především čistý. Stačí například jen nepatrná stopa železa a utavené
sklo je špinavě nazelenalé. Skláři se snažili alespoň pro zvlášť hodnotné výrobky
získat písek co nejčistší přímo z křemenných kamenů a kaménků, které drtili. I tak
zabránit účinkům železa bylo v minulosti
téměř neřešitelným problémem. Středověké sklo dostávalo pro svou nazelenalou
barvu název „vitrum silvestre“ – lesní sklo.
Byly z něho vyrobeny například nejstarší
dochované číše z první poloviny 15. století. Mají vysoký, štíhlý, trochu nepřesný
tvar a jsou celé posázené drobnými pupíky. Řada takových číší byla objevena při
archeologickém průzkumu podzemí historické Plzně. Nelze vyloučit, že většina těchto skel vznikla na Šumavě, s kterou byla Plzeň tehdy spojena sítí starých
obchodních cest.
PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Noviny pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí
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Za nevšedními zážitky po Stezce železné opony Výlety pro školy
Patříte mezi vyznavače nevšedních zážitků, kola a krásné přírody?! Jestliže ano, máme
pro vás dobrou zprávu. V Plzeňském kraji byla loni proznačena cyklotrasa EuroVelo 13,
která nese též podtitul Stezka železné opony. EuroVelo 13 není záležitostí pouze Plzeňského kraje, ba právě naopak je nejdelší dálkovou evropskou cyklotrasou. Je součástí
cyklosítě EuroVelo, jejímž koordinátorem je Evropská cyklistická federace.

Kdo by se chtěl projet po celé trase, musel
by vyrazit od Barentsova moře z pomezí
norsko-ruských hranic a svůj výlet zakončit u Černého moře na hranicích bulharsko-tureckých. Takového cyklistu by čekalo projetí příhraničí dvaceti států, kterými vedla železná opona. Cyklotrasa EuroVelo 13 se totiž vine okolo dnes už bývalé
železné opony a rovnoměrně ji protíná oběma směry v délce přes 10 000 km. A protože železná opona byla dříve fakticky „územím nikoho“, někdy i několik km širokým,
byl tak paradoxně vytvořen tzv. zelený pás
napříč celou Evropou, ušetřený negativních
vlivů lidské činnosti s krásnou a nenarušenou přírodou.
Ani v České republice tomu není jinak.
EuroVelo 13 prochází nádhernou příhraniční přírodou čtyř krajů, a to Karlovarské-

ho, Plzeňského, Jihočeského a Jihomoravského v délce přes 900 km včetně německých a rakouských úseků. Pokud by chtěl
někdo putovat hraniční, dlouho nepřístupnou, ale o to krásnější krajinou v Plzeňském
kraji a připomenout si pohnutou historii
jedné epochy českých dějin, nezbývá, než
mu doporučit vydat se po Stezce železné
opony. A kdyby někdo přeci jen ještě váhal,
stačí dodat, že se projede Chráněnou krajinnou oblastí Český les, samým srdcem
Národního parku Šumava a německou
částí v Bavorském lese.

Zeptejte se místních

Co se vařilo
na Šumavě?
Brambory hrály v šumavském jídelníčku hlavní roli. Nemusí být vždycky pouze přílohou, jsou i docela dobrým hlavním jídlem. Dokonce z nich je dobré
i pečivo ke kávě či čaji.

Škubánky s houbami
750 g brambor • 500 g hub • 150 g hladké mouky • 150 g hrubé mouky • 2 cibule •
50 g tuku • 50 g slaniny • sůl • pepř • kmín
Očištěné brambory nastrouháme na
jemném struhadle, část vody, kterou
brambory pustily, slijeme a přidáme pepř,
sůl a oba druhy mouky. Vypracujeme těsto a přes hodně hrubý cedník protlačujeme do vroucí osolené vody. Občas zamícháme a vaříme 5 minut. Houby, cibuli
a slaninu nakrájíme na kostičky a osmažíme na rozpáleném sádle, okořeníme
kmínem a pepřem a promícháme s uvařenými škubánky.

Čajové pečivo
250 g brambor • 250 g hladké mouky •
250 g másla • 100 g moučkového cukru
Na obalení: moučkový cukr • vanilkový cukr • mletá skořice
Z vařených studených a prolisovaných
brambor a dalších přísad vypracujeme
hladké těsto, které vyválíme na půlcentimetrový plát. Z něho vykrajujeme různé tvary, které pečeme ve vyhřáté troubě
dorůžova. Po upečení obalujeme v moučkovém cukru smíchaným s vanilkovým
cukrem a skořicí.

Stačí vzít kolo a dopravit se do Českého
lesa, třeba kousek nad Rozvadov na hraniční přechod pro pěší a turisty Hraničky / Reichenau a zde začít nové dobrodružství jménem Stezka železné opony.
Výlet začíná nenápadně v tichém lese a to,
že jste na EuroVelu 13 vám napoví pouze
železná infotabule vzdáleně připomínající protitankového ježka. Nicméně první a velmi silná konfrontace s nedávnou
historií je nedaleko v Muzeu železné opony v Rozvadově. Další setkání už nebudou
tak obrazná, zato mnohého snad přivedou
k myšlenkám o přírodě a člověku, historii a budoucnosti. Následuje totiž opuštěná oblast Českého lesa s desítkami zanik-

Jezdit busem je cool
Někomu se může zdát, že jezdit busem
není cool a už vůbec ne o prázdninách.
Když se to ale vezme z praktické
raktické stránky,
tak vám při plánování
výletů mohou být autobusy velmi dobrým pomocníkem. Například
když vyrazím na výlet
z Prášil, tak mohu vyšplhat kolem Prášilského
jezera k rozhledně Poledník a cestou „zpět“ ještě
navštívím Oblík a projdu úchvatným údolím Roklanského potoka až na Modravu.
Odtamtud se vrátím do Prášil pohodlně
autobusem a stihnu toho dvakrát více než
bez něj. (Ještě lepší by bylo, kdybych byl
na Modravě nebo kdekoliv v cíli ubytovaný, abych nemusel spěchat na odjezd
posledního autobusu.) Kdyby se vám zdálo, že takový přechod je na vás příliš, tak
můžete snadno cestovat i se svým kolem
díky přívěsům za autobusy. To se pak můžete nechat odvézt na druhý konec Šumavy
a vlastními silami si došlápnete zpátky!
Již 19 let jezdí v létě v Národním parku
Šumava „Zelené autobusy“. Hlavní linka
projíždí celou Šumavu napříč – ze Špičáku u Železné Rudy až pod Boubín na jihu.
Z Kvildy je odbočka na obdobný systém

lých vesniček. Jak je možné, že tak zádumčivé místo na náhorní plošině, kde se dnes
jen pasou krávy a vane vítr, bylo dříve vesnicí s názvem Pleš se šesti sty obyvateli?
Že z Lučiny, malebné vesničky pod Čerchovem, zbyly jen pietně upravené trosky bývalého kostela? Případné myšlenky o smyslu života budou ovšem zahnány
výjezdem na Čerchov, nejvyšší bod Českého lesa, kde se z rozhledny pokocháte překrásnými výhledy do okolí.
Po Čerchově přijde drsně krásná, nespoutaná a emotivní krajina Šumavy. Nikdo
snad nemůže pochybovat, že téměř každé zákoutí Šumavy má svého genia loci.
Zato mnohým může připadat neskutečné, že i Šumava, která dnes působí tak volně a svobodně, dříve bývala zapovězenou
krajinou. Vaši mysl snad upokojí výhledy
kolem Ostrého, vaši náladu možná odrazí
hladina Černého jezera a vaše chutě snad
budou uspokojeny v Železné Rudě. Možná
vás překvapí Gsenget a možná se v Prášilech půjdete podívat na bizony. Nepovinně
povinné jsou krátké odbočky z trasy, nelze
vynechat jedno z pěti šumavských ledovcových jezer, Prášilské jezero. A lhostejnými
vás nenechá ani Poledník, bývalý vojenský
objekt protivzdušné obrany. Divoká příroda Šumavy vás však čeká i při pokračování stezky na Modravu, malebného centra Šumavy. EuroVelo 13 je věrná hranici,
takže vás trasa stočí směrem k Březníku
a památníku Karla Kostemanna, spisovatele Šumavy. Pak už se vydáte vstříc k pramenům říčky, kde možná z vnitra sebe sama
občas zaslechnete známé tóny Vltavy, symfonické básně Bedřicha Smetany.
Mohlo by se zdát, že EuroVelo 13, Stezka železné opony neukáže zcela neznámá
místa a lokality, ale jistě vám nabídne nový
pohled v podobě svého historického podtextu. Tím je v rámci cykloturistické nabídky v Plzeňském kraji zcela unikátní. Navíc
je novinkou pro rok 2014. Plzeňský kraj ji
nechal vyznačit za pomoci Evropské unie
v loňském roce a zároveň do terénu osadil
10 infopanelů, kde každý cyklista nalezne
informace jak k samotné stezce, tak o zajímavých místech v okolí. Nelze než připomenout, že se stezka vine okolo hranic,
prochází též Německem, ale skutečnosti, že jste překročili hranice si možná leckdy ani nevšimnete. Přejeme všem hodně
krásných kilometrů.
Mgr. Klára Růžková, Plzeňský kraj
hromadné přepravy návštěvníků v Bavorském lese. Cenové tarify jízdného jsou
shodné s dopravní obsluhou kdekoliv jinde. Zvýhodněná je jednodenní jízdenka
NP-Ticket, se kterou
N
můžete jezdit „Zeleným
mi autobusy“ po celý
m
dden za pouhých 80 Kč
i s dětmi. Provozovattelem této ekologické
dopravy je Správa NP
a CHKO Šumava
a výhodné podmínky
pro cestující jsou i díky štědré podpoře
šumavských obcí a dotčených krajů, tj.
Jihočeského a Plzeňského. V letošním roce
jezdí „Zelené autobusy“ po celé prázdniny a provoz některých linek ze Sušice pokračuje i na podzim díky ČSAD Plzeň, a. s.
Linka z Horské Kvildy až na hranici na Bučině a s možným přestupem na Igelbusy
v Bavorsku platí z důvodu podpory cestovního ruchu šumavské obce i v měsíci září.
Podrobné jízdní řády a další informace
naleznete na internetových stránkách
národního parku www.npsumava.cz a v tištěné podobě na všech informačních střediscích v regionu (a samozřejmě na jednotlivých zastávkách autobusů). Chovat
se ekologicky je přeci cool!
Josef Štemberk,
Správa NP a CHKO Šumava

mohou inspirovat
i rodiny s dětmi

Web www.skolni-vylety.isumava.cz byl
vytvořen prioritně pro pedagogy, aby jim
byl pomocníkem a zároveň inspirací při
plánování školních výletů pro žáky základních a středních škol.
Dobře však může posloužit také rodinám s dětmi. Výlety je možné vyhledávat
jak podle věkové kategorie, tak podle zaměření výletu – např. na přírodní památky
a zajímavosti, sakrální památky, naučné
stezky, hrady a zámky, technické památky,
muzea a galerie, ale i méně známé a často i neprávem opomíjené, zajímavé lokality v jižních Čechách, na Šumavě i v sousedním Bavorsku.
Na stránkách Školní výlety jsou k dispozici také didaktické listy k jednotlivým

místům, které byly připraveny ve spolupráci s odbornými pracovníky NPÚ o. p.
České Budějovice a Správy NP a CHKO
Šumava.
Unikátní soubor 30 didaktických listů, díky kterým se děti seznámí poutavou a interaktivní formou s konkrétními
památkovými objekty a zajímavými místy
v jižních Čechách a na Šumavě, si můžete
stáhnout či vytisknout.
RRA Šumava, Stachy

Zámek Vimperk – v létě vždy ožívá
Vimperský hrad byl založen asi kolem poloviny 13. století možná králem Václavem I.
jako strážní pevnost nad prastarou stezkou
vedoucí z Bavorska do Čech. Díky dendrochronologické metodě byl datován lešeňový nosník v severozápadní části vnější
hradby, který byl zhotoven ze smrku pokáceného na přelomu let 1259 –1260.
K roku 1263 se objevuje první písemná zmínka o Purkartu z Janovic, zvíkovském purkrabí a významném členu královské družiny, který se od roku 1264 psal
též s přídomkem z Vimperka. Hrad se stal
významným správním centrem strážícím
vimperskou větev Zlaté stezky s osídleným
podhradím, zárodkem budoucího města.
Janovicové vládli Vimpersku do roku 1375.

Roku 1395 přechází hrad s tržní osadou v podhradí v manství rodu Kaplířů
ze Sulevic, kteří drží Vimperk až do sklonku 15. století, kdy hrad s městem přechází
roku 1494 na Malovce z Chýnova. Za Kaplířů vznikla po polovině 15. století na severním předpolí hradu mohutná dělostřelecká bašta zesílená dvojitým pásem hradby. Malovcům bylo panství odebráno králem Ferdinandem I. za účast na stavovské
rebelii v roce 1547. Ferdinand I. prodal
Vimperské panství v roce 1553 Jáchymovi z Hradce (Jindřichova), který jej o rok
později se stoprocentním ziskem opět prodal Vilémovi z Rožmberka.
Rožmberkové zřejmě započali s přestavbou nehostinného gotického hradu
na renesanční zámek. Roku 1565 převádí
Vilém panství na svého bratra Petra Voka
z Rožmberka. V roce 1601 prodal Petr Vok
částečně přestavěný hrad Volfu Novohradskému z Kolovrat.
Za Novohradských byl vybudován dolní zámek. Nejnovější průzkum dolního zámku přinesl jednoznačné doklady
o tom, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších renesančních prostor v kontextu
celé Evropy. Výmalba velkého sálu, provedená italskými malíři vypovídá o intenzitě a kvalitě kulturních styků pozdně renesančních a manýristických Čech s italským
prostředím. Překvapující je i zachovalost
renesanční výmalby v dalších prostorách
zámku i horního hradu. Naprosto ojedinělým je renesanční záklopový strop v severovýchodním křídle horního hradu s řadou
krajinných vedut, stejně jako klenebním
svorníkem datovaná kaple čtyř evangelistů.
Jáchyma Novohradského přestavba
zámku natolik finančně vyčerpala, že

mu je de facto v roce 1631 exekučně odebrán a prodán Janu Oldřichu z Eggenberku. Po vymření eggenberského rodu
Janem Kristiánem II. (1717) přešel majetek Eggenbergů odúmrtí na Schwarzenberky. Vimperské panství získal v roce 1719
kníže Adam František ze Schwarzenberku, který se postaral o důkladnou přestavbu zámku v letech 1728 –1734.
Dnešní tvář získal Horní zámek po velkém požáru v roce 1857, kdy po zásahu
blesku téměř celý vyhořel. Horní zámek
v průběhu druhé poloviny 19. století znovu obnovili. Na přestavěnou vstupní věž
v duchu romantické gotiky nad bránou byly
také instalovány věžní hodiny.
Po první světové válce část zámku sloužila k ubytování náhradní roty 4. hraničářského praporu, zbytek objektu tvořily byty
zaměstnanců schwarzenberské kanceláře
a lesní správy. Zámek patřil Schwarzenberkům, s intermezzem nucené správy
během II. světové války, až do roku 1947.
Na zámku pak sídlila lesní správa a od
roku 1963 také správa CHKO Šumava a to
až do roku 1996.
V zámku dnes sídlí Muzeum při správě
NP a CHKO Šumava, které má bohaté sbírky k dějinám Šumavy, šumavských řemesel, knihtisku a skla. Muzeum ve svých prostorách nabízí interaktivní expozici k historii a přírodě Šumavy, bývalá zámecká
kaple sv. Josefa představuje bohatou sbírku šumavského skla, v dalších výstavních
prostorech je ve zkratce představena historie knihtisku ve Vimperku. Málokdo ví,

že Vimperk byl po Plzni druhým městem
v Čechách, kde se tiskly knihy a kde byl
před 530 lety vytištěn první český kalendář. Na tuto tradici v 19. století navázal
Johan Steinbrener, „šumavský Baťa“, který ve svých tiskařských závodech vytiskl
přes 200 miliónů knih.
Výstavní expozice doplňuje zámecká
galerie, která vystavuje díla předních současných výtvarníků. Ve Vlčkově věži probíhají sochařské výstavy a výstava Na mučidla, přibližující dějiny tortury v českých
zemích. Během léta budou zpřístupněny
další výstavní prostory, kde bude otevřena
velká výstava o Králích Šumavy – dějiny
ostrahy hranic od středověku až do pádu
Železné opony.
Muzeum je otevřeno denně od 9 do
16 hodin, v červenci a srpnu do 9 do 18 hodin.
PhDr. Ladislav Čepička, kastelán

Noviny pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí

Léto 2014

KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠUMAVĚ / červenec – říjen 2014

12. 7. 2014

KOLEM KOLEM NETOLIC / NETOLICE / poznávací výlet
na kole pro celou rodinu. www.netolice.cz

12. 7. 2014

VOLARSKÝ SEKÁČ / VOLARY / soutěž v tradičním kosení
trávy a exhibiční závod „člověk versus stroj“ aneb Křovinátor proti vítězi mužské kategorie, od 9 hodin, Maxovy louky u plaveckého bazénu. www.volary.vesele.info

Dlouhodobé akce 2014
1. 7.– 9. 9.

VYJÍŽĎKA V KOČÁŘE TAŽENÉM KOŇMI / IS ROKYTA / vyjížďky s povídáním o historii zajímavých míst se konají
každé úterý kromě 15. 7. a 19. 8. Nutná rezervace míst!
www.npsumava.cz

1. 7.– 9. 9.

PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / BOROVÁ LADA / prohlídka pstruhové líhně s odborným výkladem každé úterý. Josef Šperl,
tel.: 731 530 238. www.npsumava.cz

2. 7.– 24. 9.

PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKY LESA / IS ROKYTA / výprava pro
malé i velké za poznáním do šumavských lesů každou
středu. www.npsumava.cz

3. 7.– 14. 8.

od 1. 9. 2014
od 1. 9. 2014

ZA KARLEM KLOSTERMANNEM NA HRÁDKY A DO POVYDŘÍ / IS ROKYTA / výlet za poznáním a krásami Šumavy, čtvrtky kromě 17.7. www.npsumava.cz
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ HUB VÁCLAVA BURLEHO / ŽIHOBCE / www.zihobce.eu
VÝSTAVA OBRAZŮ LADISLAVA ČELAKOVSKÉHO/ ŽIHOBCE / www.zihobce.eu

2. 7. 2014

TAJEMSTVÍ STOŽECKÉ KAPLE / IS STOŽEC / O minulosti
Stožecké kaple a co se ukrývá v jejích útrobách. Vycházka s průvodcem. www.npsumava.cz
KAM SE PODĚL OVČÍ „KOŽÍŠEK“? / IS STOŽEC, venkovní
areál / přijďte si vyzkoušet, co vše se dá udělat z ovčího
rouna. www.npsumava.cz

12. 7. 2014

KRÁLOVÉ ŠUMAVY / VIMPERK, ZÁMEK / vernisáž výstavy, která nás provede historií ochrany zemské hranice
od středověku do pádu železné opony. www.npsumava.cz

3. 7. 2014

TAJEMNÝ SVĚT ROSTLIN / IS KVILDA / botanická vycházka. www.npsumava.cz

12. 7. 2014

3. 7. 2014

TVOŘENÍ NA HRADĚ / VIMPERK, ZÁMEK / přijďte vdechnout život hlíně, kovu nebo dřevu a vyzkoušejte si řemesla našich předků. www.npsumava.cz

VÁZÁNÍ VORŮ, HISTORIE DŘEVAŘSTVÍ A PLAVENÍ DŘEVA / RECHLE u Modravy / vyzkoušejte si stará řemesla při
práci se dřevem. Tel.: 605 025 563. www.npsumava.cz

4. – 5. 7. 2014 MOUNT KAŠPERK / KAŠPERSKÉ HORY – kostel sv. Markéty /
3. ročník festivalu křesťanských folkových a rockových
formací. www.sumava.net/ickhory
4. – 5. 7. 2014 DOBÝVÁNÍ HRADU / HRAD ŠVIHOV / již 11. ročník tradiční akce. Výpravné vystoupení, dobývací technika, humor,
poučení a zážitek z oživené historie. www.hradsvihov.cz

VÝSTAVA OBRAZŮ VÁCLAVA MANDELÍKA / VIMPERK, zámecká galerie / www.npsumava.cz

VÝHLEDY / KLENČÍ POD ČERCHOVEM / folklorní slavnost,
přehlídka chodských souborů. www.klenci.cz

do 31. 7. 2014 VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ, PANENEK A POKOJÍČKŮ Z LET 1860–1960 / ŽIHOBCE / rozsáhlá výstava
ze soukromé sbírky Aleny Balýové z Kutné Hory. www.
zihobce.eu

4. -6. 7. 2014

RABSKÝ FESTIVAL AMATÉRSKÝCH DIVADEL / HRAD RABÍ
/ každý den od 19 hodin. www.hradrabi.cz

do 31. 7. 2014 VÝSTAVA FAUNA A FLORA V HLEDÁČKU AMATÉRSKÝCH
FOTOGRAFŮ / ŽIHOBCE / fotograﬁe šumavské přírody Ladislava Kratochvíla a Ladislava Siebera. www.zihobce.eu

5. 7. 2014

I PLEVELE MAJÍ KRÁSNÉ KVĚTY / IS A SEV KAŠPERSKÉ
HORY / botanická vycházka do okolí Kašperských Hor,
od 10 do 14 hodin. www.npsumava.cz

5. 7. 2014

POUŤ KE SV. PROKOPU / PRÁŠILY / Česko-německá pouť,
řemeslný trh s občerstvením, doprovodné hudební akce,
slavnostní zahájení výstavy fotograﬁí, večer taneční zábava ve „Stodole“. www.sumavanet.cz/icprasily

do 8. 8. 2014

PAVEL POLIDAR – DŘEVĚNÉ PLASTIKY / KLATOVY / výstava v Galerii Atrium KD. www.mksklatovy.cz

do 6. 9. 2014

BEZPLATNÉ PROHLÍDKY HISTORICKÉHO CENTRA / KLATOVY / každou sobotu od 10 hod. Zahájení u Černé věže
na náměstí. www.prohlidky-klatov.cz

5. 7. 2014

do 7. 9. 2014

JOSEF DUSPIVA – OBRAZY / KLATOVY, VLASTIVĚDNÉ MUZEUM / výběr z díla regionálního malíře. www.muzeum.
klatovynet.cz

5. 7. 2014

HLASOPLET / HORAŽĎOVICE, MUZEUM / koncert, pořádá
Hudba bez hranic. www.muzeumhd.cz

5. 7. 2014

CHLUMANSKÝ TRH / CHLUMANY / nabídka produktů lokálních výrobců od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz

5. 7. 2014

RÝŽOVÁNÍ ZLATA / RECHLE U MODRAVY / šumavské řeky
v zájmu člověka – historie rýžování zlata s praktickou
ukázkou. Tel.: 605 025 563. www.npsumava.cz

do 15. 9. 2014 BAFAL / HORNÍ PLANÁ / malá výletní loď pluje od přívozu
v HP k bývalému srdci Vltavy a letos i k Jenišovu, denně
od 10 do 18 hodin. www.horniplana.cz

5. 7. 2014

STRAŠIDLO BUBLIFUK / ZÁMEK HRÁDEK / pohádku pro
děti zahraje divadelní spolek Jezírko z Plzně od 14 hodin.
www.zamekhradek.cz

do 28. 9. 2014 ZABILI NÁM FERDINANDA / KLATOVY, VLASTIVĚDNÉ MUZEUM / klatované v rakouských uniformách na bojištích
1. světové války. www.muzeum.klatovynet.cz

5. 7. 2014

DEN ŘEMESEL / CHANOVICE, ZÁMECKÝ AREÁL A SKANZEN
/ přehlídka řemeslných dovedností a trh, cca sedmdesát
oborů, doplněno vystoupeními hudebníků, šermířů, loutkoherců, tradiční česká kuchyně. www.chanovice.cz

do 14. 9. 2014 POŠTA JEDNOU STOPOU / VYŠŠÍ BROD, POŠTOVNÍ MUZEUM / výstava historických bicyklů a motocyklů užívaných poštou od 19. stol. až do současnosti. www.postovnimuzeum.cz

do 30. 9. 2014 VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ LUDMILY ŠKVOROVÉ / HRAD RABÍ,
KONÍRNA / téma výstavy: světlo. www.hradrabi.cz
do 30. 9. 2014 AKCE „NEPTUN“/ ŽELEZNÁ RUDA, Muzeum Šumavy / výstava zaměřená k největší mystiﬁkaci z období studené
války, nálezu beden s tajnými nacistickými dokumenty v Černém jezeře… A skutečnost? www.sumavanet.cz/
zeleznaruda

CÍSAŘSKÉ SLAVNOSTI / KDYNĚ / tradiční slavnosti s programem plným hudby a zábavy, chybět nebude ani jarmark a občerstvení. www.kdyne.cz

1. 7.– 31. 8.

1. 7.– 31. 8.

POHÁDKOVÉ DIVADELNÍ LÉTO / MLÁZOVY U KOLINCE, POHÁDKOVÁ CHALUPA / pohádkové královské divadlo Tety
Terezy hraje pro děti každý den kromě neděle. www.pohadkovasumava.cz

LETNÍ KINO / HORNÍ PLANÁ / promítání každý pátek a sobotu. Program na www.sumava-lipno.eu

1. 7.– 30. 9.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ OBCE / PRÁŠILY,„STODOLA“ / výstava
zaměřená na historii obce. Otevírací doba od 9 do 18 hodin. www.sumavanet.cz/icprasily

1. 7.– 30. 9.

VÝSTAVA HLAVOLAMŮ / ZÁMEK HRÁDEK / k vidění bude
i největší hlavolam v ČR. www.zamekhradek.cz

4. 7.– 29. 8.

IN- LINE VEŘEJNÉ BRUSLENÍ V SUŠICI / ZIMNÍ STADION /
vždy v pátek od 16 hodin pro začátečníky a od 17 hodin pro ostatní. www.sportoviste-susice.cz

4.7.– 30.8.

VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘKY SIMONETTY ŠMÍDOVÉ / ŽIHOBCE / www.zihobce.eu

15. 7.– 31. 8.

BRODY V BRODĚ / VYŠŠÍ BROD, galerie Stará radnice / výstava fotosoutěže pořádané městy, která nesou jméno Brod.
www.fotobrody.cz

1. 8.– 31. 8.

VÝSTAVA T. CIHLÁŘE – POŠUMAVSKÉ PIVOVARNICTVÍ
/ ŽIHOBCE / www.zihobce.eu

1. 8.– 31. 10.

VÝSTAVA GOTIKA V JIHOZÁPADNÍCH ČECHÁCH / KAŠPERSKÉ HORY, Muzeum Šumavy / obrazy krásy a spásy. www.
muzeum.sumava.net

1. 8.– 29. 8.

ŠUMAVA UMÍRAJÍCÍ? NE. ROMANTICKÁ / ŽELEZNÁ RUDA
/ výstava amatérských fotograﬁí k 130. výročí narození
Josefa Váchala ve vestibulu radnice. www.sumava.net/
itcruda

Krátkodobé akce 2014

ČERVENEC
1. 7. 2014

2. 7. 2014

PO STOPÁCH MEDVĚDA / IS STOŽEC / vycházka s doprovodem po části naučné stezky „Medvědí stezka“. www.
npsumava.cz
TVOŘIVÁ DÍLNA – ANTISTRESOVÉ MALOVÁNÍ / KAŠPERSKÉ HORY / přijďte si vyzkoušet svou tvořivost a kreativitu
a namalujte si vlastní obrázek. Od 13 do 16 hodin. www.
npsumava.cz

TRUBADŮRY ANEB OD SPODKA I SHŮRY / HRAD VELHARTICE / renesanční koláž hudby, humoru a poetiky. Hrají,
veliké básníky citují, příběhy středověké milostné a všelijaké lidové vyprávějí tělem, loutkou, písní i obrazem herci divadla PNUtí, od 20 hodin. www.hrad-velhartice.cz

13. 7. 2014

RÁBSKÝ FLOUTEK / HRAD RABÍ / Divadýlko Kuba: Není
drak jako drak. Tři loutkové pohádky pro děti i rodiče
o hodných dracích a princeznách. Od 15 hodin, nádvoří. www.hrad-rabi.eu

13. 7. 2014

VLACHOVO KVARTETO / CHANOVICE, zámek / od 18 hod.
Koncert významného hudebního tělesa. www.chanovice.cz

13. 7. 2014

HUDEBNÍ LÉTO HOJSOVA STRÁŽ / Kostel HOJSOVA
STRÁŽ / první z letních koncertů, vystoupí Adam Viktora. Tel.: 376 361 227

13. 7. 2014

RÝŽOVÁNÍ ZLATA / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / historie
rýžování a dolování zlata od dob Keltů až do přelomu
19. a 20. století na Šumavě, včetně praktických ukázek
a soutěží. Od 14 do 17 hodin. www.npsumava.cz

13. 7. 2014

RÝŽOVÁNÍ ZLATA / RECHLE U MODRAVY / šumavské řeky
v zájmu člověka – historie rýžování zlata s praktickou
ukázkou. Tel.: 605 025 563. www.npsumava.cz

14. 7. 2014

TVOŘENÍ NA HRADĚ / VIMPERK, ZÁMEK / přijďte vdechnout život hlíně, kovu nebo dřevu a vyzkoušejte si řemesla našich předků. www.npsumava.cz

15. 7. 2014

DOBA LEDOVÁ NA ŠUMAVĚ / NOVÁ PEC – LÁZ (parkoviště
u LS Plešný) / při doprovdu k Plešnému jezeru se dozvíte
o působení ledovců na tvář šumavské přírody a mnoho
dalšího. www.npsumava.cz

RYSÍ SLAVNOSTI / ŽELEZNÁ RUDA, nádraží Alžbětín / celodenní slavnost s „návratem“ do doby, kdy zde původně
rys žil. Jízda vlakem s parní lokomotivou, ruční drezína.
Ukázky a prodej certiﬁkovaných šumavských výrobků,
hudba, tel.: 376 397 033. www.sumava.net/itcruda

15. 7. 2014

PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY /
vycházka s povídáním o těžbě zlata v okolí Kašperských
Hor, délka 7,5 km. Od 10 do 14 hodin. www.npsumava.cz

16. 7. 2014

TAJEMSTVÍ STOŽECKÉ KAPLE / IS STOŽEC / zajímá vás minulost Stožecké kaple a co se ukrývá v jejích útrobách?
Vycházka s průvodcem. www.npsumava.cz

16. 7. 2014

JAPONSKO A SAKURY / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / fotograf a malíř Petr Macenauer má Japonsko jako svůj druhý domov. Přiblíží zajímavá místa i kulturu a tradice pro
nás Evropany neobvyklé. Od 19 hod. www.npsumava.cz

17. 7. 2014

TAJEMNÝ SVĚT ROSTLIN / IS KVILDA / botanická vycházka. www.npsumava.cz

7. – 11. 7. 2014 SETKÁNÍ DŘEVOSOCHAŘŮ / VIMPERK, PARK / 14. ročník,
tentokrát na téma zvířata a příroda. www.vimperk.cz
8. 7. 2014

8. 7. 2014
9. 7. 2014

9. 7. 2014

9. 7. 2014

TVOŘIVÁ DÍLNA „Z OVČÍNA“ / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY /
ovčí rouno je možné zpracovat předením, tkaním i plstěním. Přijďte a zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše
je možné z ní vyrobit. Od 13 do 16 hod. www.npsumava.cz
VYCHÁZKA DO NP BAVORSKÝ LES / IS KVILDA / www.
npsumava.cz
VNITROZEMÍ A VODOPÁDY NA ISLANDU / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / cestopisná přednáška ve fotograﬁích Heleny Macenauerové, od 19 hodin. www.npsumava.cz
KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / IS SVINNÁ LADA / vycházka s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech. www.npsumava.cz
TESÁNÍ STOŽECKÉHO TRÁMU / IS STOŽEC / chcete se dozvědět, jak se tesaly v minulosti trámy, co je to brnkačka,
teslice a bradatice? www.npsumava.cz

9. – 12. 7. 2014 NÝRSKÉ DŘEVOSOCHÁNÍ – SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM /
NÝRSKO, areál pod sjezdovkou / www.sumavanet.cz/icnyrsko

VÝSTAVA ANTONÍNA MALONĚ – LOUTKY, OBJEKTY A MECHANISMY / HRAD RABÍ / výstava brněnského řezbáře
a tvůrce loutek. Vystavené exponáty můžete vyzkoušet!
www.hradrabi.cz

1. 7.– 31. 8.

12. 7. 2014

5. 7. 2014

LESNÍ HRANÍ S PŘÍRODOU / IS STOŽEC / vydejte se s námi
poznávat lesní svět hrou v Areálu lesních her. Více na www.
npsumava.cz

ŠUMAVA UMÍRAJÍCÍ? NE. ROMANTICKÁ. / PRÁŠILY,„STODOLA“/ výstava fotograﬁí pořádaná k 130. výročí narození Josefa Váchala. Otevřeno 9–18 hodin. www.sumavanet.cz/icprasily

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE / HRAD VELHARTICE / klasická pohádka v originální úpravě divadla PNUtí, těšte
se na překvapení! Od 16 hod. www.hrad-velhartice.cz

ŠUMAVOU NA KOLE BEZ HRANIC / IS KVILDA / cyklovýlet
na české i bavorské straně Šumavy. www.npsumava.cz

7. 7. 2014

1. 7.– 31. 7.

12. 7. 2014

15. 7. 2014

do 30. 9. 2014 SMITKOVA SBÍRKA / HORAŽĎOVICE, MUZEUM / soubor
národopisných předmětů svéradického rodáka dokumentující život na vsi. www.muzeumhd.cz

PROHLÍDKY MĚSTA / SUŠICE / vždy v pondělí. V 10 hodin komentovaná prohlídka města a Sušického mechanického betlému. Ve 14 hodin prohlídka církevních památek. Zdarma. www.mestosusice.cz/icsusice

ROCKOTÉKA / BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU, zámecký park /
www.sumavanet.cz/icnyrsko

SLAVNOSTI VÍNA / NÝRSKO, lesní divadlo / Program na
www.lesnidivadlonyrsko.cz

PŘEŽIJEME V PŘÍRODĚ? / RECHLE U MODRAVY / jak si poradit
v nouzi s využitím přírodních materiálů. Tel.: 605 025 563.
www.npsumava.cz

30. 6.– 25. 8.

12. 7. 2014

5. 7. 2014

6. 7. 2014

do 31. 10. 2014 VÝSTAVA NETOPÝRŮ; VÝSTAVA PŘÍRODA ŠUMAVY OBJEKTIVEM ZOOLOGA / KAŠPERSKÉ HORY, GALERIE MUZEA
ŠUMAVY / www.muzeum.sumava.net

12.– 13. 7. 2014 KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA / KLATOVY / tradiční setkání heligonkářů a kapel. www.mksklatovy.cz

SVÍTÁNÍ NA HRADĚ / HRAD RABÍ / ranní prohlídka hradu
pro nadšence a romantiky, od 5 hodin. www.hradrabi.cz

do 30. 9. 2014 POZNEJ A CHRAŇ / NÝRSKO, Muzeum Královského Hvozdu /
výstava o fauně a ﬂóře klatovska. www.muzeumnyrsko.cz

do 30. 9. 2014 POZNEJTE ŽELEZNORUDSKÝ KOSTEL / ŽELEZNÁ RUDA
/ komentované prohlídky s možností shlédnout i unikátní krov, vždy v Po, St, Pá v 9 hodin. www.sumava.net/
itcruda.

12.– 13. 7. 2014 POUŤ K PANNĚ MARII KLATOVSKÉ / KLATOVY / v sobotu
hlavní program od 10 hod. V 15 hod. poutní mše svatá,
pak poutní procesí městem. V rámci poutě probíhá 21.
Mezinárodní folklorní festival. www.klatovy.cz/icklatovy

5. 7. 2014

do 30. 9. 2014 CYKLUS OŽIVENÉ HISTORIE / HRAD KAŠPERK, nádvoří /
kovář, výcvik bojového koně, lukostřelba, šerm a další.
www.kasperk.cz

do 30. 9. 2014 HLEDÁČEK / HORAŽĎOVICE, MUZEUM / výstava horažďovických fotografů. www.muzeumhd.cz

KLÁŠTERNÍ KONCERTY / VYŠŠÍ BROD, klášterní zahrada /
od 19 hodin. www.mestovyssibrod.cz; www.asonance.cz

3. 7. 2014

4. -6. 7. 2014

do 6. 7. 2014

12. 7. 2014

17.– 19. 7. 2014 NETRADIČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY / HRAD KAŠPERK / www.
kasperk.cz
17.– 20. 7. 2014 KŘEMEŽSKÝ VELETRH / KŘEMŽE / prodejní akce Vše pro domov, zahradu a hobby. Bohatý program i pro děti. Poradna
zahrádkářů, dětské představení, výstava o historii Křemže,
dechovka, country, rock, ohňostroj. www.kremze.cz
18. 7. 2014

RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ NA SKLÁŘSKÉM
KAHANU / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / Co jsou páteříky a jak
se vyrábějí vinuté perly? 13–17 hod. www.npsumava.cz

18. 7. 2014

DEN S INFORMAČNÍ A STRÁŽNÍ SLUŽBOU NP ŠUMAVA /
IS ROKYTA / přijďte se podívat na praktické ukázky práce ISS, záchrany osob, práce záchranářských psů apod.
www.npsumava.cz

18. 7. 2014

VERNISÁŽ VÝSTAVY „ANDĚLÉ“ / Kostel HOJSOVA STRÁŽ /
od 17 hodin, tel.: 376 361 227.

18. 7. 2014

HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU / KLATOVY / Martha a Tena Elefteriadu a jejich řečtí kamarádi
od 18 hodin. www.mksklatovy.cz

18. 7. 2014

WABI DANĚK / VIMPERK, zámek / koncert známého písničkáře. www.npsumava.cz

18. – 19. 7. 2014 PIVNÍ SLAVNOSTI / VIMPERK, zámek / přehlídka strakonických a vimperských piv, hudební produkce. www.
npsumava.cz
18. – 20. 7. 2014 IXS EUROPEAN DOWNHILL CUP / ŽELEZNÁ RUDA, SKI &
BIKE ŠPIČÁK / 5. ročník závodu Evropského poháru ve sjezdu, tel.: 376 397 167. www.spicak.cz
18. – 20. 7. 2014 NA KONCI SVĚTA / KAŠPERSKÉ HORY, údolí pod hradem
Kašperk / multižánrový hudební a divadelní festival. www.
nakoncisveta.net

10. 7. 2014

PUTOVÁNÍ ŠUMAVOU A ČASEM / IS STOŽEC / vydejte
se s námi za historií Šumavy a životem lidí kraje vezdejším při putování po zaniklé osadě Krásná Hora. www.npsumava.cz

10. 7. 2014

KVILDSKÉ TISÍCOVKY – TETŘEV, LAPKA, OREL / IS KVILDA / po vrcholech v okolí Kvildy s jedinečným pohledem
z ptačí perspektivy. www.npsumava.cz

11. 7. 2014

PĚŠKY NA TURNEROVU CHATU / IS HORSKÁ KVILDA / netradiční trasou okolím Horské Kvildy do Povydří s výkladem o lese a přírodě. Tel.: 731 530 388. www.npsumava.cz

24. 7. 2014

TESÁNÍ STOŽECKÉHO TRÁMU / IS STOŽEC / chcete se dozvědět, jak se tesaly v minulosti trámy, co je to brnkačka,
teslice a bradatice? www.npsumava.cz

24. 7. 2014

VÝPRAVA ZA HOŘCEM PANONSKÝM / IS KVILDA / www.
npsumava.cz

25. 7. 2014

NÁVŠTĚVA DOMU DIVOČINY A PROHLÍDKA ZVÍŘECÍCH
VÝBĚHŮ / ALŽBĚTÍN – Falkenstein / sraz v IS Alžbětín v 9.20
hod. www.npsumava.cz

25. 7. 2014

KONCERT PÍSNIČKÁŘE KARLA PLÍHALA / HRAD RABÍ /
od 20 hodin. www.hradrabi.cz

25. 7. 2014

UMÍME SI JEŠTĚ HRÁT, ANEB NEJEN JÍDLEM ŽIV JE ČLOVĚK / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / co lidé na Šumavě jedli
a jak se bavili. Od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz

25. 7. 2014

KLAVÍRNÍ TRIO PRAŽSKÉ KOMOR. FILHARMONIE / HORAŽĎOVICE, hotel Prácheň / koncert pořádá Hudba bez hranic.

25. 7. 2014

HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU / KLATOVY /
Ivan Aust trio a Marta Rezková. Začátek v 18 hodin. www.
mksklatovy.cz

25.– 27. 7. 2014 ANENSKÁ POUŤ A STAROČESKÝ JARMARK / HORŠOVSKÝ TÝN / www.mkzht.cz
26. 7. 2014

BOHEMIA JAZZ FEST / PRACHATICE, náměstí / program na
www.kisprachatice.cz

26. 7. 2014

PIVOVAR HOLBA / HRAD RABÍ / soutěž spojená s ochutnávkou piva, od 10 hodin. www.hrad-rabi.eu

26. 7. 2014

FARMÁŘSKÉ TRHY / SUŠICE, NÁMĚSTÍ / tradiční trhy spojené se soutěží a hudebním vystoupením od 8 do 13 hodin. www.mestosusice.cz

26. 7. 2014

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

26. 7. 2014

PIVNÍ SLAVNOSTI / NÝRSKO, areál pod sjezdovkou / hraje:
Kolovanka, Sifon. www.sumavanet.cz/icnyrsko

26. 7. 2014

RÝŽOVÁNÍ ZLATA / RECHLE U MODRAVY / šumavské řeky
v zájmu člověka – historie rýžování zlata s praktickou
ukázkou. Tel.: 605 025 563. www.npsumava.cz

26.– 27. 7. 2014 OTEVŘENÍ ROZHLEDNY & DEN S LESY ČR / ŽELEZNÁ
RUDA – ŠPIČÁK / slavnostní otevření rozhledny na vrcholu Špičáku s doprovodným programem. www.spicak.cz
26.– 27. 7. 2014 JMENINY MĚSTA / HORAŽĎOVICE / www.horazdovice.cz
27. 7. 2014

RÁBSKÝ FLOUTEK / HRAD RABÍ / Studio dell´arte – O zvědavém slůněti podle bajky R. Kiplinga, od 15 hodin. www.
hrad-rabi.eu

27. 7. 2014

PO STOPÁCH ŠUMAVSKÝCH ZÁLESÁKŮ / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / umíte se dobře vybavit do přírody? A co
v nouzové situaci? 14–17 hodin. www.npsumava.cz

29. 7. 2014

ROCKFEST / BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU, ZÁMECKÝ PARK /
rockový festival. www.sumavanet.cz/icnyrsko

29. 7. 2014

LESNÍ HRANÍ S PŘÍRODOU / IS STOŽEC / vydejte se s námi
poznávat krásný lesní svět hrou v Areálu lesních her. www.
npsumava.cz

29. 7. 2014

VYCHÁZKA DO NP BAVORSKÝ LES / IS KVILDA / www.
npsumava.cz

30. 7. 2014

BOUBÍN ZNÁMÝ I TAJEMNÝ / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY /
vyprávění s promítáním fotograﬁí Jana Tláskala o známé
šumavské dominantě od 19 hodin. www.npsumava.cz

31. 7. 2014

TVOŘIVÁ DÍLNA / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / vyzkoušíte si
krásnou, nelehkou práci na hrnčířském kruhu. Jak vznikají keramické výrobky. 10–13 hod. www.npsumava.cz

31. 7. 2014

TVOŘENÍ NA HRADĚ / VIMPERK, ZÁMEK / přijďte vdechnout život hlíně, kovu nebo dřevu a vyzkoušejte si řemesla našich předků. www.npsumava.cz

31. 7. 2014

ZÁCHRANÁŘSKÝ PES V AKCI / IS ROKYTA / ukázka práce
záchranářských psů. www.npsumava.cz

31. 7. 2014

ZA HISTORIÍ SCHWARZENBERSKÉHO KANÁLU / NOVÁ
PEC – LÁZ (PARKOVIŠTĚ U LS PLEŠNÝ) / vycházka s povídáním o vzniku, funkci a osudu kanálu. www.npsumava.cz

SRPEN
1. 8. 2014

HUDBA SHAKESPEAROVY DOBY / HORAŽĎOVICE, muzeum
/ koncert pořádá Hudba bez hranic. www.muzeumhd.cz

1. 8. 2014

HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU / KLATOVY /
od 18 hodin hraje Přelet M. S. www.mksklatovy.cz

1. 8. 2014

ROSTLINY NAŠICH BABIČEK / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY /
botanická vycházka pro děti i dospělé. www.npsumava.cz

1. 8. 2014

BYLINY V MÝTECH, MAGII A LÉČITELSTVÍ / IC MODRAVA
/ vycházka s praktickou ukázkou. www.npsumava.cz

1. 8. 2014

ZÁCHRANÁŘSKÝ PES V AKCI / IS ROKYTA / ukázka práce
záchranářských psů. www.npsumava.cz
KAŠPERSKOHORSKÁ POUŤ / KAŠPERSKÉ HORY / mše v kostele, staročeský jarmark, pouťová zábava a další. www.sumavanet.cz/ickhory

19. 7. 2014

TRUCKFEST / CHLUMANY / nabitá sobota – spanilá jízda, soutěže zručnosti řidičů kamionů, zábavné odpoledne pro děti, večerní rockový koncert. www.chlumany.cz

1.– 3. 8. 2014

19. 7. 2014

KONCERT SBORU MUSICA LUCIS A SÓLISTÉ / KAŠPERSKÉ
HORY, Kostel sv. Mikuláše / Jiří a Markéta Stivínovi, Martin
Kanaloš a další, od 20 hod. www.sumavanet.cz/ickhory

1. – 3. 8. 2014 ŽELEZNORUDSKÉ SLAVNOSTI / ŽELEZNÁ RUDA / tradiční letní slavnosti. Program plný hudby a zábavy, jarmark
a občerstvení. Tel.: 376 397 033. www.sumava.net/itcruda

19. 7. 2014

50 LET BIGBÍTU NA ZÁPADĚ ČECH / KLATOVY, lázně / přehlídka bigbítových skupin, od 17 hod. www.mksklatovy.cz

19. 7. 2014

ETERNAL HATE FEST – METALOVÝ FESTIVAL / NÝRSKO,
areál pod sjezdovkou / www.sumavanet.cz/icnyrsko

20. 7. 2014

SETKÁNÍ S TRADICÍ / JELENÍ VRCHY / ukázka plavení dříví od 14 hodin. www.schw-kan.com

22. 7. 2014

PO STOPÁCH MEDVĚDA / IS STOŽEC / vycházka s doprovodem po části naučné stezky „Medvědí stezka“. www.
npsumava.cz

23. 7. 2014

HIMÁLAJ VE FOTOGRAFIÍCH HELENY MACENAUEROVÉ /
IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / od 19 hod. www.npsumava.cz

23. 7. 2014

KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / IS SVINNÁ LADA / vycházka s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech. www.npsumava.cz

11. 7. 2014

OD PROMÉTHEA K SIRCE / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY /
historie získávání ohně člověkem, výroba sirek, sirkárny
na Šumavě, včetně praktických ukázek. Od 11 do 14 hodin. www.npsumava.cz

11. 7. 2014

ZA POLÁRNÍMI ZÁŘEMI DO SKANDINÁVIE / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / cestopisná přednáška. Promítání foto magické norské krajiny. Astronomická přednáška, za příznivého počasí pozorování večerní oblohy dalekohledy.
Od 19 hod. přednáší Lumír Honzík, ředitel Hvězdárny
a planetária Plzeň. www.npsumava.cz

23. 7. 2014

11.–12. 7. 2014 PIVNÍ SLAVNOSTI PIVOVARU BELVEDÉR / ŽELEZNÁ RUDA /
7. výročí otevření pivovaru, výborné pivo, občerstvení, zábava. www.hotelbelveder.cz

STAROČESKÉ HRY / IS STOŽEC, VENKOVNÍ AREÁL / návrat
do dětských let při tlučení špačků, točení káči, cvrnkání
kuliček a dalších hrách dob minulých. www.npsumava.cz

24. 7. 2014

KLÁŠTERNÍ KONCERTY / VYŠŠÍ BROD, gotické sklepení kláštera / Pavlína Jíšová od 19 hod. www.mestovyssibrod.cz

24. 7. 2014

CHALUPSKÁ SLAŤ A OKOLÍ LAD / IS SVINNÁ LADA / vycházka s výkladem o historii kraje Lad. www.npsumava.cz

11.7.–13.7.2014 MARKÉTSKÁ POUŤ / HORNÍ PLANÁ / ukázky řemesel, lidový jarmark, hudební a divadelní představení, světské
atrakce. www.sumava-lipno.eu
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2. 8. 2014

BENEFIČNÍ POUTNÍ KONCERT “SPIRITUÁL KVINTET“ /
KAŠPERSKÉ HORY, kostel sv. Mikuláše / www.sumavanet.cz/
ickhory

2. 8. 2014

6. ROČNÍK TRADIČNÍHO POUŤOVÉHO HUDEBNÍHO ODPOLEDNE / KAŠPERSKÉ HORY / 14.30–21 hodin vystoupí
kapely KB – AB (popfolk), 3 Logie (country), Žalman
a spol. v parčíku pod kinem. www.sumavanet.cz/ickhory

2. 8. 2014

BITVA NA WINTERBERGU / VIMPERK, zámek / šermířská
vystoupení, bitva s příběhem a oblíbené turnajové hrátky,
dobové ležení, ohňová show. www.artegovimperk.blog.cz

2. 8. 2014

RÝŽOVÁNÍ ZLATA / RECHLE U MODRAVY / šumavské řeky
v zájmu člověka, historie rýžování zlata s praktickou ukázkou. Tel.: 605 025 563. www.npsumava.cz

2. 8. 2014

CHLUMANSKÝ TRH / CHLUMANY / nabídka produktů lokálních výrobců od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz

3. 8. 2014

VÁZÁNÍ VORŮ, HISTORIE DŘEVAŘSTVÍ A PLAVENÍ DŘEVA / RECHLE U MODRAVY / vyzkoušejte si stará řemesla při
práci se dřevem. Tel.: 605 025 563. www.npsumava.cz

3.– 6. 8. 2014

ROMEO A JULIE/ HRAD KAŠPERK/ silný příběh o nenaplněné lásce ve zřícenině hradního paláce. V hlavních rolích Matouš Ruml a Veronika Kubařová, od 21 hodin.
www.kasperk.cz

Noviny pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí

Léto 2014

5. 8. 2014

VYCHÁZKA DO NP BAVORSKÝ LES / IS KVILDA / www.npsumava.cz

6. 8. 2014

6. 8. 2014

7. 8. 2014

16. 8. 2014

TAJEMSTVÍ STOŽECKÉ KAPLE / IS STOŽEC / zajímá vás minulost Stožecké kaple a co se ukrývá v jejích útrobách?
Vycházka s průvodcem. www.npsumava.cz

MEZIBRÁNY MEMFIS SOUMARROCK/ PRACHATICE / areál
Parkán (David Koller, Zrní, Mydy Rabycad, Neřež, David
Kraus a Šelo, Aivn´s Naked Trio, Václav Koubek, Circus
Ponorka.) www.kisprachatice.cz

16. 8. 2014

KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / IS SVINNÁ LADA / vycházka s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech. www.npsumava.cz

PAŠIJOVÉ HRY / HOŘICE NA ŠUMAVĚ / příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista. Začátek v 16.30
a 20.30 hodin. www.pasije.info

16. 8. 2014

KLÁŠTERNÍ KONCERTY CHAIRÉ / VYŠŠÍ BROD, KLÁŠTER/
od 19 hodin. www.mestovyssibrod.cz

MÝTY A SKUTEČNOSTI O MRAVENCÍCH / IS KVILDA / vycházka méně známým okolím Kvildy s neobvyklým množstvím mravenčích obydlí. www.npsumava.cz

7. 8. 2014

TVOŘIVÁ DÍLNA / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / vyrábíme
z ﬁmo hmoty. www.npsumava.cz

7. 8. 2014

CHALUPSKÁ SLAŤ A OKOLÍ LAD / IS SVINNÁ LADA / vycházka s výkladem o historii kraje Lad. www.npsumava.cz

7. 8. 2014

STARÁ ŘEMESLA ŠUMAVY / IS STOŽEC / přehlídka původních řemesel Šumavy, ukázky zpracování přírodních materiálů, možnost zakoupení produktů. www.npsumava.cz

7.– 9. 8. 2014

16.– 23. 8. 2014 SETKÁNÍ S TRADICÍ / JELENÍ VRCHY / setkání s prací uhlířů, odpoledne zapálení milíře na pálení dřevěného uhlí,
údržba milíře do 23. 8.; 17. 8. pohádky, setkání s folklorem, ukázka plavení dříví. www.schw-kan.com
16. 8. 2014

16. 8. 2014

SVATOBOR NA SVATOBORU / ROZHLEDNA SVATOBOR / vystoupení pěveckého sboru Svatobor u příležitosti výročí
chaty na Svatoboru. www.svatobor.byznysweb.cz, www.
mestosusice.cz
COUNTRY DEN/ KLATOVY/ od 10 do 22 hodin, před KD.
www.mksklatovy.cz

VEČERNÍ PROHLÍDKY / HRAD RABÍ / od 21 hodin. www.
hrad-rabi.eu

7.– 10. 8. 2014 CYRANO / HRAD KAŠPERK / příběh plný hrdosti a lásky,
v hlavních rolích s Martinem Hofmannem a Jitkou Čvančarovou od 21 hodin. www.kasperk.cz
8. 8. 2014

DĚTSKÉ ZÁVODY XTERRA KIDS / PRACHATICE / od 16 hodin na náměstí. www.xterra.cz

8. 8. 2014

HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU / KLATOVY /
hraje Euphorica od 18 hodin. www.mksklatovy.cz

8. 8. 2014

ŠTÍTY STŘÍBRNÉHO LVA / HRAD VELHARTICE / historická
akce. www.hrad-velhartice.cz

8.– 9. 8. 2014

RALLY AGROPA / HORAŽĎOVICE / pořádá Automotoklub
Pačejov.

9. 8. 2014

XTERRA CZECH WORLD CUP / PRACHATICE / www.xterra.cz

9. 8. 2014

ŠUMAVA ROCKS / SUŠICE, Santos / 21. ročník open air music festivalu. www.offpark.cz, www.mestosusice.cz

9. 8. 2014

PAŠIJOVÉ HRY / HOŘICE na Šumavě / příběh o posledních
dnech Ježíše Krista. 16.30–20.30 hod. www.pasije.info

9. 8. 2014

PETR KOLÁŘ / KLATOVY, Erbenovo náměstí / rockový koncert od 20 hodin. www.mksklatovy.cz

9. 8. 2014

BELVEDERSKÉ HUDEBNÍ LÉTO / ŽELEZNÁ RUDA / již tradiční setkání harmonikářů v Pivovaru a hotelu Belveder.
www.hotelbelveder.cz

9. 8. 2014

HRÁDECKÝ CHRÁMOVÝ SBOR / ZÁMEK HRÁDEK / tradiční pouťový koncert od 17 hodin. www.zamekhradek.cz

17. 8. 2014

17. 8. 2014
17. 8. 2014

RÁBSKÝ FLOUTEK / HRAD RABÍ / Co všechno se změní
příchodem nezvaného hosta do trpasličího domečku?
Přijďte se podívat na příběh tak silný, že si ho vyprávějí
už generace trpaslíků. Od 15 hodin. www.hrad-rabi.eu
BĚH PODÉL OTAVY / SUŠICE / Memoriál Adolfa Donáta,
32. ročník. www.mestosusice.cz
PŘEŽIJEME V PŘÍRODĚ? / RECHLE U MODRAVY / jak si poradit
v nouzi s využitím přírodních materiálů. Tel.: 605 025 563.
www.npsumava.cz

19. 8. 2014

ŽIDOVSKÉ KOMUNITY NA SUŠICKU / HARTMANICE, synagoga / www.hartmanice.cz

19. 8. 2014

ŠUMAVOU NA KOLE BEZ HRANIC / IS KVILDA / cyklovýlet
na české i bavorské straně Šumavy. www.npsumava.cz
KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / IS SVINNÁ LADA / vycházka s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech. www.npsumava.cz

9. 8. 2014

POUŤ / ŽIHOBCE / pouť, řemeslný jarmark. www.zihobce.eu

9. 8. 2014

RÝŽOVÁNÍ ZLATA / RECHLE U MODRAVY / šumavské řeky
v zájmu člověka – historie rýžování zlata s praktickou
ukázkou. Tel.: 605 025 563. www.npsumava.cz

20. 8. 2014

9. 8. 2014

UKRADENÝ VJECY / BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU, ZÁMECKÝ
PARK / rocková zábava. www.sumavanet.cz/icnyrsko

20. 8. 2014

9.– 10. 8. 2014 DIVADLO NA HRADĚ / HRAD ŠVIHOV / od 19 hodin. www.
hradsvihov.cz

ŠUMAVA VE FOTOGRAFIÍCH / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY /
jakou fototechniku zvolit pro krajinu, jak nastavit expozici a mnoho dalších informací. www.npsumava.cz

21. 8. 2014

RÁBSKÝ FLOUTEK / HRAD RABÍ / loutková pohádka o malé
mořské víle v podání velmi oblíbeného divadelního souboru Lokvar od 15 hodin. www.hrad-rabi.eu

JEDOVATÉ ROSTLINY V PŘÍRODĚ / IS A SEV KAŠPERSKÉ
HORY / botanická vycházka pro děti i dospělé za tajemstvím jedlých i jedovatých rostlin. www.npsumava.cz

21. 8. 2014

KVILDSKÉ TISÍCOVKY – STANOVÁ HORA, VYSOKÝ STOLEC, STOLOVÁ HORA / IS KVILDA / vycházka po vrcholech
v okolí Kvildy s jedinečným pohledem z ptačí perspektivy. www.npsumava.cz

10. 8. 2014

10. 8. 2014

10. 8. 2014

HUDEBNÍ LÉTO /HOJSOVA STRÁŽ, kostel / od 19 hodin vystoupí M. Schley Reindlová (varhany) a G. Pechmanová (soprán), tel.: 376 361 227.
ČARODĚJ, GENIUS A CIHLA / ZÁMEK HRÁDEK / pohádka
pro děti hraje divadelní spolek K.O.S. Klatovy od 14 hodin. www.zamekhradek.cz

10. 8. 2014

SALVE / PRACHATICE / Vernisáž obrazů vytvořených na výtvarném workshopu od 18 hodin Galerie O. H. Hajeka.
www.prachatice.eu

12. 8. 2014

RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / co to byly pateříky a jak se vyrábějí vinuté
perly? Od 13 do 17 hodin. www.npsumava.cz

21. 8. 2014
21. 8. 2014

HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU – „SWINGOVÁ PROCHÁZKA“/ KLATOVY/ 18 hod. www.mksklatovy.cz
DEN S INFORMAČNÍ A STRÁŽNÍ SLUŽBOU NP ŠUMAVA /
IS ROKYTA / praktické ukázky práce ISS, záchrany osob,
práce záchranářských psů apod. www.npsumava.cz

22. 8. 2014

12. 8. 2014

JEZERNÍ SLAŤ – OSTRŮVEK SEVERSKÉ PŘÍRODY / PARKOVIŠTĚ U JEZERNÍ SLATĚ / prohlídka slatě a vycházka na vrchol Tetřev. www.npsumava.cz

22. 8. 2014

PO STOPÁCH SV. VINTÍŘE A KRÁLOVÁKŮ / DOBRÁ VODA
u Hartmanic / vycházka Dobrá Voda – Březník – Pustina –
Křemelná – Stodůlky – Slunečná – Prášily. Výklad o historii kraje. Tel.: 728 368 602. www.npsumava.cz

23. 8. 2014

ZA HISTORIÍ SCHWARZENBERSKÉHO KANÁLU / NOVÁ
PEC – LÁZ (parkoviště u LS Plešný) / vycházka s povídáním
o vzniku, funkci a osudu kanálu. www.npsumava.cz

TAJEMSTVÍ STOŽECKÉ KAPLE / IS STOŽEC / zajímá vás minulost Stožecké kaple a co se ukrývá v jejích útrobách?
Vycházka s průvodcem. www.npsumava.cz

22. 8. 2014

TESÁNÍ STOŽECKÉHO TRÁMU / IS STOŽEC / chcete se dozvědět, jak se tesaly v minulosti trámy, co je to brnkačka,
teslice a bradatice? www.npsumava.cz

13. 8. 2014

DIVADLO NA HRADĚ / HRAD ŠVIHOV / od 19 hodin. www.
hradsvihov.cz

21.– 23. 8. 2014 NETRADIČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY / HRAD KAŠPERK / www.
kasperk.cz

12. 8. 2014

13. 8. 2014

21. 9. 2014

SPECIALIZED ENDURO SERIE / ŽELEZNÁ RUDA – ŠPIČÁK /
cyklistický enduro závod, do kterého se může přihlásit
každý. www.spicak.cz

29. 8. 2014

PO STOPÁCH SV. VINTÍŘE A KRÁLOVÁKŮ / DOBRÁ VODA
u Hartmanic / vycházka Dobrá Voda – Březník – Pustina –
Křemelná – Stodůlky – Slunečná – Prášily; s výkladem
o historii kraje. Tel.: 728 368 602. www.npsumava.cz

23. 9. 2014

MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL / PRACHATICE, muzeum /
přednáška Ing. Petra Hudičáka o fotoateliéru Seidel od
17 hodin. www.prachatickemuzeum.cz

29. 8. 2014

MUZEEM BEZ HRANIC / IS ALŽBĚTÍN / záchranná stanice živých netopýrů, vše o historii lyžování a Velkém Javoru, modelová železnice a další. www.npsumava.cz

29. 8. 2014

NETOPÝŘÍ NOC / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY / o životě našich netopýrů, soutěže pro děti, ukázka výzkumných metod a nočního odchytu. S sebou baterku a pevnou obuv.
www.npsumava.cz

30. 8. 2014

TOULKY POHRANIČÍM / BUČINA – INFO BOD NP / vycházka s dobrovolným strážcem po stopách osídlení, vodní síly
a proměn přírody. Tel.: 724 580 860. www.npsumava.cz

27. 9. 2014

30. 8. 2014

MĚSTSKÁ ZÁMECKÁ SLAVNOST / VIMPERK, zámek / ukázky řemesel, středověký jarmark, divadelní přehlídka a kulturní program. www.vimperk.cz

PEČENÍ CHLEBA V OBECNÍ PECI / LENORA / mlsálci se mohou těšit na tradiční výtečný chléb od 9 do 13 hodin. www.
sumava.net/iclenora

27. 9. 2014

30. 8. 2014

PEČENÍ CHLEBA V OBECNÍ PECI / LENORA, obecní pec /
mlsálci se mohou těšit na tradiční výtečný chléb. Od 9
do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora

SVATOBOR TOUR / SUŠICE / Závod horských kol a běžců ze sušického náměstí na vrchol hory Svatobor. www.
skiclubsusice.cz

27. 9. 2014

30. 8. 2014

HRADOZÁMECKÁ NOC / HRAD RABÍ / večerní kostýmované prohlídky od 19 hodin. www.hrad-rabi.eu

KVETOUCÍ POKLADY PODZIMU / IS A SEV KAŠPERSKÉ
HORY / botanická vycházka nejen za šumavskými hořci.
www.npsumava.cz

30. 8. 2014

AUTHOR KRÁL ŠUMAVY / KLATOVY/ mezinárodní cyklistický závod, dálková jízda Šumavou, start na náměstí
Míru. www.klatovy.cz

27. 9. 2014

STOŽECKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V TLUČENÍ ŠPAČKŮ /
STOŽEC / www.npsumava.cz

28. 9. 2014

31. 8. 2014

NETOLICKÉ DOSTIHY A KOŇSKÝ TRH / NETOLICE / koňský trh od 9 do 12 hodin. www.netolice.cz

SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY / KLATOVY / Svatováclavská
jízda a kulturní program. www.mksklatovy.cz

28. 9. 2014

LIPENSKÝ KOLO-TOČ / LIPNO NAD VLTAVOU / www.lipno.
info

28. 9. 2014

PODZIMNÍ BĚH ŽELEZNORUDSKEM – DEBRNICKÉ
OKRUHY / ŽELEZNÁ RUDA / 25. ročník krosového závodu, tel.: 376 397 024.

28. 9. 2014

ČESKO – BAVORSKÁ NEDĚLE / ŽELEZNÁ RUDA – Alžbětín /
bleší trh, hudba, občerstvení. Tel.: +49 9922 503 214.

3. 9. 2014

MUSEJNÍ DISKUSNÍ KLUB / VIMPERK, ZÁMEK / moderovaná diskuse k historii Vimperka a Šumavy na téma Renesance na Šumavě. www.npsumava.cz

4. 9. 2014

CHALUPSKÁ SLAŤ A OKOLÍ LAD / IS SVINNÁ LADA / vycházka s výkladem o historii kraje Lad. www.npsumava.cz

ŘÍJEN

5. – 7. 9. 2014 OKOLO ŽELEZNÉ RUDY S ČASOPISEM TURISTA / ŽELEZNÁ RUDA / 7. ročník mezinárodní cykloturistické akce.
www.pkvylet.cz

3. 10. 2014

6. 9. 2014

PIVOBRANÍ A VINOBRANÍ / ŽELEZNÁ RUDA / živá hudba,
degustace. www.hotelbelveder.cz

PROČ JE RAPSODIE G. GERSHWINA V MODRÉM? / HORAŽĎOVICE / koncert v hotelu Prácheň.

3. 10. 2014

6. 9. 2014

CHLUMANSKÝ TRH / CHLUMANY / nabídka produktů lokálních výrobců od 8 do 12 hodin. www.kyby.cz, www.
chlumany.cz

BABOUCI / KLATOVY, KD / dechová kapela od 19 hodin.
www.mksklatovy.cz

4. 10. 2014

DEN POTRAVIN – LUŠTĚNINY / CHANOVICE, skanzen / tradiční potravinářský den, 10–17 hodin. www.chanovice.cz

4. 10. 2014

CHLUMANSKÝ TRH / CHLUMANY / nabídka produktů lokálních výrobců od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz

4. 10. 2014

ODYSSEA SOUDNÍHO SLUHY / KAŠPERSKÉ HORY / pěší turistický pochod v okolí Kašperských Hor (8, 15 a 30 km).

4. 10. 2014

PO STOPÁCH POPELKY KOLEM ŠVIHOVA / VODNÍ HRAD
ŠVIHOV / vydejte se s námi po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka. www.
hradsvihov.cz

6. – 7. 9. 2014 POUŤ / SUŠICE / bohoslužby, pouťové atrakce, trhy, výstavy a další zajímavé akce, v sobotu pouťová zábava. www.
mestosusice.cz/icsusice

5. 10. 2014

9. 9. 2014

VYCHÁZKA DO NP BAVORSKÝ LES / IS KVILDA /www.
npsumava.cz

BRAMBOROBRANÍ A DRAKIÁDA / MLÁZOVY U KOLINCE /
soutěže, country hudba, začátek ve 13 hodin v pohádkové chalupě. www.pohadkovachalupa.cz

9. 10. 2014

12. 9. 2014

VARHANNÍ KONCERT / DOBRÁ VODA u Hartmanic, kostel /
www.sumavskecesty.cz

PŘEDNÁŠKA FR. ŠESTÁKA „NA KOLE PO ROUTE 66“ / ŽIHOBCE / www.zihobce.eu

9. 10. 2014

12. 9. 2014

ZÁCHRANÁŘSKÝ PES V AKCI / IS ROKYTA / ukázka práce
záchranářských psů. www.npsumava.cz

ČTENÍ PRO DĚTI S VÝTVARNOU DÍLNOU / NÝRSKO, KNIHOVNA / www.knihovnanrysko.cz

10. 10. 2014

JAKUB SMOLÍK / KLATOVY, KD / koncert od 19:30 hodin.
www.mksklatovy.cz

10. 10. 2014

MIG 21 / PRACHATICE / www.kisprachatice.cz

11. 10. 2014

EXTREME CHALLENGE / SUŠICE / 9. ročník extrémního
štafetového závodu v disciplinách běh, paraglide, horské kolo a kajak. www.offpark.cz

6. 9. 2014

ŠUMAVSKÝ KORBEL / VIMPERK, MěKS / tradiční setkání
harmonikářů, od 14 hodin, vstupné dobrovolné. www.
meks-vimperk.com

6. 9. 2014

TŘI SESTRY / KLATOVY, LÁZNĚ / rockový koncert. www.
mksklatovy.cz

6. 9. 2014

PLAVBA KURIÓZNÍCH PLAVIDEL / VYŠŠÍ BROD – ROŽMBERK N. VLT. / den plný zábavy, soutěží a hudby v kempu
Pod Hrází ve Vyšším Brodě. Start plavby v 13:27 hodin.

12.– 13. 9. 2014 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ / KLATOVY / www.klatovy.
cz/icklatovy
12.– 14. 9. 2014 ŠUMAVSKÉ KAŠPERSKÉ HORY / KAŠPERSKÉ HORY / městské slavnosti, farmářský a řemeslný jarmark, soutěž o nejlepší gastronomickou specialitu místních restaurací, hudební, taneční doprovodný program. www.sumava.net/
ickhory
12.– 14. 9. 2014 SEPTEMBERFEST / HORNÍ PLANÁ / setkání šumavských
minipivovarů, soutěže, ochátnávky piv, hudbení koncerty. www.horniplana.cz

11.–12.10.2014 PATROCINIUM SV. VINTÍŘE / DOBRÁ VODA u Hartmanic /
11. 10. v 18:00 slavnostní nešpory, 12. 10. v 11:30 česko-německá poutní mše svatá, v 15:00 mše sv. pěších poutníků ze Sušice.

18. 10. 2014

HAVELSKÝ JARMARK / HORAŽĎOVICE / www.sumavanet.
cz/horazdovice

24. 10. 2014

LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / představení pro děti.
www.loutky.unas.cz

25. 10. 2014

PANCÍŘSKÉ STRÁNĚ / ŽELEZNÁ RUDA / závod na horských
kolech, start i cíl u hotelu Belveder. www.sumavanet.cz/
triatlon

25. 10. 2014

ZAMYKÁNÍ HRADU / HRAD VELHARTICE / tradiční cross-country běh o hradní klíč, bohatý doprovodný program
od 13 hodin. www.hrad-velhartice.cz

25. 10. 2014

VÁZÁNÍ VORŮ, HISTORIE DŘEVAŘSTVÍ A PLAVENÍ DŘEVA / RECHLE U MODRAVY / vyzkoušejte si stará řemesla při
práci se dřevem. Tel.: 605 025 563. www.npsumava.cz

ZPĚVY BEZ HRANIC / ŽELEZNÁ RUDA / koncert anglického sboru Sounding a Železnorudského smíšeného
sboru, vystoupení vokálního kvintetu Hlasoplet. www.
sumava.net/itcruda

25. 10. 2014

ZA KARLEM KLOSTERMANNEM / IS ROKYTA / výlet za poznáním a krásami Šumavy na Hrádky a do Povydří. www.
npsumava.cz

SOUTĚŽ O„NEJ…ŠUMAVSKÝ GULÁŠEK“ / ŽELEZNÁ RUDA,
HOTEL BELVEDER / laici i profesionálové se utkají v kuchařském umění. www.hotelbelveder.cz

25. 10. 2014

PEČENÍ CHLEBA V OBECNÍ PECI / LENORA / mlsálci se mohou těšit na tradiční výtečný chléb od 9 do 13 hodin. www.
sumava.net/iclenora

25. 10. 2014

MARTY DANCE / KLATOVY, KD / 5. ročník pohárové taneční soutěže. www.mksklatovy.cz

28. 10. 2014

OSLAVA DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO STÁTU / SUŠICE /
lampiónový průvod, slavnostní akt a ohňostroj. www.mestosusice.cz

23. 8. 2014

EXTRA BAND / BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU / rocková zábava. www.sumavanet.cz/icnyrsko

23. 8. 2014

SVATOBARTOLOMĚJSKÝ TRH A POUŤ / VYŠŠÍ BROD / náměstí od 8 hodin. www.mestovyssibrod.cz

14. 8. 2014

STAROČESKÉ HRY / IS STOŽEC / vraťte se s námi do dětských let při tlučení špačků, točení káči, cvrnkání kuliček a dalších hrách dob minulých. www.npsumava.cz

23.– 24. 8. 2014 VOLARSKÉ SLAVNOSTI DŘEVA / VOLARY / bohatý program, řemeslníci, lidový trh. www.mestovolary.cz

15. 8. 2014

ZÁCHRANÁŘSKÝ PES V AKCI / IS ROKYTA / ukázka práce
záchranářských psů. www.npsumava.cz

15. 8. 2014

ČESKO–BAVORSKÝM POHRANIČÍM, VYSÍDLENÝMI VESNICEMI A PŘÍRODNÍMI ZAJÍMAVOSTMI / BUČINA / atraktivní cesta opuštěnou krajinou s výkladem historie, cca
20km, tel.: 731 530 388. www.npsumava.cz

23.– 24. 8. 2014 OŽIVENÉ NOČNÍ PROHLÍDKY / HRAD ŠVIHOV / od 18 hodin procházka hradem s příběhem z dávné historie. www.
hradsvihov.cz

26. 8. 2014

MUZEEM BEZ HRANIC / IS ALŽBĚTÍN / v původním hraničním nádraží můžete vidět záchrannou stanici živých
netopýrů, dozvědět se vše o historii lyžování a Velkém Javoru, prohlédnout si modelovou železnici a další zajímavosti. www.npsumava.cz

FARMÁŘSKÉ TRHY / SUŠICE, náměstí / tradiční trhy spojené se soutěží a hudebním vystoupením od 8 do 13 hodin. www.mestosusice.cz

TVOŘENÍ NA HRADĚ / VIMPERK, ZÁMEK / přijďte vdechnout život hlíně, kovu nebo dřevu a vyzkoušejte si řemesla našich předků. www.npsumava.cz

PUTOVÁNÍ NA HRAD KAŠPERK / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY
/ www.npsumava.cz

26. 9. 2014

18. 10. 2014

FARMÁŘSKÉ TRHY / SUŠICE / tradiční trhy na náměstí spojené se soutěží a hudebním vystoupením od 8 do 13 hodin. www.mestosusice.cz

RÝŽOVÁNÍ ZLATA / RECHLE U MODRAVY / šumavské řeky
v zájmu člověka – historie rýžování zlata s praktickou
ukázkou. Tel.: 605 025 563. www.npsumava.cz

25. 8. 2014

NA POSLECHY ZA TROUBÍCÍMI JELENY PODZIMNÍ ŠUMAVOU / IS ROKYTA / www.npsumava.cz

LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / představení pro děti.
www.loutky.unas.cz

23. 8. 2014

HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU / KLATOVY /
hrají Radek Tomášek a spol. Začátek od 18 hodin. www.
mksklatovy.cz

25. 9. 2014

17. 10. 2014

KONCERT SKUPINY ZEBEDEUS / DOBRÁ VODA U HARTMANIC, KOSTEL / spirituály a autorské písně ve vícehlasých
úpravách. www.zebedeus.com

SETKÁNÍ S TRADICÍ / JELENÍ VRCHY, ROSENAUEROVA KAPLIČKA / mše svatá od 14 hodin. www.schw-kan.com

24. 8. 2014

23.– 26. 9. 2014 NATURVISION / VIMPERK, MěKS / česko-německý ﬁlmový
festival o zvířatech. www.vimperk.cz

BITVA U BOUVINES 1214 / PRACHATICE, muzeum / přednáška – Rytířské střetnutí, které ovlivnilo dějiny Evropy, od 17 hodin. www.prachatickemuzeum.cz

14. 8. 2014

15. 8. 2014

HUDEBNÍ LÉTO / HOJSOVA STRÁŽ / koncert didgeridoo, od 19 hodin v kostele vystoupí O.Smeykal a hosté.
Tel.: 376 361 227.

14. 10. 2014

23. 8. 2014

13. – 14. 8. 2014 DIVADLO NA HRADĚ / HRAD ŠVIHOV / od 19 hodin. www.
hradsvihov.cz

15. 8. 2014

29. 8. 2014

ZÁŘÍ

8.– 10. 8. 2014 CHODSKÉ SLAVNOSTI A VAVŘINECKÁ POUŤ / DOMAŽLICE / největší národopisná slavnost v Čechách, bohatý
kulturní program. www.domazlice.info
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13. 9. 2014

PODZIMNÍ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI / PRACHATICE / www.
prachatice.eu

13. 9. 2014

ŠUMAVSKÝ FOTOMARATON / KAŠPERSKÉ HORY / foto soutěž pro širokou veřejnost, exkluzivním hostem bude fotograf Robert Vano. www.fotoinstitut.cz

13.– 14. 9. 2014 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ / PRACHATICE /www.
prachatice.eu
13.– 14. 9. 2014 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ / VIMPERK / www.vimperk.cz
14. 9. 2014

POŠUMAVSKÁ LIGA HORSKÝCH KOL / HOJSOVA STRÁŽ /
14. ročník, tel.: 603 523 017.

PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY /
vycházka s povídáním o těžbě zlata v okolí Kašperských
Hor. www.npsumava.cz

16. 9. 2014

SVATBA V LIDOVÉ KULTUŘE / PRACHATICE, MUZEUM /
přednáška Mgr. Petry Richterové od 17 hodin. www.
prachatickemuzeum.cz

15.– 16. 8. 2014 OŽIVENÉ NOČNÍ PROHLÍDKY / HRAD ŠVIHOV / od 18 hodin procházka hradem s příběhem z dávné historie. www.
hradsvihov.cz

26. 8. 2014

VYCHÁZKA DO NP BAVORSKÝ LES / IS KVILDA /www.
npsumava.cz

18. 9. 2014

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY / KLATOVY /
od 19 hodin na radnici. www.mksklatovy.cz

15.– 17. 8. 2014 POUŤ / HORAŽĎOVICE / www.horazdovice.cz

26. 8. 2014

DOBA LEDOVÁ NA ŠUMAVĚ / NOVÁ PEC – LÁZ (parkoviště
u LS Plešný) / cestou k Plešnému jezeru se dozvíte o působení ledovců na tvář šumavské přírody a mnoho dalšího.
www.npsumava.cz

18. 9. 2014

ČTENÍ PRO DĚTI S VÝTVARNOU DÍLNOU / NÝRSKO, knihovna / www.knihovnanyrsko.cz

28. 10. 2014

18. 9. 2014

NA POSLECHY ZA TROUBÍCÍMI JELENY PODZIMNÍ ŠUMAVOU / IS ROKYTA / www.npsumava.cz

PSÍ DEČKY / KAŠPERSKÉ HORY / koncert swingové kapely. www.sumava.net/ickhory

28. 10. 2014

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY / KLATOVY / koncert ke státnímu svátku, 19 hodin, radnice. www.
mksklatovy.cz

29. 10. 2014

TVOŘIVÁ DÍLNA „Z OVČÍNA“/ IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY /
přijďte a zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše je
možné z ní vyrobit plstěním za mokra nebo pomocí plstící jehly za sucha. Od 13 do 16 hodin. www.npsumava.cz

31. 10. 2014

LOUTKOVÉ DIVADLO / SUŠICE, KD / představení pro děti.
www.loutky.unas.cz

31. 10. 2014

S VORVANĚM DO BULHARSKA / NÝRSKO, KD / zábavný
pořad Boba Klepla a Evy Holubové. www.sumavanet.cz/
icnyrsko

15.– 16. 8. 2014 TRAKTORIÁDA / BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU / Více na www.
sumavanet.cz/icnyrsko
SRNSKÁ POUŤ / SRNÍ / tradiční Svatohubertská mše
u Hauswaldské kaple od 10 hodin. www.npsumava.cz

27. 8. 2014

PŘÍBĚH ŠUMAVSKÉ SIRKY / ANTÝGL – POVYDŘÍ / co jste
nevěděli o zápalných dřívkách a rozdělávání ohně – historie sirkařství, ukázka výroby sirek. www.npsumava.cz

27. 8. 2014

TESÁNÍ STOŽECKÉHO TRÁMU / IS STOŽEC / chcete se dozvědět, jak se tesaly v minulosti trámy, co je to brnkačka,
teslice a bradatice? www.npsumava.cz

20. 9. 2014

BĚŽECKÁ KAŠPERSKÁ 10 / KAŠPERSKÉ HORY / Tour Šumava Go – vytrvalostní běžecký závod. www.sumava.
net/ickhory

16. 8. 2014

SLAVNOSTI PIVA / BUK POD BOUBÍNEM / pivní festival
s ochutnávkou piv šumavských pivovarů. www.obecbuk.cz

28. 8. 2014

KLÁŠTERNÍ KONCERTY / VYŠŠÍ BROD, KLÁŠTER / Musica
Dolce Vita od 19 hodin. www.mestovyssibrod.cz

20. 9. 2014

16. 8. 2014

ŠTĚPÁN A MATĚJ RAKOVI / DÍVČÍ KÁMEN / koncert kytarových mistrů na nádvoří hradu. www.divcikamen.cz

28. 8. 2014

TVOŘENÍ NA HRADĚ / VIMPERK, ZÁMEK / přijďte vdechnout život hlíně, kovu nebo dřevu a vyzkoušejte si řemesla našich předků. www.npsumava.cz

FARMÁŘSKÉ TRHY / SUŠICE, náměstí / tradiční trhy spojené se soutěží a hudebním vystoupením od 8 do 13 hodin. www.mestosusice.cz

20. 9. 2014

VÍTEJTE PO PRÁZDNINÁCH / IS A SEV KAŠPERSKÉ HORY /
zábavná sobota s možností vyzkoušet si práci na hrnčířském kruhu. www.npsumava.cz

16. 8. 2014
16. 8. 2014

16. 8. 2014
16. 8. 2014

MARIÁNSKÝ KONCERT / HORAŽĎOVICE, kostel sv. Petra
a Pavla / www.sumavanet.cz/horazdovice
DŘEVĚNÁ OLYMPIÁDA / HOJSOVA STRÁŽ / 9. ročník klání pro děti i dospělé. Tel.: 376 361 227.

28. 8. 2014

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA / PRACHATICE / pohádka od 18 hodin areál na Parkáně. www.kisprachatice.cz

LESNÍ HRANÍ S PŘÍRODOU / IS STOŽEC / vydejte se s námi
poznávat lesní svět hrou. Doprovod po Areálu lesních her
ve Stožci. www.npsumava.cz

19.– 21. 9. 2014 TVOŘIVÝ VÍKEND / KLATOVY, KD / www.mksklatovy.cz

20.– 21. 9. 2014 HOJSOVECKÁ POUŤ / HOJSOVA STRÁŽ / s hudbou, zábavou a vším, co k pouti patří. Tel.: 376 361 227.

Změna programu vyhrazena.
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Za relaxací na Zámek Hrádek Prožijte jedinečný šumavský zážitek
V malebné krajině Pošumaví se před čtyřmi lety povedlo doslova probudit k životu
zchátralý a rozpadlý zámek v Hrádku u Sušice. V současnosti vám může nabídnout
ubytování v romantickém hotelu, vyhlášenou českou kuchyni v moderní úpravě,
procházku po barokním parku a nově také
relaxaci v zámeckém wellness.

V zámeckém wellness vás přivítá vzdušná
prosklená bazénová hala plná světla s krásným výhledem na zámecký rybník. Nabízí
příjemné prostředí pro relaxaci v bazénu
s teplou vodou, protiproudem, masážním
chrličem a tryskami. V přilehlém saunovém světě vyzkoušíte čtyři druhy saunování, zážitkovou sprchu a koupele na mnoho
způsobů. Můžete se nechat hýčkat masážemi, zábaly a celotělními rituály s použitím české bylinné a konopné kosmetiky.
Pokud byste raději trávili čas toulkami
malebnou přírodou, můžete se z Hrádku

Vinutky z Hradu na Hrad
Ve starém omšelém domě v Kašperských
Horách, zasvěcenými přezdívaném Hrad
kvůli svým temným zákoutím, patřičné
omšelosti, „věži“ a „cimbuří“ s krásným
výhledem do kraje, je malá dílna, v níž
vznikají s láskou a z uchvácení přírodou skleněné korálky se staletou tradicí, vyráběné ve sklárnách
v šumavských lesích.
Ani ve snu by mne nenapadlo, že jednou
ona přezdívka plná nadsázky bude mít zcela
jiný význam. Šperky, které vyrábím ve své
dílně z korálků nazývaných podle prastarého způsobu výroby vinuté perly, se postupem času rozutíkaly do celého světa, mezi
pozoruhodné osobnosti, jen namátkou jsou
na Mallorce, v USA, v Holandsku, v Peru,
Indii, Vietnamu…
Velkou poctou pro mě však byla možnost
vyrábět šperk pro první dámu republiky
paní Ivanu Zemanovou a pro dceru prezidenta republiky Kateřinu Zemanovou.

u Sušice vypravit do nedaleké obce Odolenov na svazích vrchu Svatoboru, v jejíž
blízkosti bývaly malé vodní a vzdušné lázně, které podle pověsti vděčily za svůj vznik
pohanské kněžce Vodolence, dceři zakladatele Klatov. Pověst praví, že na místě Vodolenčina hrobu vytryskl pramen zázračné
léčivé vody. O léčivé síle místního pramene psali v 17. století Vojtěch Chanovský
a Bohuslav Balbín. Roku 1748 u něj nechal
hrádecký hrabě Jan Ferdinand Desfours
postavit kapličku p. Marie Pomocné. Lázně byly od 19. století vnímány jako centrum
kulturně-společenského života lidí z okolních panství a blízkých měst. Mecenáši lázní Odolenov byla rodina barona Sturmfedera, která měla sídlo na hrádeckém zámku.
Místní voda má blahodárný vliv na léčbu
pohybového ústrojí. Na Odolenov se můžete
vypravit z Hrádku u Sušice pěšky po modré turistické značce přes vyhlídku Poustka a poté pokračovat na Svatobor po žluté a červené trase. Další variantou může
být obnovená cesta ze sv. Anny ke zbynickým rybníkům, kde vás potěší překrásná
příroda a výhled do krajiny.
Zapomeňte na starosti všedních dní
a přijďte si odpočinout, nechat se hýčkat.
Více informací na www.zamekhradek.cz
a tel.: 376 508 514.

Máte chuť si něco pěkného vyrobit, vyzdobit si svůj domov, popustit uzdu fantazii?
Naše zážitky jsou založené na tvořivosti
a zároveň umožňují zúčastněným setkávat se a navzájem se obohacovat o společné
prožitky. Myslíte si, že by se Vašemu dítěti hodil talisman, který nikdo nemá? Přemýšlíte o originálním textilním dárečku?
Naše zážitky jsou založeny na kreativním
tvoření. Pořádáme výtvarné a tvůrčí dílny
zaměřené na rukodělné práce s využitím
různých výtvarných technik. Účastník získá svým aktivním zapojením nejen vlastní výrobek, ale především prožitek ze své
tvorby, inspiraci a radost z nové zkušenosti. Zároveň u něho podpoříme jeho fantazii, kreativitu a příjemně se odreaguje.

Zjednodušeně řečeno: vinutky z Hradu
na Hrad. Šperk byl předán za Plzeňský
kraj jako dar u příležitosti návštěvy prezidentského páru letos na jaře.
Téma dílny je vždy vybíráno tak, aby
všichni účastníci byli schopni se zapojit
bez ohledu na věk, schopnosti a dovednosti. Svoji činnost nezaměřujeme jen
na děti, ale na své si jistě přijdou i dospělí, pro něž připravujeme tvoření náročnější, ale velmi zajímavé a nápadité. Můžete

ParkHotel Tosch – Šumavské bylinné lázně
Náměstí č. 4, 341 92 Kašperské Hory
tel.: 376 582 592
recepce@tosch-parkhotel.cz
www.sumavskelazne.cz

si například dozdobit drobnosti z textilu,
které sami šijeme. Máme v nabídce zvířátka, čerty, anděly, panenky apod., ze kterých vzniknou talismany, přívěsky na klíče, nebo si můžete namalovat originální
tašku. Úžasné je to, že vznikne výrobek,
který je originál.
Navštěvujeme řemeslné jarmarky,
adventní trhy, slavnosti na hradech, farmářské trhy a regionální poutě, kde vždy
máme u stánku i tvořivou dílnu pro děti,
aby si rodiče mohli prožít atmosféru nabízené akce, zatím co u nás děti samostatně
tvoří. Informace o nabízených dílničkách
najdete na našich webových stránkách.
Od roku 2010 jsme držiteli také certiﬁkátu ŠUMAVA originální produkt® pro
„Šumavské bylinkové potěšení a jiné ručně šité výrobky“.
Těšíme se na setkání s Vámi při rukodělných kurzech!
Štěpánka a Tomáš Balvínovi
Volšovská 492, 342 01 Sušice
tel.: 602 493 475
stepanka.zakova@seznam.cz
www.balvinova.estranky.cz

Slunečná kavárna obhájila certiﬁkaci
ŠUMAVA originální produkt®

lu minipivovarů na Pražském Hradě. Takže jste-li Pražáci, zajděte. Stejně ale můžete
zajít do Kavárny Na Šumavě v Šumavské
ulici v Praze 2, která je oﬁciálním prodejním místem produktů se značkou ŠUMAVA originální produkt® nebo do Café Imperiál v ulici Na poříčí v Praze 1. Tam jsou
naše piva od tohoto roku na výčepu trvale.
Vloni návštěvníky vimperských zámeckých slavností zaujalo vaření středověkého piva tradičními postupy na otevřeném ohni a následně jeho kvalita na čepu
Šumavského pivovaru ve Steinbrenerově
ulici. Letos si na slavnostech koncem srpna vaření zopakujeme a pivo opět nabídneme k ochutnání.
Věříme, že značku ŠUMAVA originální produkt® s našimi pivy úspěšně propagujeme,
a že piva oceníte při návštěvě Šumavy i vy.

ty, po které se Blanka před několika lety
na Šumavě vydala. Precizní ruční výroba, nejlepší ingredience, poctivost k sobě
i produktu a nakonec atmosféra v kavárně a perfektně sehraný personál, to je to,
co dělá Slunečnou kavárnu poutním místem gurmánů.
Není nezajímavé, že v rámci roční expedice, kdy Blanka Milfaitová projede 39 zemí
Evropy a Afriky, kde všude vaří marmelády, reprezentuje zlaté české ručičky, pořádá workshopy a účastní se veletrhů i charitativních akcí, byla také květnová návštěva pařížského výrobce „větrníčků“ Popelini. Tato ﬁrma je pokračovatelem cukráře,
který v roce 1540 vymyslel na dvoře Kateřiny Medicejské odpalované těsto. Takový praotec větrníků! Ty Blančiny prý mají
jeden neduh ve srovnání s francouzskými lahůdkami, musí se sníst v den výroby, neb obsahují šlehačku a žádné konzervanty a ztužovadla. Neduh? My si myslíme, že je to naopak, však proto je Slunečná kavárna stále plná!
V letní sezoně rozšíří Blanky tým otevírací dobu kavárny i sortiment, jenž vedle
sladkostí a špičkové kávy nabízí. A když už
jsme u té kávy. Stavte se ve Slunečné kavárně byť i jen na exkurzi, uvidíte totiž za barem
jeden z nejlepších, nejkrásnějších a také
nejdražších strojů na espresso, které lze
v Čechách potkat. Tak tedy, na větrníky,
za nejlepší marmeládou v kraji, pro milý
úsměv, nebo… jako do muzea, na stříbrno
obsidiánový exponát Victoria Arduino,
model Adonis Vintage.
Otevírací dobu a nabídku kavárny najdete na www.slunecnakavarna.cz.

Ivan Hojdar, www.sumavskypivovar.cz

Manufaktura Blanky Milfaitové

Hedvika Zahálková • Vimperská 392,
Kašperské Hory • tel.: 776 376 799

Šumavský pivovar s restaurací má stále
co nabídnout
Na jaře 2014 jsme opět prošli úspěšně testem našich piv na Jarní ceně českých sládků, kdy Vimperský Märzenbier 14° získal
v kategorii polotmavých speciálních piv
3. místo. Ten již ale na čepu nezastihnete,
ani souběžný Vimperský tmavý Doppelbock
19° Inocenc, tentokráte uvařený ke vzpomínce na patrona města sv. Inocence 25. 4.
2014. Obě oblíbená piva budou už možná vypita. Ale nelitujte. Na léto navážeme
po roční přestávce s velice dobře pitelným
a lehkým Vimperským ibiškovým ležákem
11° a občas i s Vimperským pšeničným 12°.
Naše pšeničné pivo najdete letos i na Turnerově chatě, která je taktéž držitelem značky ŠUMAVA originální produkt®.
Celoročně vařené světlé, polotmavé
a tmavé pivo a uvedené speciály jsou neﬁltrovaná a nepasterizovaná piva. Můžete je
zakoupit i s sebou. Pro hosty restaurace
nabízíme prohlídky pivovaru s odborným
výkladem zdarma. Nekuřácká restaurace
pivovaru má výběr jídel tradiční šumavské a české kuchyně, zvěřiny, jídel připravovaných na pivu a dalších specialit z čerstvých surovin přednostně místního původu. Děti a cyklisté jsou též vítáni.
V červnu si nenecháme ujít možnost opět
prezentovat naše piva na 3. ročníku festiva-

Technologicky moderní balneo provoz
je zcela orientován na bylinné procedury, včetně koupelí, bylinné páry, zábalů,
masáží, speleoterapie a pitného režimu.
Vyvěrající podzemní pramen je využíván pro Priessnitzův chodník a Kneipovy masáže nohou.

Šumavské zastavení
se Štěpánkou

Tereza Mottlová, Zámek Hrádek

Pro letošní rok jsou novinkou z mé dílny
Kettubeads – korálky osazené na stříbrná
pouzdra, určené k navlékání na náramky,
nebo na masivní stříbrné řetízky.
V mé dílně můžou zájemci absolvovat
kurz vinutí perlí, který vedu individuálně podle pokročilosti a zájmu. Maximální počet účastníků kurzu jsou dva lidé.
Všem, kdo zavítáte v letošním roce k nám
na Šumavu, přeji krásné chvíle v čisté přírodě, ať už voní deštěm nebo sluncem!

Šumavské
bylinné lázně

Na Šumavě mohou získat značku ŠUMAVA originální produkt® také zážitky, jako
typ služby v cestovním ruchu. S oceněnými zážitky se můžete právě teď seznámit.

Domácí dobroty z manufaktury Blanky
Milfaitové jsou již tradičním představitelem nejvyšší kvality v rukodělné výrobě. Na světové úrovni to potvrzuje mnoha medailemi z nejnáročnějších soutěží řemeslných výrobců marmelád, poráží konkurenci od Japonska přes Ameriku
po Evropu, na domácí půdě se pak pyšní
certiﬁkací Česká chuťovka a Dětská chuťovka, ale především obhájenou certiﬁkací ŠUMAVA originální produkt®, kterou
poprvé obdržela v roce 2011. A to za dorty, větrníky a jiné sladkosti, které vyrábí
ve Slunečné kavárně na Srní.
Slavná větrníková turistika, která postihuje nejen Čechy, ale kdy na nejlepší zemské měchurky z odpalovaného těsta přijíždějí klienti ze Slovenska, Německa,
Rakouska i Británie, je i v mimosezoně
faktem, který potvrzuje výjimečnost ces-

Staročeský řemeslný
jarmark na Linecké stezce
Na jarmarku, který probíhá každý rok
na konci května (23. 5. 2015), můžete zhlédnout předvádění starých řemesel a nakoupit vlastnoručně vyrobené výrobky přímo
od řemeslníků. Je připraven celodenní kulturní program.
Město Netolice
Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice
tel.: 388 324 267, 608 965 919
matrika@netolice.cz
http://netolicky-jarmark.webnode.cz

V lese se Šumavousem
Nabízíme celodenní outdoorový program
s prvky adrenalinu, který vychází z principů zážitkové a lesní pedagogiky. Děti
získají prožitky spojené s pobytem v lese,
nové zkušenosti, manuální a pohybovovou
dovednost a zručnost.
Dětské centrum ŠUMAVOUS
U Sloupů 11, 385 01 Vimperk
tel: 602 483 534
jirka@sumavous.cz
www.sumavous.cz

Za pohádkou na
Šumavu
Nevíte kam na výlet s rodinou, školou, či
školkou? Přijeďte se podívat do Pohádkové
chalupy v Mlázovech u Sušice na ojedinělou výstavu šumavských skřítků, víl, vodníků, čertů a jiných pohádkových bytostí.
Je zde kromě výstavy maňáskové divadlo,
atelier, kde si každý může udělat svůj suvenýr, dárek či skřítka. V pohádkové zahradě

najdete Rarášovu stezku, Perníkovou chaloupku, věštírnu, pohádkový golfík, Královskou vyhlídku na hrad Troškov. Uvidíte malou Pohádkovou rezervaci, projdete
Bránou do Šumavy, posedíte na Lavičce lásky, podíváte se na Hotel pro hmyz. Připraveno je plno her a soutěží – nechte se překvapit. Na své si přijdou i dříve narození.
Od května si u nás můžete zahrát pravé kuličky. V červenci a v srpnu zde hraje
divadlo Tety Terezy s jejími malovanými
pohádkami se Šumavousem a rakem Klapeťákem. Můžete si na ohništi něco opéci,
je zde možnost občerstvení. O prázdninách
každou středu od 20:30 hodin se konají
večerní prohlídky s programem.
Přijeďte se pobavit a trošičku pobát,
zapohádkovat. Více informací na stránkách www.pohadkovasumava.cz
Otevřeno: duben, říjen–prosinec: soboty,
neděle a svátky 10–16 hodin • květen, červen, září: denně 9–17 hodin (kromě pondělí) • červenec, srpen: denně 10–18 hodin
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Vyzkoušejte jedinečnou šumavskou pohostinnost
Certifikace ubytovacích a stravovacích služeb na Šumavě se těší
stále většímu zájmu. V současné
době má značku ŠUMAVA originální produkt® již 28 provozovatelů služeb, 78 výrobců a 4 zážitky.
Podrobnější informace hledejte na
našich internetových stránkách
www.regionalni-znacky.cz/sumava
nebo v novém katalogu certiﬁkovaných výrobků, služeb a zážitků, který právě vychází
a bude k dostání
v šumavských
informačních
centrech a u samotných certiﬁkovaných výrobců, či provozovatelů.
ů
Katalog bude také ke stažení na výše
uvedených internetových stránkách.

Šumavský pivovar s restaurací

Penzion „U Horejšů“

Penzion na Habeši

Wellness hotel Marlin Nová Pec

Steinbrenerova 48/1, 385 01 Vimperk I
tel./fax: +420 388 310 511
rezervace@sumavskypivovar.cz
www.sumavskypivovar.cz

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

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

Nové Chalupy 1
tel.: +420 388 328 193, +420 602 379 598
info@wellnesshotelmarlin.cz
www.wellnesshotelmarlin.cz

Penzion – restaurace Vyhlídka

Apartmány Braníčkov

Hotel Annín

Penzion U Andresů

Hojsova Stráž 7, 340 22 Nýrsko
tel.: +420 376 390 114, +420 604 501 287
recepce@penzion-vyhlidka.cz
www.penzion-vyhlidka.cz

Braníčkov 9, 341 42 Velhartice
tel.: +420 733 121 111
rezervace@branickov.cz
www.branickov.cz

Annín, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 399 909
info@hotelannin.cz
www.hotelannin.cz

Kůsov 34, 384 73 Stachy
tel.: +420 388 428 696, +420 777 253 799
penzion@uandresu.cz
www. uandresu.cz

Zámek Hrádek

Hotel Jenišov

Penzion Horská Kvilda

Penzion „Pod Hůreckým vrchem“

Penzion Holinka

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

Jenišov 253, 382 26 Horní Planá
tel.: +420 380 738 184, +420 607 710 880
info@hoteljenisov.cz
www.hoteljenisov.cz

Horská Kvilda 4, 385 01 Vimperk
tel.: +420 724 296 177, +420 607 525 577
info@horska.cz
www.horska.cz

Nová Hůrka 242, 342 01 Sušice – Prášily
tel.: +420 376 387 099, +420 723 753 809
recepce@bikepenzion.cz
www.bikepenzion.cz

Netřebice 49, 382 32 Velešín
tel.: +420 380 331 647, +420 606 113 323
liba.holinka@centrum.cz
www.penzion-holinka.cz

Pod Churáňovským vrchem

Penzion u Černého kohoutka

Apartmán 124

Šumavské apartmány

Dvorec Nová Hůrka

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

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

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

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

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

U Hojdarů

Ubytování u Chladů

Apartmány Eva

Chalupa Katky Neumannové

Chata Rovina

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

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

341 92 Srní 5
tel.: +420 723 925 304
sklenar.vaclav@tiscali.cz
www.sumava.net/apartmanyeva

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

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

Apartmány Šumava

Ubytování U Beranů

Chata Kvilda

Chalupa Pazderna

Turnerova chata

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

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

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

342 01 Nezdice na Šumavě 57
tel.: +420 603 415 013
hlavac@akmartinska.cz
www.nezdickachalupa.cz

Povydří (uprostřed naučné stezky mezi Antýglem
a Čeňkovou pilou) • tel.: +420 602 210 482
info@turnerovachata.cz
ww.turnerovachata.cz
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Přehled certiﬁkovaných výrobků a potravin
Takto označené výrobky je možno
zakoupit přímo u výrobce na uvedené adrese

Cukrářské výrobky –
jako od maminky
Západočeské konzumní družstvo Sušice
• Vodní ul. 144/1, 342 01 Sušice
tel.: 376 528 377 • www.zkdsusice.cz

Čajové pečivo
Cukrárna Eva • Náměstí 61, 382 73 Vyšší Brod
tel.: 380 746 219 • www.cukrarnaeva.cz

Čerstvě řezané
bylinky z Chluman

Hovězí maso a masné
výrobky z Jatek Volary
ZEFA Volary s.r.o. • Pivovarská 197,
383 01 Prachatice • tel.: 727 981 244 •
www.zefavolary.cz • Prodejna: „Dary
šumavské přírody“, Stögrova Huť 522, Volary

Houby ze Šumavy
Ječmínek s.r.o. • Turnerova chata – Povydří,
341 93 Rejštejn • tel.: 602 210 482
www.turnerovachata.cz

Chléb Maďarský, Chalupářský,
Speciál a Dalamán
Pekařství Vladimír Cais • Sídliště 385,
384 22 Vlachovo Březí • tel.: 388 320 021,
388 320 032 • www.pekarstvicais.cz

Lidové řezbářství
Jan Houška • Na Sadech 561, 383 01 Prachatice
tel.: 388 316 409, 776 356 951 • Nákup u výrobce
možný pouze po telefonické dohodě.

Louženské farmářské kuře
Farma Loužná s.r.o. • Loužná 51,
341 01 Horažďovice • tel.: 606 766 952,
606 766 953 • www.farmalouzna.cz

Marmelády, povidla
a extra džemy
Blanka Milfaitová – manufaktura tradičních chutí • 382 41 Pohoří na Šumavě 13
tel.: 604 949 187 • www.nase-dobroty.cz
Nákup u výrobce je možný po předchozí
telefonické dohodě.

KY.BY zahrada Chlumany • Provozuje Obec
Chlumany • Chlumany 60 • 384 22 Vlachovo
Březí • tel.: 602 328 400 • www.kyby.cz

Prachatické koláčky
máslové, svatební a tukové
Zemědělské zásobování a výkup
Prachatice, a.s. • Pivovarská 197,
383 01 Prachatice • tel.: 725 783 347 •
www.pekarstviprachatice.cz • Prodejna:
Pekařství U kostela • Velké nám. 35, Prachatice

Pouťové
a ovocné koláče
BANDUR spol.s.r.o. • T.G.Masaryka 516/II.,
342 01 Sušice • tel.: 376 524 230
pekarstvi.rendl@worldonline.cz

Přikrývky, podložky
a polštáře z ovčí vlny
OVAG s.r.o. • Předměstí 447,
341 01 Horažďovice • tel.: 376 512 432,
777 331 336 • www.ovag.cz

Pšeničné mouky, ječné kroupy
Mlýn a krupárna Mrskoš • U Jatek 127,
341 01 Horažďovice • tel.: 376 512 617,
777 558 033 • www.mlynmrskos.cz

Českokrumlovský
karamel od Vaška
Irena a Václav Kalkušovi • Kostelní 165,
381 01 Český Krumlov • tel.: 723 550 005 •
www.karamelovysen.cz

Rendlovy tyčinky
BANDUR spol.s.r.o. • T.G.Masaryka 516/II.,
342 01 Sušice • tel.: 376 524 230
pekarstvi.rendl@worldonline.cz

Dámská a pánská obuv
Redno Šumava s.r.o. • 341 42 Kolinec 176
tel.: 376 594 103, 736 622 802 • www.redno.cz
Prodejna: nám. Svobody 34 • 342 01 Sušice

Ručně plstěné výrobky
z ovčí vlny ze Šumavy

Dekorace z textilu –
patchwork, tkané koberce

Gabriela Skorunková – GaSko •
U Cihelny 337 • 381 03 Český Krumlov
tel.: 776 636 849 • www.gaskoart.cz

Eva Bártová • Dlouhá Ves 242, 342 01 Sušice
tel.: 732 936 933 • evicka242@seznam.cz

Ručně stavěná keramika
keltskou technikou

Dekorační výrobky
ze sušených rostlin
Helena Knězová • Hrádek u Sušice 115,
342 01 Sušice • tel.: 721 643 933 •
www.webtrziste.cz/knezova • Prodejna:
minigalerie Levandule, Hrádek u Sušice 127

Domácí džem
z lesního ovoce
Ječmínek s.r.o. • Turnerova chata – Povydří,
341 93 Rejštejn • tel.: 376 599 234, 602 210 482
www.turnerovachata.cz

Dorty a jiné zákusky
ze Slunečné kavárny
Slunečná kavárna • Srní 8,
341 92 Kašperské Hory • tel.: 604 949 187
www.slunecnakavarna.cz

Dorty cukrárny
Café Charlotte
Café Charlotte – Eva Nechvátalová •
340 04 Železná Ruda 77
tel.: 602 486 490 • www.cafe-charlotte.cz

Dřevěné ozdobné
a užitkové soustružené
výrobky
Ladislav Holinka • Netřebice 49,
382 32 Velešín • tel.: 607 686 356
holinka.ladislav@centrum.cz
Nákup u výrobce možný pouze po
telefonické dohodě.

Dřevořezby, přírodní dekorace
Kateřina Kříhová • Halase 24,
370 08 České Budějovice • Provozovna:
Zátoň 54, 384 51 Volary • tel.: 721 835 873

Fotograﬁe ze Šumavy
Vladislav Hošek • 384 81 Čkyně 189
tel.: 606 654 522 • foto.hosek@seznam.cz
www.fotohosek.cz

Háčkovaná krajka
Jiřina Petergáčová • Vimperská 320,
341 92 Kašperské Hory • tel.: 736 467 392
pety150@seznam.cz

Hasičská klobása,
sekaná, sádlo škvařené
Řeznictví Smetana, Pavel Smetana •
Americké armády 84 • 342 01 Sušice
tel.: 376 523 393, 606 241 533

Hovězí maso
Jiří Zelený • Drouhavec 3, 341 42 Kolinec
tel.: 607 610 176, 602 264 019 •
www.farmazeleny.cz
Nákup u výrobce je možný po předchozí
telefonické dohodě.

Chlistovská keramika
Květa Korečková • 339 01 Chlistov 72
tel.: 607 985 206 • www.kettykeramika.com

Chodská dekorační
keramika
Květa Korečková • 339 01 Chlistov 72
tel.: 607 985 206 • www.kettykeramika.com

Jihočeské přírodní
sklo – vltavín
Jan Palma • Latrán 149, 381 01 Český
Krumlov • tel.: 606 849 061 •
www.top1group.cz • Nákup u výrobce
možný po telefonické dohodě.

Keramika ze Šumavy
Ateliér Ivety Kůsové • Pod Viničkami 887
342 01 Sušice II • tel.: 606 480 755
www.tinyurl.com/keramika-ze-sumavy

Klenovická keramika
Ivana Tesárková • Klenovice 1,
383 01 Prachatice • tel.: 725 851 703
http://keramika-sumava-tesarkova.cz

Knížečka – Kolibřík
Vydavatelství Colibri • Mírová 407,
385 01 Vimperk • tel.: 603 593 429
www.colibri-nest.cz

Kolovečská keramika
Muzeum techniky a řemesel –
Martin Volf • Domažlická 1,
345 43 Koloveč • tel.: 379 494 235,
737 480 473 • www.muzeum-kolovec.cz

Krchlebský koláč
Helena Konopíková • Krchleby 68,
345 61 Staňkov • tel.: 379 492 720
www.krchlebskekolace.cz

Krumlovský
talisman štěstí
1. solární ck, s. r. o. • U Poráků 512,
381 01 Český Krumlov • tel.: 725 850 200 •
www.1solarnick.cz

Lenorské pečivo
Velká Lóže Pecařská Lenora, o. s. •
Augustin Sobotovič • tel.: 723 015 152

Lenorské sklo
malované
Mgr. Vlastimil Randák,
Keramika-sklo „U kocoura“
Houžná 31 • 384 42 Lenora
tel.: 723 721 184 • www.randakv.cz

Med ze šumavských rýžovišť
Michal Schützmeister • Kaštanová 1258,
342 01 Sušice • tel.: 773 517 515
schutzmeister@iex.cz • Nákup u výrobce je
možný po předchozí telefonické dohodě.

Mléčné výrobky a maso
Pavel Štěpánek – Biofarma Slunečná •
Slunečná 3, Želnava • 384 51 Volary
tel.: 604 331 278 • www.biofarma-slunecna.cz

Mléčné výrobky
minimlékárny JOMA
Minimlékárna JOMA – Jaroslava
Martínková • Dolní Lhota 5 • 340 21 Janovice
nad Úhlavou • tel.: 376 312 807, 604 413 696
Joma@mymail.cz

KERAMA, Miroslava Potužníková •
384 72 Zdíkov 172 • tel.: 777 041 584
www.kerama.wbs.cz • Nákup u výrobce
možný po telefonické dohodě.

Ručně šitá zvířátka a panenky
Romana Mathausová • Sušická 67,
341 92 Rejštejn • tel.: 731 456 411
mima.mathaus@seznam.cz

Ručně šité kožené předměty
Václav Franče • Míru 749 • 382 41 Kaplice •
tel.: 725 987 839 • www.dany.kay.sweb.cz

Řezbářské výrobky
Karel Tittl • Velhartice 86, 341 42 Kolinec
tel.: 606 730 013, 723 915 498 •
www.rezbarstvitittl.unas.cz

Pivo Jakub
Vyšebrodský minipivovar • Kaplická 28,
382 73 Vyšší Brod • tel.: 777 280 610
www.vysebrodskypivovar.cz

Plstěné výrobky
od oveček z Chlumečku
Mgr. Václava Bílková – Od oveček
z Chlumečku • Chlumeček 10,
382 03 Křemže tel.: 777 021 442
www.odovecekzchlumecku.cz

Šumavská holubička
Pavel Sarauer • sídliště Míru 311, 382 26
Horní Planá • tel.:380 738 332, 605 172 963
www.sarauer.cz

Šumavská hřibová polévka
Ječmínek s.r.o. • Turnerova chata – Povydří,
341 93 Rejštejn • tel.: 602 210 482
www.turnerovachata.cz

Šumavská skříňka
Jiří Brodec, Truhlářství • K. Weise 393,
385 01 Vimperk • tel.: 605 164 877, 724 830 576
• www.truhlarstvibrodec.cz

Šumavské bylinkové potěšení
a jiné ručně šité výrobky
Štěpánka a Tomáš Balvínovi •
Volšovská 492, 342 01 Sušice • tel.: 602 493 475
• www.balvinova.estranky.cz

Šumavské kachle
MK PROFI Kachlová kamna s.r.o. – Martin
Čermák • Palackého 235 • 382 26 Horní Planá
tel.: 380 728 751, 777 295 610
www.mkprofi.com

Šumavské perle
Jana Wudy • Nezdice na Šumavě 197,
342 01 Sušice • tel.: 606 889 532
www.wudy.cz • Nákup u výrobce možný
po telefonické dohodě.

Tiskoviny Pohádková Šumava
Milan Poláček – Pohádková Šumava •
Vrhaveč 61, 339 01 Klatovy • tel.:
608 961 611 • www.pohadkovasumava.cz

Tkané výrobky z chráněné
dílny NA VLNĚ
Ivana Jiřičková • Bošice 45, 384 81 Čkyně •
tel.: 775 037 437 • www.navlne.com

Vinuté berušky a otavské perle
Alena Kyrálová • Pod Svatoborem 1269,
342 01 Sušice • tel.: 603 322 227
alca.kyralova@seznam.cz

Outdoorové oblečení

Petráškův pramen – Aktivant

Svojšánci
Ivana Scheinostová • Farma Svojše •
341 92 Kašperské Hory • tel.: 724 108 968
www.farmasvojse.cz

Václava Malíková • Lipová 887,
341 01 Horažďovice • tel.: 721 229 460
www.dekorace-malikova.net

HOLZBERG s.r.o. • Alexander Jína
Provozovna Hrádek u Sušice • 342 01 Sušice
tel.: 776 888 777 • www.holzberg.cz

Petráškův dvůr s.r.o. • Lázeňská 1327,
383 01 Prachatice • tel.: 602 274 564 •
www.aktivant.cz • Prodejna: Petráškův dvůr •
Křenov č.p. 36, Český Krumlov

Rodinné včelařství Ratajovi •
Malčice 14, 382 32 Velešín
tel.: 774 714 513, 775 714 513
www.svicky-online.cz • www.jihocesky-med.cz

Vazby a dekorace
ze sušených rostlin

Originální roubenice
a horské sruby

Hedvika Zahálková • Vimperská 392,
341 92 Kašperské Hory • tel.: 776 376 799
www.vinuteperle.eu

Svíčky ze včelího vosku a med

Jiří Zelený • Drouhavec 3, 341 42 Kolinec
• tel.: 607 610 176, 376 594 443 •
www.farmazeleny.cz

Dagmar Staňková • Na Štěbetce 619,
342 01 Sušice • tel.: 775 228 893
bizustankova@seznam.cz

Páteříky a vinuté perly ze
Šumavy

JKS Group s.r.o. –
provozovna Strašín
So
Soňa Jiříková • Strašín 171,
342 01 Sušice • tel.: 724 560 199 •
sona.jirikova@gmail.com

Uzenářské výrobky
ze Šumavy

Originální bižuterie

Sport Schwarzkopf, s.r.o. • T. G. Masaryka
154 • 342 01 Sušice • tel.: 376 528 895,
731 446 249 • www.highpoint.cz

Strašínské
knedlíky

Řeznický špekáček
Řeznictví Smetana, Pavel Smetana
• Americké armády 84, 342 01 Sušice •
tel.: 376 523 393, 606 241 533

Sběratelské retro
pohlednice Šumavy
Jan Papaj • 382 78 Lipno nad Vltavou 39 •
tel.: 731 822 598 • www.pohledysumava.cz

Sirky ze Sušice
Ječmínek s.r.o. • Turnerova chata – Povydří,
341 93 Rejštejn • tel.: 376 599 234, 602 210 482
www.turnerovachata.cz

Sklo broušené – matový brus
Antonín Chrapan • 384 42 Lenora 117
tel.: 602 948 578 • www.prodejskla.cz

Skřítci a bytosti ze Šumavy
Jindřich Fábin • tel.: 737 441 332
jindrichfabin@seznam.cz

Stehýnka z divokých kachen
Ječmínek s.r.o. • Turnerova chata – Povydří,
341 93 Rejštejn • tel.: 602 210 482 •
www.turnerovachata.cz

Vimperské pivo
Šumavský pivovar • Steinbrenerova 48/1,
385 01 Vimperk I • tel.: 388 310 511
www.sumavskypivovar.cz

Zákusky a mini dezerty
Caffé Čokoláda s.r.o. • Plzeňská 1070,
341 01 Horažďovice • tel.: 605 217 240,
739 058 550 • www.caffecokolada.cz

Zmrzlina s lesním ovocem
z Turnerovy chaty
Ječmínek s.r.o. • Turnerova chata – Povydří,
341 93 Rejštejn • tel.: 602 210 482
www.turnerovachata.cz

Železnorudské pivo
František Strnad • Belvederská 189,
340 04 Železná Ruda • tel.: 376 397 016,
607 111 993 • www.hotelbelveder.cz

Železnorudské uzenářské
výrobky – řemeslná výroba
Řeznictví – uzenářství Šnebergr •
A. Kašpara 9, 340 04 Železná Ruda
tel.: 376 397 432 • www.reznictvisnebergr.cz
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Poznejte méně známá místa Šumavy

Zřícenina
hradu Hus
Zříceninu hradu Hus najdete na řece Blanice nedaleko zaniklé vesnice Cudrovice
na Prachaticku. Byl vystavěn na skalnatém ostrohu v místě výrazného meandru
řeky, tvořícím jeho přirozenou ochranu
ze západní, jižní i východní strany. Ze severu je hrad chráněn mohutným příkopem.
Povolení k výstavbě hradu na hoře lidově zvané „uf der Gans“ dostali bratři Jenčík, Vavřinec, Herbort a Pešek z Janovic
od krále Jana Lucemburského listinou
z 3. září 1341. Zároveň s povolením si král
stanovil podmínku, že se hrad stane královským manstvím a bude vždy otevřen

králi v boji proti nepřátelům a škůdcům.
V roce 1359 potvrdil král Karel IV. Peškovi z Janovic, potomkovi Herborta, a jeho
strýcům vlastnické právo na hrady Vimperk a Hus, k nimž patřila městečka Husinec, Záblatí a řada vesnic. Vimperk přenechal Pešek svým strýcům a sám si ponechal panství s hradem Hus. Když po roce
1363 páni z Janovic z tohoto kraje odešli,
stal se hrad pravděpodobně přímým korunním majetkem. Následujících třicet let
písemné zprávy chybí. Někdy na přelomu
14. a 15. století zastavil král Václav IV. hrad
svému oblíbenci, královskému podkomořímu Zikmundovi Hulerovi z Orlíka. Ten
se v roce 1393 uvádí jako patron kostela
v nedalekém Záblatí a na jeho žádost svolil král roku 1400, aby toto městečko získalo městská práva a bylo opevněno. Záro-

Turistická informační centra na Šumavě
Další informace o značce ŠUMAVA originální produkt® získáte v informačních
centrech na Šumavě. Infocentra označená značkou
jsou prodejními místy
certifikovaných výrobků – garantují prodej minimálně pěti druhů výrobků:
BĚŠINYInformační centrum Eurocamp Běšiny, Běšiny 220, 339 01 Klatovy • tel.: +420 376 375 011 •
eurocamp@besiny.cz • www.eurocamp.besiny.cz ČERNÁ V POŠUMAVÍInfocentrum Černá v Pošumaví,
382 23 Černá v Pošumaví 30 • tel.: +420 725 949 849 • infocerna@cernavposumavi.cz • www.infocerna.cz
ČESKÉ BUDĚJOVICE Informační centrum Bavorský les – Šumava, Karla IV. 416/14, 370 21 České
Budějovice • tel.: +420 387 202 598 • info.cb@bavorskelesy.cz • www.bavorskelesy.cz ČESKÝ KRUMLOV
Infocentrum Český Krumlov, nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov • tel.: +420 380 704 622 • info@
ckrumlov.cz • www.ckrumlov.cz/info DOMAŽLICE Městské informační centrum Domažlice, nám. Míru 51,
344 01 Domažlice • tel.: + 420 379 725 852 • infocentrum@idomazlice.cz • www.idomazlice.cz, www.
chodskeslavnosti.cz HARTMANICE  Městské informační středisko Hartmanice, Hartmanice 40,
342 01 Sušice • tel.: +420 376 593 059 • ishartmanice@muhartmanice.cz • www.sumavanet.cz/ichartmanice
Strakonická 152, 341 01 Horažďovice
HORAŽĎOVICE Regionální informační centrum Prácheňska
• tel./fax: +420 376 511 999 • mobil: +420 737 285 545 • ic@horazdovice.cz, horazdovice@ciao.cz • www.sumavanet.
cz/ihorazdovice HORNÍ PLANÁ Kulturní informační centrum Horní Planá, Náměstí 8, 382 26 Horní Planá
• tel.: +420 380 738 008 • info@sumava-lipno.eu • www.sumava-lipno.eu HORSKÁ KVILDA Informační
Horská Kvilda 40, 385 01 Vimperk • tel.: +420 388 435 555 • mobil: +420 731 530 388
centrum Horská Kvilda
• infohorskakvilda@gmail.com • www.horskakvilda.eu HORŠOVSKÝ TÝN Regionální informační centrum
Horšovský Týn, 5. května 50, 346 01 Horšovský Týn • tel.: +420 379 415 151 • info@horsovskytyn.cz • www.
horsovskytyn.cz CHANOVICE Informační středisko Chanovice, zámecký areál Chanovice • Chanovice
36, 341 01 Horažďovice • tel.: +420 376 514 164 • ic.chanovice@email.cz • www.chanovice.cz KAPLICE
(provoz květen – říjen) • osada Kaplice u Zátoně (pod
U ZÁTONĚ Informační středisko Idina Pila
Boubínem) • tel.: +420 388 436 216 • www.npsumava.cz KAPLICE Kulturní a informační centrum Kaplice,
Linecká 305, 382 41 Kaplice • tel.: +420 380 311 388 • infocentrum@mestokaplice.cz • www.mestokaplice.cz
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory •
KAŠPERSKÉ HORY Městské kulturní a informační středisko
tel.: +420 376 503 411 • informace@kasphory.cz • www.sumava.net/ickhory KAŠPERSKÉ HORY Informační
Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory • tel.: +420 376 582 734
středisko a středisko environmentální výchovy
• iskhory@npsumava.cz • www.npsumava.cz KDYNĚ Informační centrum, Nádražní 314, 345 06 Kdyně •
tel.: +420 379 413 555, +420 724 066 447 • infocentrum@kdyne.cz • www.kdynsko.cz KLATOVY Informační
centrum města, náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy • tel.: +420 376 347 240, +420 376 347 250 • icklatovy@
mukt.cz • www.klatovy.cz/icklatovy KLENČÍ POD ČERCHOVEM  Chodské regionální informační
středisko, 345 34 Klenčí pod Čerchovem 118 • tel.: +420 379 795 325 • is@klenci.cz • www.chodskaliga.cz
384 93 Kvilda 14 • tel.: +420 388 435 544 • iskvilda@npsumava.cz •
KVILDA Informační středisko
www.npsumava.cz LENORA  Informační centrum (provoz květen – říjen) • 384 42 Lenora 36 •
tel.: +420 722 498 208 • infocentrum@lenora.cz • www.sumava.net/iclenora LIPNO NAD VLTAVOU
Infocentrum Lipno, 382 78 Lipno nad Vltavou 87 • tel.: +420 380 736 053, mobil: + 420 731 410 800 •
infocentrum@lipno.info • www.lipno.info MODRAVA Informační centrum Modrava, Modrava 63,
341 92 Kašperské Hory • tel.: +420 376 599 051, +420 602 393 447 • info@modrava.eu • www.sumavanet.cz/
icmodrava NETOLICEInfocentrum Netolice, Muzeum JUDr. Otakara Kudrny • Mírové náměstí 248,
384 11 Netolice • tel./fax: +420 388 324 251 • info@netolice.cz • www.sumava.net/icnetolice • info.netolice.cz
NOVÁ PEC Informační centrum Nová Pec, Nové Chalupy 41, 384 62 Nová Pec • tel.: +420 602 391 223
• infocentrum@novapec.info • www.infocentrum.novapec.info NÝRSKO Informační a kulturní centrum
Města Nýrska, Komenského 877, 340 22 Nýrsko • tel.: +420 376 571 616 • ic@mestonyrsko.cz • www.sumava.
net/ icnyrsko POBĚŽOVICE Městské kulturní a infor-mační středisko Poběžovice, náměstí Míru 210,
345 22 Poběžovice • tel.: +420 379 497 889 • mobil: +420 734 449 630 • info@pobezovice.cz • www.pobezovice.
cz PLZEŇ Informační centrum Bavorský les – Šumava, Martinská 303/9 • 301 00 Plzeň • tel.: +420 377 322 145
• info.plzen@bavorskelesy.cz • www.bavorskelesy.cz PRACHATICE Informační centrum Prachatice, Velké
nám. 1, 383 01 Prachatice • tel.: +420 388 607 574, +420 388 312 563, +420 731 105 282 • infocentrum@
prachatice.eu • www.prachatice.cz, www.kisprachatice.cz PRÁŠILY Informační středisko obce Prášily
(v budově obecního úřadu) • Prášily 110, 342 01 Sušice • tel.: +420 376 589 014 • isprasily@email.cz • www.
sumavanet.cz/icprasily PŘEDNÍ VÝTOŇ Infocentrum Přední Výtoň • tel.: +420 602 286 522 • info@
(provoz květen – září)
areal-sportu.cz • www.areal-sportu.cz REJŠTEJN Informační centrum Rejštejn
• 341 92 Rejštejn 1 • tel.: +420 731 456 411 • mima.mathaus@seznam.cz ROKYTA U SRNÍ Informační
(středisko najdete 0,5 km od autokempu Antýgl) • tel.: +420 376 599 009, +420 731 530 437
středisko Rokyta
• isrokyta@npsumava.cz • www.npsumava.cz SRNÍ Infocentrum Srní, Srní 106, 341 92 Kašperské Hory •
tel.: +420 774 606 030 • srni.infocentrum@tiscali.cz • www.sumava.net/icsrni STACHY Turistické informační
Regionální sdružení Šumava • 384 73 Stachy 422 • tel.: +420 380 120 270 • icentrum@
centrum Stachy
isumava.cz • www.sumava.net/icstachy • www.isumava.cz STOŽEC Informační středisko a středisko
384 44 Stožec 68 • tel.: +420 388 335 014 • isstozec@npsumava.cz
environmentální výchovy Stožec
• www.npsumava.cz SUŠICE Městské informační centrum Sušice
nám. Svobody 138, 342 01 Sušice
• tel.: +420 376 540 214 • icsusice@mususice.cz • www.mestosusice.cz/icsusice SVINNÁ LADA Informační
Svinná Lada 21 • 384 93 Kvilda • tel.: +420 388 434 180 • isslada@npsumava.cz
středisko Svinná Lada
• www.npsumava.cz ŠVIHOV Informační centrum Švihov, náměstí Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov •
tel.: +420 376 393 244 • infosvihov@klatovsko.cz • www.svihov.cz VIMPERK Turistické informační
středisko Vimperk, nám. Svobody 42, 385 01 Vimperk • tel.: +420 388 402 230 • infocentrum@mesto.vimperk.cz
• www.info.vimperk.cz VYŠŠÍ BROD Infocentrum Vyšší Brod, Náměstí 104, 382 73 Vyšší Brod • tel./
fax: +420 380 746 627 • mobil: +420 724 336 980 • infocentrum@vyssibrod.cz • www.mestovyssibrod.cz
ŽELEZNÁ RUDA Informační turistické centrum města Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295,
340 04 Železná Ruda • tel./fax: +420 376 397 033 • itcruda@sumava.net • www.sumava.net/itcruda ŽELEZNÁ
Hraniční nádraží 24, 340 04 Železná Ruda • tel.: +420 376 387 060,
RUDA Informační středisko Alžbětín
isalzbetin@npsumava.cz, naturpark-bayer-wald-grenzbahn@t-online.de • www.npsumava.cz ŽIHOBCE
Infocentrum Žihobce, Žihobce 9, 342 01 Sušice • tel.: +420 724 895 012, info-muzeum@zihobce.eu •
www.zihobce.eu

veň také dostal povolení na zřízení nové
cesty ze Záblatí až do Pasova. Později byl
Zikmund Huler za své podvody zbaven
úřadu podkomořího a 23. června 1405
na Staroměstské radnici v Praze popraven. Po něm zřejmě krátce držel hrad s panstvím jako pozůstalost jeho bratr Oneš
z Orlíka a Vožice. Ještě téhož roku se hradu znovu ujal král, který následně dědičně zastavil purkrabský úřad Mikuláši z Pístného. Ten svěřil jeho správu Janovi z Mikulovic. Ještě za svého života převedl Mikuláš hrad Hus s panstvím na Jana Smilka
z Křemže, který byl táborským straníkem
a užíval hrad i panství jako základnu k válce se sousedy, především s Oldřichem
z Rožmberka. Janu Smilkovi se tak časem
podařilo nashromáždit značný majetek,
který mu císař Zikmund roku 1437 legalizoval. Roku 1439 byl ale Oldřichem
z Rožmberka zajat, připraven o majetek,
mořen ve vězení a nakonec popraven. Smilkovi lidé i bez svého pána dál pokračovali z hradu Hus ve svých loupežích a jejich
novým vůdcem se stal Habart Lopata
z Hrádku. V polovině února 1441 Přibík
z Klenového, Petr Zmrzlík ze Svojšína,
Janek Sedlecký z Prachatic a Klatovští
oblehli hrad. Po půlročním obléhání
se obránci 8. září 1441 vzdali, hrad byl
vypálen a pobořen.
Stoletou historii hradu a jeho držitele
známe z písemných pramenů poměrně
dobře. Poněkud horší je to již s poznáním
půdorysné dispozice hradu, vystavěného
na úzkém a dlouhém skalnatém ostrohu
obtékaném řekou Blanicí. Vzhledem k velmi torzovitému dochování zbytků zdiva je
dnes velmi obtížné rekonstruovat původ-
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ní půdorys hradu. August Sedláček uvažoval o severní části jako o předhradí
a za jádro považoval jižní větší část hradu.
Dnes je naopak prosazován názor, že při
stavbě bylo zvoleno neobvyklé řešení dispozice s jádrem v čele a předhradím v zadní části. Hlavní stavbou hradního jádra,
situovaného za mohutným šíjovým příkopem, mohla být mohutná obytná věž v čele.
Kromě ní zde jistě byly i další stavby.
Na východě ho obíhal parkán. Do hradu
se zřejmě vcházelo věžovitou branou
v západním svahu pod čelem jádra, cesta
procházela dále podél západní strany jádra
nejspíše na předhradí a teprve odtud přes
příkop do vlastního jádra. Na předhradí
se dochovaly zbytky obvodové hradby
s cimbuřím. Zajímavá je zeď vybíhající nad
řeku ve východní části předhradí. Není
vyloučeno, že souvisela se zásobováním
hradu vodou.

S výrobky označenými značkou
ŠUMAVA originální produkt® se můžete
setkat prakticky kdekoliv, protože
jejich prodej není nikterak omezen.
Prodej minimálně pěti certiﬁkovaných
druhů výrobků nebo skupin výrobků
je garantován
na těchto prodejních
místech:
Dárky ze Šumavy
Dlouhá Ves 232, 342 01 Sušice
ce
tel.: +420 775 240 118, +4200 605 128 207
www.sumavaweb.wz.cz
Informační centrum Horská Kvilda
Horská Kvilda 40, 385 01 Vimperk,
tel.: +420 388 435 555, +420 731 530 388
infohorskakvilda@gmail.com
www.horskakvilda.eu
Informační středisko Alžbětín
Hraniční nádraží Železná Ruda
tel.: +420 376 387 060
isalzbetin@npsumava.cz
www.npsumava.cz
Informační středisko Idina Pila
osada Kaplice u Zátoně (pod Boubínem)
tel.: +420 388 436 216
isidinapila@npsumava.cz
www.npsumava.cz
Informační středisko a SEV Kašperské Hory
Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 582 734
iskhory@npsumava.cz • www.npsumava.cz

Hus náleží mezi hrady, které stavěli šlechtici a následně je dostávali od Jana Lucemburského v léno s podmínkou, že budou
vždy otevřené pro panovnické mocenské
zájmy na daném území. S tím může souviset i velká rozloha předhradí hradu Hus,
které mohlo v případě potřeby poskytnout
útočiště početnému vojsku.
První větší soubor nálezů z hradu byl
získán po ničivé povodni v roce 2002. Při
záchranném archeologickém výzkumu
se podařilo najít bohatou kolekci zlomků
nádob, drobných kovových předmětů a zvířecích kostí.
Mgr. Ing. Marek Parkman, archeolog
Prachatické muzeum

Historické album Šumavy
Jedním ze zajímavých témat těsně
se dotýkajících území Šumavy jsou bezesporu zaniklé obce.
Řadu návštěvníků
zajímají, a proto se Správa NP a CHKO
Šumava rozhodla přiblížit někdejší život
na Šumavě prostřednictvím originálního
projektu s názvem z titulku.
Proč právě ALBUM? Výsledkem celého projektu jsou totiž informační panely
v podobě otevřeného rodinného alba
se zažloutlými starými fotograﬁemi, které jsou umístěny tam, kde kdysi byly přímo dané fotky pořízeny. Například u zbytků kostela sv. Lorence v Hůrce si můžete prohlédnout, jak vypadal v době své
největší slávy, vč. okolí posetém zmizelými staveními. I na Šumavu přišla průmyslová revoluce a asi nejpatrnější to bylo
na Frauenthalu anebo ve Františkově.
U Plešného jezera zas uvidíte, jaké stavby se v průběhu dějin vystřídali na jeho
hrázi.
V první etapě realizace projektu byly
osazeny originální informační panely
na 30 místech po celé Šumavě – od Zhůří

Seznam oﬁciálních
prodejních míst

u Keplí až po Huťský
Dvůr a Zadní Zvonkovou na jihu. Slovem
i obrazem představují tvář staré Šumavy,
kterou téměř nikdo
nepamatuje. Většina původních obyvatel
byla německé národnosti, a proto i všechny
informace jsou uvedeny v češtině i němčině, vč. názvu všech sídel. Při realizaci bylo
využito jak znalostí, tak i samotných archívů pamětníků a sběratelů starých fotograﬁí
ze Šumavy. Veškeré informace o projektu
i seznam všech míst, kde byly „pomníčky“
zaniklým lidským sídlům umístěny, naleznete na webových stránkách Národního
parku Šumava www.npsumava.cz. V případě pozitivní odezvy od vás návštěvníků
je možné, že se v projektu bude pokračovat, neboť Šumava oplývá nejen úžasným
přírodním dědictvím, ale její kouzlo i přitažlivost právě dotváří historie a kulturní
dědictví, které ALBUM připomíná. Projekt „Historické album Šumavy“ byl spoluﬁnancován Evropskou Unií, evropským
fondem pro regionální rozvoj.
Josef Štemberk,
Správa NP a CHKO Šumava

Informační středisko Kvilda
384 93 Kvilda 14 • tel.: +420 388 435 544
iskvilda@npsumava.cz • www.npsumava.cz
Informační středisko Rokyta
0,5 km od autokempu Antýgl
tel.: +420 376 599 009
isrokyta@npsumava.cz • www.npsumava.cz
Informační středisko a SEV Stožec
384 44 Stožec 68 • tel.: +420 388 335 014
isstozec@npsumava.cz • www.npsumava.cz
Informační středisko Svinná Lada
Svinná Lada 21, 384 93 pošta Kvilda
tel.: +420 388 434 180
isslada@npsumava.cz • www.npsumava.cz
Kavárna – vinárna Na Šumavě
Šumavská 31, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
tel.: +420 775 688 180
janegner@kavarnanasumave.cz
www.kavarnanasumave.cz
Městské informační centrum Sušice
nám. Svobody 138, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 540 214 • icsusice@mususice.cz
www.mestosusice.cz/icsusice
Městské kulturní a informační
středisko Kašperské Hory
Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 503 411
informace@kasphory.cz
www.pamatkykasphory.cz
Muzeum zámek Vimperk
385 01 Vimperk • tel.: +420 388 411 506
muzeum@npsumava.cz • www.npsumava.cz
Obchůdek Milly
Kostelní 70, 342 01 Sušice
tel.: +420 733 631 747
penzion.kolarova@seznam.cz
Pohádková chalupa
Mlázovy 18 • 341 42 Kolinec
tel.: +420 608 961 611
pohadkovasumava@seznam.cz
www.pohadkovasumava.cz
Informační centrum Rejštejn
341 92 Rejštejn 1 • tel.: +420 731 456 411
mima.mathaus@seznam.cz
Regionální informační centrum
Prácheňska
Strakonická 152, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 737 285 545, +420 376 511 999
ic@horazdovice.cz • horazdovice@ciao.cz
www.sumavanet.cz/ihorazdovice
Správa Národního parku a chráněné
krajinné oblasti Šumava
1. máje 260, 385 01 Vimperk
tel.: +420 388 450 111
vimperk@npsumava.cz • www.npsumava.cz
Šumavská galerie
Americká 154, 342 01 Sušice
tel.: +420 775 240 118, +420 605 128 207
j.adamcova@email.cz • www.sumavaweb.wz.cz
Šumavská řemesla
38473 Stachy 79 • tel.: +420 605 128 207
j.adamcova@email.cz • www.sumavaweb.wz.cz
Turistické informační centrum Stachy
384 73 Stachy 422 • tel.: +420 380 120 270
icentrum@isumava.cz • www.isumava.cz

www.regionalni-znacky.cz
www.isumava.cz
Doma na ŠUMAVĚ – Sezonní (pololetní) turistické noviny pro území Šumavy • Evidence MK ČR E 17 107 • Noviny
vydává Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. (384 73 Stachy 422, www.rras.eu), ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o. s. (www.arz.cz) a Správou NP a CHKO Šumava (www.npsumava.cz) v nákladu 25 000 výtisků. • Graﬁcký návrh a sazba: 2123design s. r. o. • Úvodní fotograﬁe: Radek Drahný • Kontaktní osoby: Kateřina Vlášková,
RRA Šumava, tel.: +420 380 120 263, email: vlaskova@rras.cz • Katka Čadilová, ARZ, tel.: +420 724 863 604, email:
cadilova@arz.cz

www.br-sumava.cz

Dobrá adresa pro život

Turnerova chata
(na trase Čeňkova pila – Antýgl)
341 93 Rejštejn • tel.: +420 376 599 234
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz

