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Pojďte se s námi toulat

To pravé ze Šumavy

Přehled akcí v regionu

Zavedeme vás na výlet ke Kadovskému
viklanu a dalším skalním útvarům. Více
se dočtete na straně 2.

Nováčky se značkou ŠUMAVA
originální produkt® vám
představujeme na straně 7.

Kam vyrazit za kulturou, zábavou
i sportem na Šumavě naleznete
na straně 9–11.

Šumava hrou – u nás
se rozhodně nudit
nebudete
Nemůžete děti odtrhnout od počítače, tabletu nebo mobilu? Nevadí, naše geohry je
zavedou do přírody i s mobilem v ruce.
Uvidíte, že tenhle druh zábavy si zamilují. Vyzkoušejte rozptýlení, které z vaší
dovolené udělá něco nevídaného. Zkuste, co jste ještě nezkusili, prozkoumejte
neprobádané, pobavte se, poučte. Naše
geohry „Šumava hrou“ jsou pro všechny, bez rozdílu věku. Můžete se vydat
na Kvildsko po stopách Krále Šumavy,
cestou zlatokopů okolo Kašperských Hor,
poznat historii sklářského rodu Abelů
na Hůrce, zavítat do pohádkového lesa
v bavorském Haidmühle či s lapkou dobýt Vítkův Hrádek. Průvodcem vám bude
i Josef Rosenauer, Jan Werich, Petr Vok
nebo soumar na Zlaté stezce. Je to snadné, stačí si stáhnout do svého chytrého
mobilu zdarma aplikaci GEOFUN (v obchodu Google play, nebo v App store).
Pro další informace o všech šumavských
geohrách navštivte web www.geofun.cz/
sumava. Připravili jsme pro vás celkem
11 geoher, zvládnete je dohrát všechny
a stát se třeba geokapitánem? Troufáme
si říct, že letos se na Šumavě určitě nudit nebudete.

A pro ty, co nemají techniku příliš v lásce a jsou vyznavači klasiky, jsme připravili, a také osobně vyzkoušeli, 15 výletů
do šumavské a bavorské přírody. Vybírali jsme i méně známá, ale něčím zajímavá místa. Výlety jsou různě náročné,
ale většinu z nich zvládnou i netrénovaní
a stejně tak rodiny s dětmi. Přímo v těchto novinách na straně 2 v rubrice „Pojďte
se s námi toulat“, vás zavedeme na výlet
ke Kadovskému viklanu.
Na našem webu www.isumava.cz pak
najdete podrobné popisy všech výletů,
doplněné mapou se zákresem a profilem
trasy a fotografiemi. Abyste mohli každý
výlet snadno absolvovat, popis obsahuje
(pokračování na straně 2)

Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti.

Střípky odjinud
Pražský Vyšehrad přivítal
nejen proměny naší vlasti,
ale také více než
30 regionálních výrobců

Bílá strž (Foto Jiří Plachý)

Deset let s regionální značkou
ŠUMAVA originální produkt®
K životním jubileím se sluší gratulovat a u těch kulatých se to bere ještě vážněji. A nejinak je tomu v případě regionálních značek, které letos slaví svou
první desítku.
Blahopřání a hlavně poděkování patří
především týmu, který v Regionální rozvojové agentuře Šumava značku koordinuje a právě před deseti lety položil základy
k její stabilní existenci. I když úplně první certifikáty byly uděleny v Krkonoších,
Šumavě patří vavříny právě za soustavnou
a spolehlivou péči o značku, díky níž můžeme po deseti letech říct: Má to smysl!
Cílem jakékoli značky je identifikovat to, co označuje, a odlišit označované
od podobných a zaměnitelných produktů.
Úspěch značky je trochu alchymie spočívající ve správném smíchání nekompromisní
kvality, přirozeného charismatu a šikovného marketingu. U regionálních značek
je to ještě o trochu složitější, protože neoznačují jeden produkt, ale mají ambice
reprezentovat celý region, tedy přesněji
kvalitní výrobky, služby a zážitky, které
v něm vznikají s respektem k tradicím,
ruční a duševní práci a životnímu prostředí.
Naplnění tak širokého cíle napomáhají kritéria pro udělování značky. Ta jsou
od počátků regionálního značení nastavena
tak, aby motivovala místní lidi k podnikání v regionu. Jsou dostatečně široká, aby
se do nich vešli jednotlivci, kteří se výrobě
či poskytování služeb věnují vedle svého
běžného zaměstnání, stejně jako celé firmy. A i když udržování a obnova tradic
a zachování jedinečného charakteru každého regionu patří k základním hodnotám

regionálních značek, dveře nezavírají ani
novým podnikatelským nápadům, respektují-li životní prostředí.
Od svých počátků před deseti lety urazilo regionální značení značný kus cesty –
ze zakládajících 3 regionů je dnešních
26, a zatímco v prvním roce značení se podařilo udělit celkem
15 certifikátů, v letošním
roce překročí počet platných ocenění tisícovku.
I když základní hodnoty a kritéria zůstávají,
mění se nejen počty, ale
i celková situace, v níž regionální značky působí. Dorostla generace, pro niž jsou plné
regály v obchodech samozřejmostí,
ale na druhou stranu přibývá i těch, kdo si
uvědomují, že globalizace má své stinné
stránky. Ti hledají alternativy, ovšem jako
spotřebitelé narazí na spleť značek, které
se všechny nějakým způsobem odvolávají na místní původ a kvalitu. V čem jsou
tedy právě regionální značky jedinečné?
Podle mého názoru v tom, že nejsou
úzce oborově zaměřené, jsou nezávislé
na jednom sektoru či zdroji financování,
staví na přirozené hrdosti na region a nebojí se – jak už bylo naznačeno výše –
kombinovat nejmenší výrobce (jednotlivce
a rodinné firmy) s většími podniky, ani tradiční obory s moderními inovacemi. Jsou

jednotné svým vizuálním stylem, a přece
rozmanité, protože každý region má svůj
vlastní jedinečný charakter a značku tvoří především její držitelé, kteří jsou v každém regionu jiní a neopakovatelní.
Za deset let existence regionálních značek se metodou budování sítě zdola podařilo pokrýt téměř tři čtvrtiny území České
republiky. Za úspěch regionálního značení lze označit už prostou skutečnost,
že existuje a roste i bez centrálního financování. Systém, který u nás funguje,
nemá obdoby v celé Evropě – i proto je
o to, co děláme v regionálních značkách,
zájem i v zahraničí. A pro nás je naopak zajímavé se inspirovat, co
se dělá pro podporu kvalitní
místní produkce za našimi humny.
Poučení je pro obě
strany celkem jednoduché – je třeba mít jasnou vizi, propracovaný,
srozumitelný a důsledně
dodržovaný systém kritérií
a výrazné a dobře zapamatovatelné značky, s dobrou vizuální prezentací a celkovou propagací. A konečně (a
především) musí existovat síť zapálených
lidí, kteří jsou ochotni regionální značku
naplnit obsahem – počínaje výrobci a provozovateli služeb a zážitků, přes koordinátory a propagátory myšlenky značení,
donátory, organizátory akcí a obchodníky,
až po konečné spotřebitele, jak z řad návštěvníků regionu, tak i místních obyvatel.
Přejme šumavské značce do další dekády všeho vrchovatě. Zaslouží si to!
PhDr. Kateřina Čadilová,
národní koordinátorka
Asociace regionálních značek

Při slavnostním zahájení již 7. ročníku
národní putovní výstavy „Má vlast cestami proměn“, která představuje proměny dosud opomíjených míst v sídlech
a krajině, se na pražském Vyšehradě
už potřetí představili také držitelé regionálních značek. Letos jich bylo více
než 30 a všichni si pochvalovali atmosféru podmalovanou vystoupením Spirituál kvintetu nebo Deylovy konzervatoře s hostem Danielem Landou. Mnozí
regionální výrobci připravili kreativní
dílny pro děti i dospělé nebo předváděli
svá řemesla. Jejich přítomnost na akci,
která chce být poděkováním všem, kdo
nerezignují na stav prostředí, v němž žijeme, nebyla rozhodně náhodná. I oni
často ztělesňují pozitivní proměny a nabízejí alternativy. A naučíme-li se dávat
přednost kvalitním místním výrobkům
s příběhem před anonymní produkcí
pochybného původu, můžeme k pozitivním změnám přispět i my.

Regionální značky
se představily na festivalu
dobrého jídla a pití
v Olomouci
27 držitelů regionálních značek HANÁ
regionální produkt® a JESENÍKY originální produkt® potěšilo přes 10 tisíc
lidí, kteří navštívili první ročník festi-

valu dobrého jídla a pití Garden food
festival v Olomouci. Festival proběhl
o slunečném víkendu 16.–17. května
ve Smetanových sadech, tedy v prostorách, kde se koná tradiční výstava
Flora Olomouc. Kromě výrobců, kteří patří do rodiny regionálních značek,
se zde představily nejvýznamnější olomoucké restaurace a přední výrobci potravin a nápojů z celé Střední Moravy.
Tváří festivalu se stali slavní šéfkuchaři
v čele se Zdeňkem Pohlreichem a Romanem Paulusem. V široké nabídce potravin s regionálními značkami nechyběly sýry, mošty, čokoládové pralinky,
sirupy, pečivo a celá plejáda lokálních
pivovarů. Poštulkovy tvarůžkové moučníky z Hané a Lahůdky ve skle Via delicia z Jeseníků měly svou prezentaci
i na hlavním pódiu, obleženém zájemci o originální tipy a recepty.

Doma na ŠUMAVĚ
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Husinec si připomíná významné výročí
v novém Centru Mistra Jana Husa

V letošním roce uctíme jedno z nejdůležitějších výročí, spojené s velkým českým reformátorem, jehož osobnost výrazně ovlivnila novodobé dějiny. Výročí 600 let od upálení Mistra Jana Husa si připomněli v jeho rodišti Husinci
otevřením Centra Mistra Jana Husa. Zajímavá kulturní památka prošla kompletní rekonstrukcí a byla oficiálně otevřena na konci května. Na návštěvníky
čeká moderní, nadčasová expozice, která názorně dokládá odkaz Mistra Jana
Husa současné době. Její kompozice však dozajista osloví i příští generace.

Nová atrakce na Zadově
pro letní hosty Šumavy
V pátek 26. 6. 2015 byla otevřena unikátní rozhledna na bývalém skokanském
můstku na Zadově. Díky projektu Sport
park Zadov – Kobyla a příspěvku ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci programu ROP Jihozápad byla zrekonstruována
a znovu zpřístupněna turistům nájezdová
věž bývalého skokanského můstku v areálu Kobyla na Zadově.

Pár zajímavých informací
k právě otevřené rozhledně:

• Rok výstavby skokanského můstku: 1978
• Zpřístupnění věže pro turisty: 1993
• Rekonstrukce vyhlídkové věže: 2014–2015
• Vyhlídková plošina můstku: 32 m nad zemí
• Počet schodů: 158
• Nadmořská výška paty věže: 1 077 m n.m.
• Nadmořská výška vyhlídkové plošiny:

Nová expozice je věnovaná době, životu,
dílu, tradici a odkazu českého reformátora. Projekt ohleduplně pracuje s dispozicí této Národní kulturní památky
a místem Husova rodiště, tzv. Husovy
světničky. V její bezprostřední blízkosti
se nachází Husova modlitebna, vyjadřující spirituální rozměr této osobnosti,
projevující se modlitbou i duchovní písní. Autorem architektonického a výtvarného řešení s využitím současné multimediální komunikace je akademický
architekt Petr Fuchs. Jako odborný garant působil prof. Jan Blahoslav Lášek,
děkan Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.
„Husův příběh je základním a ústředním obsahem i osnovou výstavy, představující jeho vzdělání, působení v Praze
na univerzitě a v Betlémské kapli, exil,
cestu do Kostnice a ukončení jeho života v Kostnici“, popisuje Tomáš Butta,

patriarcha Církve československé husitské. „Expozice se soustřeďuje na tři husovské okruhy. V úvodní části je návštěvníkovi představen kontext Husova života,
v ústřední části je přiblížen vlastní příběh reformátora a závěrečnou část tvoří
reflexe Husovy osobnosti a odkazu“, dodává. Husův život je zde zasazen do historického i regionálního kontextu se zřetelem na národní, společenské a církevní
aspekty husovské tradice v Husinci. Je tak
zdůrazněn mezinárodní a evropský charakter počátků české reformace. Prostor
je věnován také třem zásadním místům
spojeným s Janem Husem, kterými jsou
Husinec, Praha a Kostnice.
Zrekonstruované centrum bude sloužit nejen vzdělávacímu a pietnímu účelu, ale město Husinec jej může využívat
i ke kulturním a společenským akcím.
Letošní výročí je pro město Husinec natolik významné, že zde Mistru Janu Husovi věnovali celé pásmo kulturních akcí.
Všechny tyto akce mají za úkol přiblížit
jeho učení a odkaz dnešku.
Nejvýznamnější akcí v Husinci budou
od 3. do 6. července tradiční Husovy oslavy. „Rozhodli jsme se, že rozšíříme tradiční dny 5. a 6. ještě o den páteční a sobotní a vymysleli doprovodný program
tak, aby si v něm našel každý to své,“
říká starostka města Ludmila Pánková
a dodává: „Nedělní program 5. července
bude klasicky věnován duchovním a pietním akcím, novinkou však bude historický
průvod zakončený ohňostrojem. Pondělní program jsme vymýšleli tak, abychom
na nikoho z možných návštěvníků nezapomněli a všem věkovým kategoriím nabídli více alternativ, jak v Husinci strávit
celý den.“ Kromě možnosti nahlédnout
do nového Centra Mistra Jana Husa, tak
všechny návštěvníky čeká bohatý kulturní program. „Husovými oslavami to ale
nekončí. Udržování odkazu našeho rodáka Jana Husa se musíme všichni věnovat
i nadále,“ zakončuje starostka.
Město Husinec,
www.husinec.cz

1 109 m n. m.

• Náklady na rekonstrukci: 5 miliónů korun
• Délka rekonstrukce: 9 měsíců
• Poslední skokanský závod: 1996 – závod
o Pohár Šumavy

• Rekord můstku: 95 m, Pavel Ploc
• 1. skokan: Zdeněk Kolros, 1978
V rámci rekonstrukce byla nejen celá
věž opravena, ale navíc byla na její jihozápadní straně vybudována horolezecká
stěna, která bude určitě zajímavým zpestřením letních aktivit na Zadově a okolí.
V rámci projektu bylo navíc pořízeno i dětské hřiště, které bude instalováno u dolní stanice lanové dráhy v areálu Kobyla.
Zajímavostí určitě je, že na můstku bude
umístěna i nová letní TV panoramatická
kamera a tak ti, kteří sledují pořad Panorama na ČT Sport, budou moci nově během
léta sledovat i živé obrázky ze Zadova.
Rozhledna bude otevřena po dobu letních
prázdnin každý den od 10 do 18 hodin, stejně tak bude v provozu i lanová dráha Zadov-Kobyla, která návštěvníky k rozhledně
dopraví. Provoz v dalších měsících (září, říjen) bude upraven dle návštěvnosti o prázdninách, aktuální informace budou pravidelně aktualizovány na www.lazadov.cz.
Po dobu letních prázdnin bude nově v provozu i autobusová linka spojující Zdíkov,
Stachy a Zadov s Kvildou, která umožní návaznost na zelené linky Národního
parku Šumava, s nimiž se turisté pohodlně dopraví po celé Šumavě. Přesný jízdní řád najdou zájemci opět na výše uvedených internetových stránkách.
Luděk Sáska, Lyžařský areál Zadov

Šumava hrou – u nás se rozhodně nudit
nebudete
(pokračování ze strany 1)
také praktické informace např. kde zaparkovat, délku trasy, časovou a fyzickou náročnost, zajímavosti na trase, … Vše je
ještě doplněno itinerářem
výletu, který si můžete vytisknout a všechny informace prakticky využít přímo v terénu, nebo si založte sbírku šumavských
výletů, jelikož set itinerářů má jednotný grafický
styl. Na námi doporučené
pěší túry můžete vyrazit
hlavně od jara do podzimu, na zimu jsme připravili speciální kolekci výletů na běžkách – v bílé
stopě, ale o tom až v zimním čísle novin.
Nás příprava výletů a jejich testování moc bavila
a doufáme, že naše práce nezůstane bez
odezvy a bude vám k užitku. Rádi bychom počet výletů dále rozšiřovali a tak
uvítáme, když se s námi podělíte o své
zkušenosti s našimi výlety a dáte nám
vědět, jaké informace vám chybí a měli

bychom je doplnit. K tomu můžete využít buď e-mail vlaskova@rras.cz, nebo
třeba náš profil na facebooku www.facebook.com/isumava, kam také pravidelně
přidáváme novinky a zajímavosti o dění na Šumavě. Budeme rádi, když
nás budete sledovat, lajkovat a sdílet.
Všechny tyto aktivity jsou součástí projektu
Na šumavské výlety bez
hranic po celý rok, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj, Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný
stát Bavorsko 2007–2013.
Doufáme, že vás naše
zajímavé geohry a tipy
na výlety potěší a budou praktickým pomocníkem na toulkách po Šumavě. Tak
přijeďte a poznejte, že Šumava je nekončící zábava!
Regionální rozvojová agentura
Šumava, o. p. s.
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Výlet na Kadovský
viklan
Vydáme se do malebného Pošumaví,
k jednomu z největších viklanů v ČR,
který váží bez mála 30 tun a jeho obvod
je 11 m. Trasa vede částečně po naučné stezce Okolím Kadovského viklanu.
Při průzkumu všech skalních útvarů buďte opatrní, obzvláště po dešti
jsou kameny velmi kluzké!

Výchozím bodem pro tento výlet bude
obec Slatina, jež dostala své jméno podle toho, že byla založena v podmáčené
poloze, na slatinné půdě.
Zaparkujeme na návsi a vyrazíme polní cestou po žluté TZ směrem na Kadov.
Po 700 metrech dojdeme k první informační ceduli, která nás upozorní na zajímavé seskupení balvanů nazvané Velký čertův náramek. K němu dojdeme
po vyšlapané pěšině cca 100 m vpravo od značené TZ. K čertovu náramku

se váže i pověst, jejímž hlavním aktérem
je samozřejmě čert.
Poté pokračujeme dále po žluté TZ
a po cca 1 km dojdeme k lesnímu rozcestí, kde je další informační cedule, která nás nasměruje k zajímavému balvanu,
nazvanému Obětní kámen. Je považován
za tajemný kámen Kadovska zejména
proto, že se v jeho horní ploše nachází
poměrně velká prohlubeň a zdejší lidé,
i někteří archeologové soudí, že v pohanských dobách sloužil k obětním obřadům. Obětní kámen je od trasy vzdálen
cca 250 m, vydáme se k němu odbočkou
vlevo po lesní cestě, až k letnímu tábořišti, odtud pak vystoupáme přes okraj
louky do zalesněného svahu.
Po obhlídce se vrátíme zpět na žlutou
TZ. Na křižovatce jsou od roku 2013 osazeny dva patníky přátelství těsně sousedících obcí Kadov a Slatina, které byly
vytesány na kamenických slavnostech,
konaných každoročně ve Slatině.
Vypravíme se dále po žluté TZ a po cca
300 metrech dojdeme k další ceduli, upozorňující na Malý čertův náramek, skrývající se v nedalekém lesíku cca 80 m
vpravo od cesty. Z cedule se dozvíme
další pověst o tomto skalním útvaru.
Poté se vydáme do nedalekého Kadova, který je odsud vzdálen již necelý
kilometr. První písemná zmínka o obci
Kadov se objevila v r. 1352, kde se uvádí Kadov jako vladycké sídlo.
V centru obce nalezneme zajímavý
památkový areál, jehož pravděpodobně
nejstarší stavbou je původně středověká
tvrz, která byla přestavěna v 16. století v renesančním slohu a v 18. století
pak přebudována na sýpku. Uvnitř tvrze byla umístěna expozice Jak se dříve
žilo na vesnici, v současnosti je však bohužel budova nepřístupná. Vedle tvrze si
prohlédneme původně gotický kostel sv.
Václava z konce 13. století, přestavěný

v 18. století v pozdně barokním stylu.
Pod kostelem pak areál uzavírají barokní fara a špitál a o několik desítek metrů
dál novogotická kaple Nalezení sv. Kříže z let 1856 –1863 s rodinnou hrobkou
hrabat Linckerů a baronů z Lilgenau.
Z centra obce se konečně vydáme
ke Kadovskému viklanu, který se nachází na východním okraji obce. Místo bylo
v roce 1985 zařazeno mezi maloplošné
přírodní památky. Podle historických pramenů se prý balvan, i přes svou velkou
hmotnost, skutečně viklal při pouhém
doteku rukou. V roce 1893 však byl vyvalen ze svého původního lůžka a přestal se viklat. V roce 1983 byl viklan pod
vedením ing. Pavla Pavla pomocí dřevěných pák a sochorů opět usazen na svoje původní místo. Viklan je považován
za jeden z největších exemplářů v ČR.
Od viklanu se vrátíme zpět do centra obce a okolo bývalé tvrze půjdeme
po značené cyklotrase č. 2162 západním
směrem na Slatinu. Polní cestou dojdeme po 2,5 km na křižovatku, kde od-

bočíme vlevo a po značené cyklotrase
č. 2161 se vrátíme po asfaltové silnici
zpět do obce Slatina. Před obcí Slatina
budeme míjet kamenolom, u jehož vstupní brány nás upoutá mohutný žulový kámen, z dálky působící spíše jako pomník.
Jsou to však ohromné sluneční hodiny.
Odtud je k našemu cíli, na náves v obci
Slatina, co by kamenem dohodil. Tam si
ještě můžeme prohlédnout kapli sv. Václava, postavenou v roce 1865 a naproti ní
židovskou synagogu, která byla postavena v roce 1868 na místě původní dřevěné. Bývala v ní škola, byt a modlitebna,
dnes je však v soukromém vlastnictví.

Délka trasy je 9 km, časová náročnost
výletu je cca 2,5 hodiny pěšky, nebo
1 hodina na kole. Trasa je vhodná i pro
kočárky. Občerstvení na trase je pouze
v obci Kadov, kde je obchod se smíšeným zbožím.
V okolí můžete navštívit i další zajímavá místa: obec Chanovice – skanzen, rozhledna a panská barokní sýpka,
naučná stezka Příroda a lesy Pošumaví
(výchozí bod – Chanovice náměstí, náročnost nízká, vede po lesní cestě, celková délka 2 km); volně přístupná rozhledna Pětnice (7 km od obce Slatina);
Kamenná Bába u Bezděkova (výchozí
bod – Bezděkov, náročnost nízká, vede
po polní cestě, délka 1 km.
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Nádherná příroda i široká nabídka akcí láká Vrcholový kříž na Plechém
do Národního parku Šumava
Poznávání přírody, historie, starých řemesel nebo modelování, malování či výroba zajímavých věcí. To všechno nabízíme v létě svým návštěvníkům. Hlavním lákadlem ale přesto zůstává nádherná příroda.

Kam se vypravit?
Šumava, to je třeba Poledník, Tříjezerní
slať, Knížecí Pláně, ledovcová jezera nebo
Schwarzenberský kanál a známé jsou snad
každému. Proto není potřeba tyto cíle nějak podrobně představovat, stačí se podívat do mapy a vyrazit. Ideální je ještě před
samotnou cestou navštívit některé naše informační středisko. Na celém území Šumavy jich je v letní sezóně v provozu devět a jejich obsluha vám vždy ráda poradí s informacemi o plánovaném výletě, či
doporučí některé zajímavosti, které byste
v rámci své cesty třeba mohli minout. Navíc je každé informační středisko vybaveno informačními materiály, včetně map.

kudy budete projíždět, ale také o celé Šumavě. Záleží jen na vás, kterou část Šumavy budete chtít zajímavou a také velmi romantickou formou poznat. Další informace a kontakty na jednotlivé kočí naleznete
na našich stránkách.

Jak si užít Šumavu?

Březník a jeho letní provoz

Otázkou tedy zůstává, jak se ke svému cíli
dostat. Tradičně buď pěšky a třeba s průvodcem. Neexistují jen známí a oblíbení
Průvodci divočinou, kteří letos opět nabídnou tradiční i nové trasy. Pro tuto službu
je třeba se předem registrovat na našich
stránkách www.npsumava.cz. K dispozici jsou také průvodci, kteří vás provedou
běžně přístupnými místy národního parku,
ale zprostředkují vám trochu jiný zážitek.
Pokud milujete vodu, i tady si přijdete
na své a to splutím Teplé Vltavy. Na Šumavě jde přitom o trochu jiný vodácký
zážitek, než na jiných řekách, díky kajaku nebo kánoi se totiž dostanete do první zóny národního parku. Je třeba jen dodržovat daná pravidla a jedinečné splouvání si dokonale užijete.
Šumavu lze také zažít v sedle kola na desítkách až stovkách kilometrů zajímavých
cyklistických tras s různým stupněm náročnosti. Nabízíme ale také jiné možnosti,
například výlet na elektroskútrech, určených pro hendikepované občany, kteří by
se do vzdálenějších míst jen těžko dostali a úplně nově komentovanou projížďku

Hájenka Březník je jedním z velmi vyhledávaných návštěvnických cílů. Je to
logické – krásná příroda, unikátní historie popsaná spisovatelem Karlem Klostermannem a v minulosti také možnost občerstvení. Bohužel kvůli zásadním problémům s energetickým zajištěním budovy
a především nevyřešeným nakládáním
s odpadními vodami bude hájenka Březník provozována v „nouzovém režimu“.
Přístupné bude muzeum Karla Klostermanna v podkroví budovy a informační
středisko. Restaurace bude celou sezónu
z technických důvodů uzavřena. Předpokládáme, že minimálně první polovina
sezóny by měla proběhnout v tomto režimu, ve druhé půli už ale mohou začít rekonstrukční práce, kvůli kterým nebude
možné otevřít muzeum ani infocentrum.
Za tyto komplikace se předem omlouváme.

v kočáře taženém koňmi. Na Železnorudsku, Prášilsku, Srnsku, Modravsku, Kvildsku a Borovoladsku totiž bude jezdit pětice proškolených Partnerských kočích NP
Šumava, kteří vás v kočáře provezou zajímavými místy chráněné krajinné oblasti a národního parku a ještě vás seznámí
s mnohými zajímavostmi nejen o místech,

velice efektivně spolupráce mezi oběma
parky, která už teď nese své ovoce v podobě společného loga, které je k vidění
na česko-bavorském informačním letáku nebo na historicky prvním společném
nástěnném kalendáři, který je k prodeji
ve všech informačních střediscích nebo
na e-shopu. I díky tomuto kalendáři, který představí 12 základních biotopů a jejich
typické obyvatele, zjistíte, že Bavorský les
totiž není jen o Roklanech, Velkém Javoru
nebo Luzném. V průběhu léta se dozvíte
více o vývoji lesní krajiny, o rozmanitosti
zvířeny a květeny nebo můžete besedovat
s ředitelem NP Bavorský les, Dr. Franzem
Leiblem. Všechny přednášky jsou tlumočeny do češtiny a naleznete je v kalendáři
akcí, nebo na našem webu.

Návštěvnická centra
Velmi očekávanou novinkou letošní sezóny je otevření dvou nových návštěvnických center: Návštěvnické centrum vlka
nedaleko Srní a Návštěvnické centrum
jelena nedaleko Kvildy. Je velmi pravděpodobné, že tato centra návštěvníkům
otevřeme již v průběhu srpna. Návštěvnické centrum jelena nabídne setkání
s těmito majestátními obyvateli Šumavy
a také s rysem Davidem, kterého se podařilo vyléčit po těžkém střetu s automobilem v naší Záchranné stanici živočichů
v Klášterci. Návštěvnické centrum vlka
zase umožní nahlédnout do života šelem,
které se na Šumavě vyskytují sporadicky.
V tříhektarovém výběhu budou návštěvníci pozorovat vlky z dřevěné lávky, která se skoro dotýká korun okolních stromů
a nabídne tak báječný zážitek.

Programy pro veřejnost –
vybere si každý
Jak už bylo zmíněno na začátku, připravili jsme pro vás více než 170 akcí, jako
jsou například zajímavé vycházky do jedinečné šumavské přírody. Pro milovníky šumavských rašelinišť je připraveno
několik odborných doprovodů do těchto
jedinečných lokalit Šumavy. Neméně zajímavé jsou výpravy za květenou Šumavy,
na kterých se seznámíte s nenápadnými,
běžnými rostlinami, ale i chráněnými, léčivými a jedovatými. Pro ty, kteří si chtějí
odpočinout v některém našem informačním středisku, jsou připraveny tvořivé dílny. Vyzkoušet si můžete tvoření z přírodních materiálů, ale také např. z fimo hmoty.
Na hrnčířském kruhu si možná vyrobíte
svůj vlastní hrnek, vázu či misku.
V letošním roce se snažíme více přiblížit
a představit veřejnosti sousední Bavorský
národní park. Od loňského roku probíhá

Čekání na otevření těchto návštěvnických center je možné si zkrátit například
návštěvou rybí líhně v Borových Ladech,
kde se seznámíte s chovem původních
šumavských ryb nebo návštěvou sovích
voliér taktéž v Borových Ladech. K vidění je tam 15 dravců, z toho dvanáct
sov včetně sovice sněžní, která je letošní novinkou.
Návštěva Národního parku Šumava určitě
stojí za to a je vcelku jedno, zda se chcete podívat jen do přírody pěšky, na kole
nebo v kočáru, jestli se chcete o ní dozvědět něco více nebo si ji užít v některém
zařízení Správy NP Šumava.
Buďte vítáni!

Dne 5. října 2014 byl na nejvyšší hoře
české (a rakouské) Šumavy, na Plechém –
1 378 m n. m., slavnostně posvěcen nový
vrcholový kříž. S tímto nápadem přišli
členové rakouské horské služby sídlící
v Aigenu. Fyzicky kříž vyrobil Manfred

Reiter ze Schläglu (na fotografii). Kříž
je přes 3 m vysoký a váží téměř 400 kg,
s ohledem na drsné klima místa je vyroben z nerezové oceli a dubového dřeva. Na čelní straně dominuje znak Rakouské horské záchranné služby – alpská
protěž. Veliký německý nápis říká: Ježíš
Kristus – zachránce a vykupitel světa.
Na severní straně je dvojjazyčný nápis:
Hoře zdar /Bergheil. Vrcholový kříž, jako
tradiční symbol křesťanů na místě, kde
může stát člověk Bohu nejblíže, zůstane
na skále „Pleknštejnu“ viditelný z dálky po dobu nejméně několika desetiletí.
Až do doby, než ho přeroste samovolně
se obnovující les na české, anebo nově
vysázený les na rakouské straně.
Josef Štemberk,
Správa NP a CHKO Šumava

První informační středisko Správy NP Šumava
má kulatiny, Svinná Lada slaví dvacetiny
Informační středisko Svinná Lada bylo
založeno 2. 6. 1995 jako jedno z prvních informačních středisek Národního
parku Šumava. Prošlo dvěma modernizacemi, až do dnešní bezbariérové podoby, která nabízí návštěvníkům expozici zaměřenou na šumavská rašeliniště.
Návštěvník se prostřednictvím osvíceného středového modelu Chalupské slatě
ocitne v době ledové na největším rašelinném jezírku v České republice. Krásu
a jedinečnost rašelinišť může návštěvník
sdílet pomocí audiovizuálních průvodců
a to i v anglickém a německém jazyce,
které ho provedou celou expozicí od vývoje rašelinišť přes tamní flóru a faunu
k dřívější, nyní zakázané, těžbě rašeliny.
Zmodernizované IS nabízí návštěvníkům
tříjazyčný infokiosek, vybavený informacemi o typech rašelinišť, hrami pro děti a internetem. Za zmínku také stojí dotyková
plazmová obrazovka s mnoha autentickými
fotkami z okolí Chalupské slatě, především
s místním ptactvem se zvukovými efekty.
K odpočinku a relaxaci slouží kinosál
o počtu nejméně 20 míst k sezení. Zde
mohou návštěvníci shlédnout 3D film „šumavská rašeliniště“, nebo se jen pokochat
detailními fotografiemi vlochyně bahenní.

IS Svinná Lada nabízí k poznání Šumavy prodejní a propagační materiály, také besedy, přednášky a komentované doprovody na Chalupskou slať.
Na své si přijdou i malí návštěvníci, v blízkosti IS je postavené dětské hřiště s naučnými prvky.
K 20. výročí založení IS Svinná Lada
bude připraven v sobotu 19. 9. od 14 do
17 hodin doprovodný program pro malé
i velké návštěvníky formou hravých, tvořivých a vědomostních aktivit.
Adéla Kršňaková,
Správa NP a CHKO Šumava

Hendikepovaní mohou opět Šumavu poznávat díky elektroskútrům Nová kniha o národním parku
V letošním roce pokračujeme druhým
ročníkem programu pro návštěvníky
s pohybovým omezením.
Výlety na elektrických skútrech jsou určeny pro návštěvníky z řad vozíčkářů (ZTP
nebo ZTPP), skupinu doplňují také senioři
nad 65 let s pohybovým hendikepem. Vyjížďky se konají v doprovodu zkušeného
průvodce, který může v případě potřeby
pomoci i v roli asistenta.
Na výběr jsou trasy ze dvou výchozích
míst. Z Rokyty na Šumavské pláně, údolím Roklanského potoka nebo k Vchynicko-Tetovskému plavebnímu kanálu a Hauswaldské kapli. Ze Stožce vede jedna trasa
přes Stožecká luka a osadu Dobrá k Vltavskému luhu a druhá k historickému

Zájemci si mohou telefonicky nebo přímo na místě domluvit zkrácení trasy, přizpůsobené jejich možnostem. Proškolení
v ovládání probíhá před výjezdem.
Výlety probíhají v období červen–září.
Těšíme se na Vás!
Lenka Dvořáková, Správa NP a CHKO
Schwarzenberskému kanálu a revitalizovanému korytu potoka Hučina.
Při výběru výletu rozvažte pečlivě své
síly a možnosti. Dotazy k organizaci programu a registracím vám podají průvodci, kontakty a další info najdete na www.
npsumava.cz. Zde je také nutno vyjížďku
objednat pomocí registračního systému.

Průvodce na trasách z Rokyty:
František Hálek, tel.: 721 385 446,
prodoma@centrum.cz
Průvodce na trasách ze Stožce:
Martin Friček, tel.: 775 645 581,
martin.fricek@tiscali.cz
Koordinátor programu:
Lenka Dvořáková, tel.: 731 530 442,
lenka.dvorakova@npsumava.cz

Správa Národního parku Šumava vydala novou knihu, která slovem a obrazem
představuje vybraná místa
sta
a zajímavosti z jedineč-ného přírodního dědictví Šumavy. Kniha byla
připravována více než
rok a podílelo se na ní
celkem dvacet fotografů Šumavy a mnoho odborníků z řad zaměstnanců Správy NP. Netradiční formát (30 x 25 cm)
a moderní grafika knihy umožnily na celkem 104 stranách zajímavě prezentovat
73 většinou celostránkových nebo panoramatických fotografií. Obsah knihy je
rozdělen do tematických oddílů (např.

les, rašeliniště, flóra, fauna). Krátké texty
a popisky v češtině a angličtině populárpředstavují jak divokou příroní formou představu
du, tak bohaté tradice a historii Šumavy. Tato kniha potěší
m
snad každého milovníka krás Šumavy a je
vhodná i jako unikátní dárek z Národního parku Šumava.
Je k dostání v informačních střediscích Správy NP nebo
na e-shopu národního parku za 256 Kč.
Slavnostní křest knihy proběhl dne 12. března 2015 na Kvildě.
Josef Štemberk,
Správa NP a CHKO Šumava

Doma na ŠUMAVĚ

Léto 2015

Průvodci divočinou
v Národním parku
Šumava
Národní park Šumava zahrnuje rozsáhlá území přírody
bez vlivu člověka, kde svůj
domov dodnes nachází velká zvířata. Vedle nerušeného života divokých zvířat je
zde přírodě dovoleno vyvíjet
se podle vlastních zákonů a to
na velkých plochách. Tuto šanci nedostávají nikde jinde mimo území národních
parků. Za poznáním divoké přírody pořádáme od roku 2008 výpravy s vyškolenými průvodci a každý rok nabízíme objevování nových oblastí a poznávání přírodních zákonitostí se znalými průvodci.
Letos se tedy koná již 8. sezóna s „Průvodci divočinou“, která byla zahájena
v červnu a na poslední placené výlety budou skupinky vyrážet na konci října. Téměř
tisícovka lidí se tak bude moci seznámit
s přírodním dědictvím Šumavy na vlastní
kůži při výpravách do šumavské divočiny.
Rozmanitost výprav je dána značnou velikostí Národního parku Šumava. Hlavními tématy ale pochopitelně jsou: les, voda
a rašeliniště. S ve střední Evropě unikátní horskou smrčinou a jejími vývojovými
cykly se můžete seznámit na Trojmezné
hoře, Smrčině na jihu anebo v oblasti Po-

lomu a Ždánidel v západní části Šumavy. Výstupy na hory jsou vždy spojeny
s úchvatnými výhledy, které jsou pro běžné
návštěvníky skryté, protože se mimo značené trasy běžně nevydávají. Velmi citlivé
jak na rušení živočichů (např. tetřeva), tak
na fyzický sešlap, jsou rašeliniště, přesto
se můžete na vlastní kůži seznámit s pověstnými „šumavskými močály“ i s obyvateli žijícími v krušných podmínkách vrchovišť na Šumavských pláních anebo v údolních rašeliništích ve Vltavském luhu. Bez
vody by nebylo života a o tom se můžete přesvědčit jak v kaňonu Křemelné, tak
ve Vltavském luhu kolem Teplé Vltavy.
Cestou a necestou, po jeleních stezkách
a tetřevích pěšinách zájemce doprovází
zkušení průvodci, kteří žijí povětšinou
od narození na Šumavě. Brzy poznáte,
že naše snad nejmelancholičtější hory,
tedy Šumavu, nejen dokonale znají, ale
i celým srdcem milují. Celkem čtrnáct

místních průvodců provádí návštěvníky
na více než sto výpravách. V nabídce
je 14 různých tras procházející 8 rozdílných oblastí národního parku. Od roku
2013 je možno také poznávat
„divočinu“ ve vybraných rezervacích Chráněné krajinné oblasti Šumava, která
těsně navazuje na národní
park a tamní přírodní poklady si s národním parkem
vůbec nezadají. Patří sem
i zážitky téměř adrenalinové
jako např. výstup na Jezerní stěnu
Černého jezera nebo průchod soutěskou
Bílého potoka v Královském hvozdu.
Novinkami letošního roku jsou výpravy:
• na Hůrecký vrch – Celodenní výprava
přes podmáčené louky na Cettlově Hůrce
až po vrchol Hůreckého vrchu s pralesovitými zbytky horského smíšeného lesa. Celkem je v nabídce 8 termínů pro 10 osob.
• na Dřevěnou hůl – Celodenní výprava
z Prášil přes horské smrčiny na Ždánidlech a Dřevěné holi kolem jezera Laka
a dále přes někdejší sklářskou vesnici Hůrka zpět do Prášil, kterým ještě nedávno
hrozilo vymazání z mapy Šumavy. Celkem jsou naplánovány jen 4 termíny pro
vždy 10 osob.
• na horu Hvozd – Putování po místech,
kde žil poslední šumavský medvěd (resp.
medvědice) v jižní části Šumavy. Narazíte zde na skály tvořící jedinečné žulové
skalní město. Bude se konat celkem 8 výprav pro 10 osob.
Unikátně bude nabízeno poznávání dvou
národních parků ve dvou dnech – Putování divokými lesy Šumavy a Bavorského lesa po cestách, stezkách i zvířecích
pěšinách, po stopách pašeráků i převaděčů. Nocování bude na horských chatách.
Celkem proběhnou 4 termíny, vždy pro
maximálně 8 osob.
Pro zájemce o výpravy do divočiny je
důležité si včas zajistit místo. Rezervační
systém byl spuštěn na internetu v květnu,
podmínky a především nabídky zde byly
zveřejněny již předtím, abyste si mohli svůj
výlet za poznáním pravé tváře Národního
parku Šumava dobře naplánovat. Výpravy
se konají ve skupinkách po 5 až 11 lidech,
které mají o to intenzivnější zážitky a rovněž po sobě v přírodě zanechají podstatně
méně stop než velká skupina. Každá trasa
respektuje místní „obyvatele“, takže například do míst, která jsou domovem tetřeva, se chodí až od poloviny července, kdy
jsou tetřeví kuřata již samostatná a nejsou
zvlášť ohrožená při vyrušení.
Další informace k trasám a rezervacím
naleznete na stránkách www.npsumava.cz.
Koordinátor: Josef Štemberk, Správa NP
Šumava, tel.: (+420) 731 530 287,
josef.stemberk@npsumava.cz

Nahlédnutí do “Soukromí divočiny”
V průběhu dubna proběhla výstava fotografií s názvem V soukromí divočiny.
Jde o unikátní výstavu fotografií z fotopastí, která vznikla v rámci přeshraničního projektu o monitoringu rysa ostrovida. Při tomto monitoringu byla zachycena i některá další unikátní zvířata, o nichž
se na území NP Šumava dosud nevědělo
či jen tušilo (psík mývalovitý, šakal, kočka divoká). Dále bylo zajímavě zachyceno
a zprostředkovaně umožněno nahlédnutí do “soukromí“ typických představitelů
živočišné říše jako je jelen, mýval, liška,
kuna, zajíc, srnec a jiné.
Součástí výstavy je doprovodný text informující o průběhu a výsledcích projektu, při němž fotografie vznikly.Výstava
byla doplněna fotografiemi zaměstnanců
NPŠ, které byly ohodnoceny v roce 2014.
Fotografie bylo možno shlédnout ve
výstavních prostorách Českého rozhlasu

Plzeň a v budově MŽP. V letních měsících budou k vidění v informačních středisích NP. Na podzim bude výstava zahajovat slavnostní otevření našich návštěvnických center na Kvildě či v Srní.
Zájemci o zapůjčení této či nějaké další mobilní výstavy o NP Šumava se mohou informovat mailem na stepan.rosenkranz@npsumava.cz.
Štěpán Rosenkranz,
Správa NP a CHKO Šumava
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Splouvání Teplé Vltavy

Národní park Šumava byl založen v roce 1991 a již od roku 1993 bylo povoleno
splouvání několika šumavských řek. Tehdy nebylo omezeno žádnými podmínkami s výjimkou výšky hladiny vody Teplé Vltavy 45 cm na Soumarském Mostě.
Rychle vzrůstající počet lodí (až 12 545 v roce 2005) se stal pro zdejší ekosystém
neúnosnou zátěží.
Na problémy poukazovala řada vypracovaných studií a byly podány první stížnosti
proti splouvání v tomto úseku. K navrhovanému úplnému uzavření naštěstí nedošlo a na základě Hodnocení významnosti vlivů záměru (splouvání) na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti, zpracovaného odborným posuzovatelem v roce
2013, byly stanoveny příslušným správním orgánem, Krajským úřadem v Českých Budějovicích, přísnější podmínky
týkající se režimu splouvání. Nejpřísnější – se zpoplatněným registračním systémem pro splouvání Teplé Vltavy platí
pro úsek ze Soumarského Mostu k mostu
u Pěkné, kde protéká Teplá Vltava 1. zónou Národního parku Šumava. Proto zde,
podle Návštěvního řádu přijatého Radou
NP Šumava v roce 2013, platí registrace
lodí při výšce hladiny řeky, jak v rozmezí 50–61 cm, tak i při vyšším stavu vody.

Vltava na území Národního
parku Šumava


Část řeky Borová Lada–Polka: není
regulována výška hladiny ani počet lodí.
Splouvání je povoleno od 15. března do
31. května o sobotách a nedělích od 8
do 18 hodin z důvodů vyšší hladiny vody
po jarním tání. V ostatních měsících je zde
vody nedostatek, tak jako na všech horních
částech horských řek.
 Část řeky Polka–Lenora: leží v CHKO
a úsek není nijak omezován.
 Úsek Lenora–Soumarský Most: je splav-

ný od 1. května do 31. října, od 8 do 20 hodin a výška hladiny je limitována od minima 45 cm (dle vodočtu Soumarský Most).

vyplutí z registračního místa na Soumarském Mostě je možné v 16 hodin.
Uvedené výšky hladin jsou vyznačeny
ryskami na vodočetné lati na Soumarském
Mostě u mostního pilíře. Pro určení výšky
hladiny je rozhodný stav na vodočetné lati
v daný den v 8:00 hodin. Při poklesu hladiny pod 52 cm je vydáváno upozornění,
že následující den může nastat stav, kdy
nebude možné příslušný úsek splouvat.
Registrace plavidel pro splouvání úseku
Soumarský Most–most u Pěkné se provádí
prostřednictvím internetového registračního systému nebo v povolené době splouvání přímo v nástupním místě Soumarský
Most (v případě neobsazených míst). Pro
každé registrované plavidlo je před splutím vyhrazeného úseku v nástupním místě Soumarský Most vydávána nezaměnitelná registrační známka.
 Úsek Pěkná–Nová Pec: má částečné omezení, od 1. května do 31. října, od 8 do 20 hodin. Počet lodí, časový harmonogram a výška hladiny nejsou nijak omezeny.

Od začátku dubna je vždy spuštěna registrace pro splouvání Teplé Vltavy v úseku Lenora–Soumarský Most a Soumarský
Most–Pěkná. Zde platí zvláštní podmínky
uvedené v návštěvním řádu.

Některá pravidla pro splouvání
dle platného návštěvního řádu:
Počet lodí není omezen, časový harmonogram není stanoven.
 Úsek Soumarský Most–Pěkná: má
nejpřísnější omezení, splavný od 1. května do 31. října, od 8 do 20 hodin, doba
povoleného vyplutí je každou celou hodinu v době od 8 do 16 hodin s tolerancí
15 minut. Počet lodí je omezen a podmíněn registrací, výška hladiny je omezena
od min. stavu 50 cm do 61 cm a volnější od 61 cm.
V době od 1. 5.–31. 5. pouze víkendy
a svátky, v době 1. 6.–30. 6. a 1. 9.–31.
10. denně. Hladina 50–61 cm: max. registrovaných 7 lodí/hod. (max. 63 lodí/
den) + průvodce (skupiny do 5 lodí včetně nemusí mít průvodce). Hladina nad
61 cm: max. registrovaných 20 lodí/hod.
(max. 180 lodí/den) bez průvodce.
V době od 1. 7.–31. 8. denně. Hladina
50–61 cm: max. registrovaných 7 lodí/hod.
(max. 63 lodí/den) + průvodce (v době
14–16 hodin skupiny do 5 lodí včetně nemusí mít průvodce). Hladina nad 61 cm:
max. registrovaných 20 lodí/hod. (max.
180 lodí/den) bez průvodce.
Čas vyplutí jednotlivých registrovaných
lodí (skupin) je 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 s tolerancí 15 minut po stanovené hodině. Poslední

• Loď pro splouvání si zajišťuje každý vodák sám. Na celém toku mohou
splouvat pouze kajaky a kanoe.
• Při registraci na Soumarském Mostě
je nutné předložit doklad o zaplacení
registrace (potvrzující e-mail).
• Každý vodák jede na vlastní nebezpečí (i v případě s doprovodem průvodce), za nezletilé děti zodpovídá přítomný zákonný zástupce nebo příslušná osoba vykonávající dohled.
• Splouvání vodních toků není umožněno osobám pod vlivem alkoholu nebo
jiných omamných látek.
Registrační portál pro splouvání Teplé
Vltavy je spuštěn od 1. dubna 2015. Zájem je o něco vyšší než loni. U registrovaných vedou prázdninové termíny a termíny prodloužených víkendů.
Registrační místo na Soumarském Mostě
plní i funkci informačního střediska. Turisticky oblíbenou se stala naučná stezka
na Soumarském rašeliništi, kterou ročně navštíví tisíce návštěvníků. Do konce
tohoto roku zde vznikne sezónní terénní
informační středisko, které poskytne informace jak o splouvání, tak o přírodních
zajímavostech a unikátnostech toku řeky
v tomto území.

Spolupráce se sousedy
V letošním roce představí Správa NP Šumava spolu se svým sousedem NP Bavorský
les několik společných produktů, které dokladují rozvíjející se spolupráci obou ochranářských institucí, rozdělených sice státní hranicí, ale nikoli zájmy a vizemi.
Jedním z hlavních tiskových produktů
bude první společný nástěnný kalendář,
jenž představí dvanáct hlavních biotopů,
které činí toto společné území tím, čím
je – jedinečným územím uprostřed Evropy. Z titulní fotografie na vás hledí magické oko tetřeva hlušce, ve kterém se zrcadlí divoká příroda chráněného území.
Každý obraz v kalendáři doprovází vložený oddělitelný pohled pro biotop typického zvířete.
Dalším společným dílem je propagační materiál „Divoká příroda bez hranic“
představující území obou národních parků jako celek, se všemi přírodními i turistickými zajímavostmi. Zajímavým prvkem je řez územím, který přibližuje společné, ale i rozdílné přírodní podmínky,
které vytváří bohatost a jedinečnost společného chráněného území.
Spolupráce se rozvíjí i v dalších činnostech obou Správ. Nebylo tomu však

v minulosti vždy. Po vyhlášení Národního parku Šumava v roce 1991 se téměř
ihned navázala spolupráce se sousedy.
V euforickém stavu a vidině budování
do budoucna společného velkého chráněného území začala vznikat spolupráce téměř ve všech oborech činnosti. Jak
při ochraně fauny a flóry, ochraně biotopů, tak ve strážní službě. V oblasti turistického využití území byla nastartována
prvním kolektivním dílem, vybudováním
společného informačního bodu na styku
obou území – na Bučině. Pro sjednocení
vizuálního stylu terénních informací poskytla Správa NP Bavorský les českému
partneru gravírovací frézu pro výrobu informačních panelů i potřebné „know-how“
a rozjela se výroba a instalace informačního systému do území, které by se z tohoto pohledu dalo nazvat panenské. Dalším bodem spolupráce byl již rozsáhlejší
projekt pod názvem „Prožít a neublížit“

se systémem naučných stezek v oblasti
Finsterau, Bučina, Kvilda a Borová Lada.
Celý projekt byl slavnostně představen
a předán veřejnosti v roce 1995 v současně nově otevřeném prvním informačním středisku Správy NP a CHKO Šumava na Svinných Ladách.
V současnosti spolupráce opět nabírá
na intenzitě a prostřednictvím řady dalších akcí, na kterých se podílí obě instituce, se po přestávce opět buduje společné území, kde „Příroda nezná hranice“.
Jiří Kadoch,
Správa NP a CHKO Šumava

Doma na ŠUMAVĚ
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Nové středisko environmentální
výchovy na Horské Kvildě
Motto středisek environmentální výchovy NP Šumava Národní park Šumava je
tou nejlepší učebnou pod širým nebem
provází každý rok okolo 7000 účastníků
množstvím výukových programů, které
jsou organizovány středisky EV ve Vimperku, v Kašperských Horách a ve Stožci. Poptávka po pobytových programech
je tak vysoká, že jsme se rozhodli rozšířit
svoji nabídku o nové pobytové středisko
na Horské Kvildě. První školy již přijely
za krásami Šumavy v květnu, ale teprve
v září bude středisko slavnostně otevřeno a také umožněno nahlédnutí veřejnosti. S kapacitou 48 míst budou moci přijet
i dvě třídy najednou. Do budoucna počítáme s realizací česko-německých programů, ale také s programy pro rodiny s dětmi.
Kapacita na SEV ve Stožci byla omezená,
a tak díky tomuto novému středisku dojde
k zefektivnění environmentálního vzdělávání pro další cílové skupiny. Na základě
dvacetileté zkušenosti se stále potvrzuje,

že nejúčinnější výukové programy jsou
ty, které jsou realizovány pro rodiče s dětmi a to především vícedenní. Děti se mohou spolu s rodiči naučit mnoho nového
z šumavské přírody a uvědomit si potřebu uchování těchto jedinečných míst pro
další generace. Středisko environmentální
výchovy na Horské Kvildě vzniklo v bývalé budově školy a je opravdu velice dobře, že tato budova bude patřit opět dětem,
těm, kteří mohou dále pozitivně ovlivňovat budoucnost této krajiny.

Již osmým rokem realizujeme mimoškolní činnost formou přírodovědného kroužku
Sedmikvítek, který je organizován střediskem environmentální výchovy ve Vimperku. V uplynulém školním roce se mohly
děti těšit z množství jedinečných programů
díky podpoře SFŽP. Děti navštívily zoologickou zahradu v Plzni, Planetárium, informační středisko zaměřené na téma voda
ve Schremsu a ti nejšikovnější se vydali
do německého střediska environmentální
výchovy Wildniscamp. Velkou odměnou
pro nás jsou nadšení malí přírodovědci,
kteří již pravidelně získávají ta nejlepší
umístění v mnoha přírodovědných soutěžích. Pokud půjdete šumavskou přírodou a zahlédnete děti v modrých tričkách

s označením Sedmikvítek, zkuste se jich
zeptat, co již znají o šumavské přírodě, určitě budete překvapeni.
Martina Kučerová, Správa NP Šumava

Přírodovědná
a výtvarná soutěž
Letos se koná již čtvrtý ročník soutěže Národní park Šumava ve školních lavicích.
Celkem 3 500 dětí ze škol regionu NP Šumava se účastnilo prvního kola, zaměřeného
na vědomosti o šumavské přírodě. Děti odpovídají v osmi kategoriích na různé otázky v oblasti poznávání míst ze Šumavy, živočichů a rostlin, ti starší také z geologie
či z historie tohoto regionu. Zájem o tuto
soutěž nás těší, ověřuje se tak i efektivita
a kvalita středisek environmentální výchovy. První kolo prověřuje teoretické znalosti, ale v druhém kole se již poznají malí
přírodovědci. Tato část se konala v květnu
ve Stožci, ve Vimperku a v Kašperských
Horách, kde soupeřilo 160 nejšikovnějších.
„Setkání s dětmi, které mají nadstandardní
znalosti, je pro nás, lektory environmentální výchovy, velkým zážitkem. Je to pro
nás zároveň i dárek, když vidíme, že i děti
je možné získat pro krásu šumavské přírody“, říká Martina Kučerová.

Dotační projekty
pomáhají rozšiřovat
nabídku středisek
ekologické výchovy
Pro letošní i příští rok jsme získali podporu
na 12 projektů, díky nimž bude zefektivněna a rozšířena nabídka středisek environmentální výchovy. Výuka je realizována
na principu „Poznej a chraň“, jednotlivé
programy jsou v co nejširší míře směřovány do venkovního prostředí a uskutečňovány tak, aby se účastníci naučili mnoho
nových poznatků, ale také pochopili význam a jedinečnost tohoto území.

Martina Kučerová, Správa NP Šumava

Přírodovědný kroužek Sedmikvítek

Národní park Šumava je království živočichů a zvířat, tak je vysvětlován pojem
těm nejmenším dětem z mateřských škol.
Škoda, že my dospělí si vysvětlujeme pojem národního parku příliš složitě. My, kteří žijeme na Šumavě, máme velký dar přírody, ale je jen na nás, abychom tyto krásy uchovali pro příští generace. Střediska
environmentální výchovy pomáhají nejen
vychovávat, vzdělávat, ale také šířit myšlenku ochrany přírody. Děti se učí v rámci
výukových programů také aktivně přírodě
pomáhat – učí se sázet stromky, uklízejí
v přírodě či se učí vyrobit ptačí budku.
Pro příští školní rok již připravujeme
nové pomůcky jako např. modely ptáků,
hub či rostlin a také didaktické materiály,
které se již v mnoha školách stávají součástí výuky. Dále připravujeme podklady
pro projekty zaměřené na děti a mládež
s handikepem. Dotační projekty jsou sestavovány tak, aby byly podporovány různé cílové skupiny.
Střediska environmentální výchovy také
spolupracují se všemi školami v regionu.
Některé přicházejí celoročně na výukové
programy a získaly proto označení „Partnerská škola NP Šumava“. Díky této nadstandardní spolupráci se mohou partnerské školy těšit z autobusové dopravy pro
své žáky, která je financována ze SFŽP.
Martina Kučerová, Správa NP Šumava

Pro nejmenší děti jsme připravili výtvarnou soutěž „Šumavské malování“, hlavním
tématem byla voda. Školy a školky regionu poslaly asi 300 obrázků, ti nejšikovnější malíři byli odměněni výletem s rodiči do NP Bavorský les a obdrželi krásné odměny. Zároveň se 60 obrázků objeví
v připravovaném stolním kalendáři, který
získají všichni účastníci soutěže.
Pro realizaci obou soutěží je velice důležitá podpora Státního fondu životního prostředí, díky kterému se děti mohly za odměnu vydat do krásných míst Šumavy.
Martina Kučerová, Správa NP Šumava

Dobrá adresa pro život
www.br-sumava.cz
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Výstava fotograﬁí
„Šumavské meditace“

Od 1. května je další důvod navštívit informační středisko Kvilda, kde kromě
stálé expozice, můžeme v minigalerii
shlédnout výstavu fotografií Jiřího Plachého s názvem „Šumavské meditace“.
Na 25 fotografiích jsou zachyceny „zádumčivé obrazy krajinného detailu, zahaleného v mlžném oparu, jenž propůjčuje
krajině jisté mystično a tajemno. Zachycuje ji s pokorou, úctou a obdivem, nechává se unášet dojmy, kterými na něj krajina působí.“, jak o fotografiích napsala
fotografka Bohuslava Maříková.
Výstava bude v informačním středisku
celou letní sezónu a je prodejní.
Správa NP a CHKO Šumava,
www.npsumava.cz

Nabídka regionu Železnorudsko
je bezkonkurenční!
Železnorudsko – přírodní klenot jihozápadní části Šumavy, kde lesy jsou živé
a zelené, vody čisté a vzduch bez emisí
a prachu. Tak lze charakterizovat jednou
větou krásný kout Šumavy, který nenavštívit je doslova hřích. Vždyť region Železnorudsko se nachází na okraji NP Šumava, v Chráněné krajinné oblasti Šumava,
ale i v Biosférické rezervaci Šumava, navíc v těsné blízkosti Národního parku Bavorský les. To vše je zárukou, že zde budete unešeni nejen zdravou přírodou, ale
i další nabídkou regionu od jara po celé
léto, až do pozdního podzimu. Turisticky
atraktivní místa jsou zejména ledovcová
jezera, vodopád Bílá strž, okolní vrcholy
Pancíř, Špičák, Polom nebo v sousedním
Bavorsku nevyšší hora Šumavy Velký Javor, Falkenstein, či Velký a Malý Ostrý.
Na některé jezdí lanové dráhy, takže je budete moci navštívit, aniž by vás bolely nohy.
Železná Ruda je nejen křižovatkou tras
turistických, ale také cyklistických. Probíhají zde cyklotrasy místní, dálkové (33,38)
a také mezinárodní, jakou je EuroVelo
13 – Stezka železné opony.
Čekají vás také nové naučné stezky, adrenalinové záležitosti jako je bike park, lanové centrum, koloběžky a další. Možnost
navštívit několik muzeí a expozic přímo
ve městě se nabízí zejména při horším
počasí. Taková situace na Šumavě samozřejmě nastat může a tak si pak náladu
můžete zlepšit návštěvou zdejších vyhlášených cukráren, pivovaru, ale i dalších
gurmánských provozoven.

Ovšem nejen zážitky z přírodních krás,
nebo zážitky gurmánskými živ jest člověk!
I na to Železnorudsko nezapomíná a proto
nabízí kalendář akcí jak sportovních, tak
i kulturních a turistických. Těmi nej… jsou
Rysí slavnosti, Železnorudské slavnosti,
Evropský pohár ve sjezdu horských kol,
cyklo-turistická akce Okolo Železné Rudy
a další. Souhrn naleznete v tomto vydání
novin, i na webu města a ITC.

Na co nelze zapomenout při výčtu nabídek pro návštěvníky Železnorudska jsou
i možnosti využití „Zelených autobusů“,
s nimiž můžete cestovat po Šumavě a zase
se vracet. Podobnou nabídku cenově výhodné dopravy lze využít i v sousedním
Bavorsku, které nabízí širokou řadu možností přepravy po Národním nebo Přírodním
parku Bavorský les. Nabídka turistických
cílů v sousedním Bavorsku je také velmi
široká a rozmanitá a s nabídkou na české
straně Šumavy se velice vhodně doplňuje.
Zkrátka týden dovolené na Železnorudsku
vám stačit ani zdaleka nebude!
Infocentrum Železná Ruda
www.sumavanet.cz/zeleznaruda

Otevření Sklářského muzea v Anníně
V údolí Otavy v Anníně se koncem června otevřel veřejnosti nový zajímavý turistický cíl. Vedle hojně navštěvované brusírny, galerie současného šumavského skla
a prodejny se zde budou moci návštěvníci
seznámit i s historickými výrobky sklárny.
Sklářské muzeum bylo vybudováno v bývalých provozech leštírny broušeného skla
a představuje průřez produkcí sklárny, jejíž historie se začala psát již v roce 1796
a která patří k nejstarším nepřetržitě pracujícím provozům v Evropě.
Nejstarší skla v nové expozici pocházejí z počátku 19. století a nejmladší z doby
nedávno minulé. Mezi téměř 200 exponáty mohou návštěvníci vidět například
alabastrová skla z doby kolem poloviny
19. století ve stylu druhého rokoka. Vedle
nich také bohatou paletu skla v historizujících stylech z druhé poloviny 19. století. Jsou to proslulá malovaná skla dekorovaná na povrchu zlatým irisem, který byl
specialitou sklárny, stříbřená skla a další.
Zajímavou skupinou exponátů jsou pohárky a číšky na likéry či poháry na víno
z první čtvrtiny 20. století. A samozřejmě
je zde i broušené sklo v mnoha jeho podobách od počátku 20. století do počátku
21. století. Některé předměty jsou unikáty.
Skleněné předměty pak doplňují i dokumenty instalované na panelech, na nichž
se mohou návštěvníci seznámit s historií

sklárny a obce Annín. Nově otevřená expozice historického skla je zatím jen první
částí muzea, druhá bude otevřena v příštím
roce v rozlehlých prostorách dnes již nefunkční brusírny a její expozice se zaměří na techniky a historii broušeného skla.
V budovách historické sklárny v Anníně vzniklo muzeum, ve kterém se industriální charakter prostoru nenásilně snoubí
s křehkou krásou barevného i křišťálového
skla a kde se hned vedle mohou návštěvníci seznámit s živou výrobou broušeného
skla. Muzeum má po dohodě bezbariérový přístup a je zde i dětský koutek. Bližší
informace získáte na www.annin-glass.cz
PhDr. Jitka Lněničková, kurátorka
Pavilonu skla v Klatovech a Sklářského
muzea v Anníně

Doma na ŠUMAVĚ

Léto 2015

Javornické
okruhy – výzva
pro cyklisty

Co je nového na Zámku Hrádek? Šumavský pivovar s restaurací

ve Vimperku nabízí tradici i novinky

Jízda na horském kole po stezkách vedoucích volnou přírodou a zdolávání
terénních překážek se pro spoustu lidí
stala nedílnou součástí jejich aktivního
životního stylu. Vzhledem k národnímu
parku a omezením z toho plynoucím,
však není na Šumavě moc míst, kde by
šla tato jízda provozovat.

Díky aktivitě nadšenců z Javornické
rozvojové společnosti vznikla minulý rok
na Javorníku na Šumavě unikátní síť neznačených tras pro horská kola, vedoucí
nádhernou krajinou Javornické hornatiny.
Trasy jejich tvůrci pojmenovali Javornické okruhy, neboť Javorník na Šumavě je
hlavním výchozím bodem všech tras. Trasy jsou podobně jako sjezdovky rozděleny
dle obtížnosti na modré a červené. Modré
(lehké) trasy jsou určené pro širší cykloveřejnost či rodiny s dětmi na crossových
či horských kolech. Červené, tedy středně

těžké až těžké trasy, jsou navrženy s důrazem na maximální „zábavnost“ pro fyzicky a technicky zdatné jezdce na horských kolech. A v čem spočívá ten hlavní důvod návštěvy Javornických okruhů?
Jen málokde jinde na Šumavě na vás totiž čeká tolik nádherných panoramatických
výhledů na všechny světové strany. Ať už
na impozantní hřeben centrální Šumavy
či na malebnou krajinu kraje pod Šumavou. Během jízdy po Javornických okruzích se můžete nechat okouzlovat majestátností středověkých hradů, tajemnou romantikou zlatokopeckých štol, malebností
lidové architektury pošumavských vesniček či prostou krásou kapliček a božích
muk rozsetých v krajině.
Na milovníky horských kol pak čekají
adrenalinové sjezdy v technicky zajímavém terénu, dávno zapomenuté lesní stezky či po hřebenech a úbočích hor se vinoucí hravé singltrailové pasáže. Orientace po okruzích pak probíhá pomocí GPS
přístroje na řidítkách kola, který si můžete půjčit ve vybraných zařízeních přímo
na Javorníku. A pokud ve vás dříme soutěžní duch a máte rádi výzvy, pak vás
na Javorníku rádi přivítají na konci srpna
na startu 2. ročníku Javornického pazdřivce – nezávodního setkání milovníků
horských kol a Javornických okruhů.
Javorník na Šumavě, to ovšem nejsou
jen stezky pro horská kola, ale také prvorepubliková rozhledna s nejkrásnějším
výhledem na Šumavě, mystické menhiry
ukryté v hlubokých lesích, pohádkové lesní stezky se skřítkem Javorníčkem či každoroční červnová pouť sv. Antonína
u místní kapličky. V zimě pak Javorník
nabízí mírné sjezdovky pro naše nejmenší či strojově upravované běžkařské stopy.
Zkrátka: Javorník na Šumavě = pohoda
na Šumavě! :-)
Zbyněk Toula, www.javornickeokruhy.cz
a www.javorniksumava.cz
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Na letošní letní sezónu Zámek Hrádek opět přichystal pro své návštěvníky novou nabídku volnočasových aktivit. Návštěvníci se mohou těšit na novou galerii, vyzkoušet
si elektrokola, zahrát golf anebo jen tak odpočívat v zámeckém parku. Loni bylo v zámeckém areálu otevřeno wellness, které obnovilo tradici lázeňství v kraji.
Hrádecké panstvo vlastnilo vzdušné a vodoléčebné lázně v nedaleké vsi Odolenov.
Lázeňské budovy se nacházely na stráni vrchu Svatobor s krásným výhledem do krajiny Pošumaví. Ke vzniku lázní se váže pověst o pohanské kněžce Vodolence, dceři zakladatele Klatov, která předpověděla
svůj skon a poručila, aby byla pochována
na místě, kde zastaví pohřební vůz tažený strakatými volky. Stalo se tak na svazích Svatoboru a pověst praví, že na místě
Vodolenčina hrobu, nedaleko kaple, která zde stojí od roku 1748, brzy vytryskl
pramen zázračné vody, který se pomalu
přibližuje ke kapli a až prý vytryskne pod
oltářem, nastane konec světa. Svého největšího věhlasu dosáhly lázně v 19. století.
Staly se centrem kulturního a společenského dění na Sušicku. Po druhé světové válce lázně zanikly. Nyní mohou hosté
relaxovat při procedurách přímo na zámku a vychutnat si historickou atmosféru
s komfortem moderní doby.
Letos bude nabídka služeb pro hosty
a návštěvníky zámku rozšířena o novou
galerii, která vznikla z budovy bývalého
barokního špýcharu. Rozlehlé prostory špýcharu budou sloužit k výstavám různých
uměleckých žánrů a pořádání kulturních

a společenských akcí. Vítány budou i rodiny s dětmi, pro které budou výstavy určeny především. V těsné blízkosti galerie
vzniklo adventure golfové hřiště, které spojuje prvky klasického golfu a minigolfu.
Adventure golf je sport, který mohou hrát
všichni bez rozdílu zkušeností i věku. Stačí jen chuť a dobrá nálada.
Vrcholem léta bude Barokní noc, která
se uskuteční 27. srpna od 18 do 22 hodin
v rámci festivalu 9 týdnů Baroka organizovaného Plzní – Evropského hlavního
města kultury 2015. Návštěvníci se přenesou do atmosféry baroka díky vystoupení tanečnic, varhannímu recitálu, divadelnímu ztvárnění ctností a neřestí, koncertu Plzeňského fanfárového souboru,
ochutnají pokrmy inspirované tou dobou
a vše završí barokní ohňostroj v zámeckém parku.
Během celého roku lze na zámku v Hrádku u Sušice strávit příjemný den jak sportovními aktivitami – golfem, plaváním,
jízdou na kole či elektrokole, tak dopřát
i duši poznáním historie zámku, na kulturních vystoupeních i na výstavách.
Bližší informace na www.zamekhradek.cz
Andrea Řezanková, Zámek Hrádek

Na Turnerovu chatu přišlo léto
Do terasy před chatou už se zase opírá
sluníčko. Z nového krámku naproti chatě
si děti nosí naší originální zmrzlinu s lesním ovocem, na přání maminek teď nabízíme porce ve dvou velikostech.
Nabídka restaurace zaměřená na tradiční poctivá jídla z místních surovin získala
nálepku GRAND RESTAURANT, ještě
víc náš ale těší, že našim hostům chutná.
Při vaření zásadně nepoužíváme žádné
průmyslově vyráběné polotovary. Máme
dostatek hub nasbíraných v šumavských
lesích – základní suroviny naší proslulé
hřibové polévky. Sušené houby si mohou
hosté koupit také v praktickém balení –
v zatavených průhledných vaničkách. Houbový tataráček, nový hit našeho jídelníčku, dodáváme ve skleničkách s patentním
uzávěrem dokonce i do jihočeských prodejen BILLA. Suroviny pro naši restauraci kupujeme hlavně od místních dodavatelů, s nimiž se známe osobně. Kváskový
chleba je ze Sušice, maso pro naši kuchyni
pochází z Volarských jatek, zvěřinu si vozíme z Petrovic. Lívanečky poléváme žahourem ze šumavských borůvek a snídaňové džemy z lesního ovoce si ubytovaní
tak pochvalují, že je nabízíme i v různě
velkých skleničkách jako suvenýr.
Čepujeme šest druhů piva, včetně místních speciálů nepasterovaného piva Klostermann a Král Šumavy. Pro pamětníky
máme Šumavské bylinné víno, pro světoběžníky třeba skotskou whisky Glen
Turner! Pro děti a řidiče doporučujeme

jablečnou šťávu ze Lhenic a hlavně malinovou limonádu Kalabria, která se na chatě prodávala již v roce 1921!
Ve velkém výběhu před chatou běhá vydrýsek Míša, letos s novou kamarádkou
Mášou, v menším výběhu se děti mohou
potěšit s Matýskem – vydrou malou, původem z Asie (Aonyx cinerea), vychovanou na chatě od malého mláďátka. Pohladit se rád nechá i obrovský zrzavý mainský mývalí kocour Garfield anebo některý
z dalších kočičích chlupáčů – Damián,
Mína, Týna, Anuška anebo Sisinka. Ať už
se hosté zastaví jen na chvíli anebo pobudou déle, z Turnerovy chaty již tradičně
všichni odcházejí plni zážitků.
Více na www.turnerovachata.cz

Co bude v létě 2015 tradičního: z piv Vimperský světlý ležák 11°, polotmavý ležák 12°
a na léto vařené Vimperské pšeničné 12°,
česká a šumavská kuchyně, jídla ze zvěřiny nebo připravovaná na pivu, vše z čerstvých surovin přednostně místního původu, nekuřácké prostředí, možnost uložení
kol uvnitř, děti i pejsci jsou u nás vítáni.
A nenechte si ujít možnost prohlédnout si
náš pivovárek a odborný výklad o pivech
a jejich vaření!
Co bude nového: pivo Generál Patton –
Vimperský světlý ale 13° (silný americký světlý ale, vařený poprvé k 70. výročí
osvobození Vimperku americkou armádou)
a některá nová jídla.
Naše piva, jídla i restaurace jsou nositeli
certifikace Šumava – originální produkt®.
Všechna piva jsou nefiltrovaná, nepasterizovaná, bez konzervantů a stabilizátorů
a můžete si je vzít domů v lahvích nebo
se domluvit na sudech pro letní posezení
doma s přáteli. Ochutnat je můžete i jinde

na Šumavě (např. Hotel Mádr – U všech
kukaček na Modravě, hotel Inn na Kvildě).
My si v červnu nenecháme ujít možnost
prezentovat naše piva na už 4. ročníku festivalu minipivovarů na Pražském Hradě,
kde opět nabídneme k degustaci dvě naše
piva. Takže jste-li Pražáci, zajděte. Stejně
ale můžete zajít do Kavárny Na Šumavě
v Šumavské ulici v Praze 2, která je oficiálním prodejním místem značky Šumava
originální produkt®, do Café Zenit v Krymské ulici v Praze 10 nebo do Café Imperiál v ulici Na poříčí v Praze 1. Tam, jsou
naše piva na výčepu trvale.
V Praze i na Šumavě budou příležitostně
také na jiných místech – aktuální informaci získáte vždy na našich webových stránkách www.sumavskypivovar.cz.
Věříme, že značku Šumava – originální
produkt® úspěšně propagujeme a že piva
a naši restauraci oceníte při návštěvě Šumavy i vy. Máme otevřeno středa až sobota
od 11 do 23 a v neděli od 11 do 16 hodin.
Ivan Hojdar, Steinbrenerova 48/1,
385 01 Vimperk www.sumavskypivovar.
cz, tel.: +420 388 310 511

Srub Javorná zve
za romantikou
zapomenuté hory
Mlha se plíží po vodou nasáklém krvavém
rašeliníku, proplétá se mezi šedými pařáty smrků, tiše prostupuje vším, co v jejím
hávu probouzí bytosti z dávnověku. Z mohutné jedle ji pozdraví černolesklý strážce
lesa, krkavec velký. Se zahřměním perutí se snese před Bastlovu štolu. Hluboká,
patrně již středověká jáma, obrostlá kapradím, připomíná tlamu zakleté obryně
ve zdejší hoře a láká k nahlédnutí. Jsme
sami, jsme pod vrcholem zapomenuté šumavské tisícovky. Hora Javorná (Ahornberg – Javorová hora, 1 090 m n. m.) ztratila svou turisticky značenou stezku v poválečném období, když se stala součástí
vojenského újezdu. Stará sklářská cesta
kdysi spojovala huť u Gerlova dvora s hutěmi na Starém Brunstu. Horníci se po ní
drkotali s křemenem, ba i zlatem, sklínkáři, krosnaři a formani s hotovým sklem
a páteříky. Při posledních bojích po ní prchali obyvatelé dnes již zaniklého Zhůří, když bomby amerických letounů dopadaly na nedaleký Hadí vrch. Dnes je
stezka v terénu stále patrná a romantické
duše dovede do mlžného hvozdu se štolou, kamennými snosy a vojenskými zákopy, i na slunné paseky porostlé vřesem

a brusiním s dalekým výhledem na mozaiku pastvin, luk a lesů. Máme-li smysl
pro orientaci a nepřekročíme-li bludný kořen, kterých tu roste požehnaně, najdeme
i samotný vrchol s lavičkou a knihou pro
zápis ve stínu starých buků. Zdejší klid
se prý líbí rysovi i tokajícím tetřívkům,
snad se bude líbit i vám.
Až zakončíte romantickou potulku po tajemné hoře, zveme vás na zasloužený odpočinek k jejímu úpatí, do Srubu Javorná.
Nové ubytování přátelské k vám i přírodě,
s důrazem na poznávání regionu, včetně
míst méně známých, přijalo jméno hory
kvůli kouzelnému výhledu ze zahrady,
kterému blízký hřeben Javorné dominuje. Od podzimu 2014 je Srub Javorná držitelem certifikace ŠUMAVA – originální
produkt®. Nabízí kapacitu až pro 12 hostů
(při plném obsazení srubu cena 200 Kč/
os./noc), plně vybavenou kuchyňku s moderními spotřebiči, parkoviště v uzavřeném areálu dvouhektarové zahrady, Wifi
připojení zdarma, děti do 2 let zdarma.
Cyklisté jsou u nás vítáni, jistě ocení naše
tipy na výlety i možnost uzamknutí kol
u srubu. Vzít s sebou můžete i domácí
mazlíčky! Kdo nevyrazí na túru, posedí
na bylinkové terase s růžemi, u táboráku,
či v energetickém kruhu s menhiry na vyhlídce v horní části zahrady, která dále navazuje na březový háj a les. Houby a lesní
plody můžete sbírat přímo na zahradě nebo
na ně můžete vyrazit na horu Javornou.
Navštivte naše internetové stránky na
www.srubjavorna.cz.
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„To pravé ze Šumavy“
Přinášíme vám přehledd
nových výrobků a ubytovacích služeb, které získaly letos na jaře
značku ŠUMAVA originální produkt®. Oceněněným blahopřejeme a těšíme se z toho,
že rozšířili nabídku certifikovaných
výrobků a služeb. Kompletní seznam
s podrobným popisem ke každému s regionální značkou naleznete na stránkách
www.regionalni-znacky.cz/sumava. Nebo
nás můžete navštívit, sledovat a lajkovat na našem facebooku www.facebook.
com/sumavaoriginalniprodukt.

Louženská (šunka), Louženská zauzená,
Kuřecí masová paštika, Louženský kuřecí lunchmeat, Louženská kuřecí tlačenka,
Kuřecí játra v sádle nebo Kuřecí sádlo.
Farma Loužná s. r. o.
Loužná 51, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 606 766 952), +420 606 766 953
farmalouzna@seznam.cz
www.farmalouzna.cz

Biosýry z rodinné sýrárny
Melcher
Sýry vznikají z čerstvého bio mléka
od našich kraviček, které se pasou na úpatí hory Svatobor, nekrmíme je senáží ani
siláží, pouze senem a pastvou z horských

Takto označené výrobky je možno
zakoupit na uvedené adrese

Louženský kohoutek
lučin. Sýry se vyznačují smetanovou chutí.
Jsou vyráběny ručně, podle vlastní receptury, přímo na farmě v malé sýrárně, kde
je lze i zakoupit. Štamberkský sýr a Zlatý
bochánek (přírodně uzený sýr na buku) jsou
sýry vhodné jak na grilování, tak do studené kuchyně, jejichž specifickou vlastností je, že se neroztékají. Každý náš výrobek je originál, protože se jedná o vlastní recepturu a ruční výrobu „s přidanou
hodnotou pokoje a dobra“.
Kateřina a Miroslav Melcherovi
Rodinná sýrárna Melcher
Červené Dvorce 11, 342 01 Sušice
tel.: +420 728 817 271
syrarnamelcher@seznam.cz

Hvězdičky z Rejštejna
i více, dle požadavků koncového zákazníka. Díky tradičním podmínkám našeho chovu, dlouhodobému výkrmu, péči
a kvalitnímu krmení, se k vám dostává kohoutek s vyšší hmotností, nezaměnitelnou chutí a vysokým obsahem živin
v přírodní podobě bez úprav. Louženské
kohoutky můžete zakoupit přímo na naší
farmě v Loužné, ve farmářském obchůdku
Slunečnice ve Strakonicích, nebo v dalších
farmářských obchodech, kam dodáváme.
Farma Loužná s. r. o.
Loužná 51, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 606 766 952, +420 606 766 953
farmalouzna@seznam.cz
www.farmalouzna.cz

Louženské drůbeží uzeniny
Drůbeží uzeniny a výrobky z naší farmy
jsou charakteristické svou chutí a kvalitou
surovin používaných při výrobě. Výrobky pro vás připravujeme tradičním způsobem s vysokým podílem ruční práce,

Nákup u výrobce je možný pouze po předchozí
telefonické dohodě.

Hvězdičky vyrábím ze skleněných korálků, které proplétám pomocí drátku nebo
navlékám na drátěnou kostru. Používám
korálky broušené, mačkané, voskované,
různých tvarů, velikostí a barev. Někdy
rozebírám starou bižuterii, sháním staré
korálky ve vetešnictví, na burze či v bazaru. Taková hvězdička je pak jen jedna
jediná. Hvězdičky mohou ladit s barvou
domova i se sváteční příležitostí. Mám je
zavěšené na okně i nad stolem a některé
dělají radost mým přátelům.
Jana Erika Hejralová
Sokolovská 19, 341 92 Rejštejn
mobil: +420 604 346 364
jarika@post.cz
www.hvezdickazkoralku.cz

Keramika, keramické kachle
se skleněnou drtí

s maximálním obsahem vlastního kuřecího masa, s minimálním obsahem konzervačních látek, s použitím čerstvé zeleniny a kvalitního koření. Veliký důraz
klademe na výběr tohoto koření, používáme jednodruhové, které si sami meleme
a mícháme. Naše uzeniny a výrobky můžete zakoupit přímo na naší farmě v Loužné, ve farmářském obchůdku Slunečnice
ve Strakonicích, nebo v dalších farmářských obchodech, kam dodáváme. Máme
jich celý sortiment: Louženská klobáska,

Petra Nekolová 382 79 Frymburk 76
tel.: +420 731 466 873
u.nekolu@seznam.cz
petra.nekolova@centrum.cz
www.unekolu-frymburk.cz

Vyzkoušejte šumavskou
pohostinnost

Pravé šumavské výrobky
Kohoutky vykrmujeme prodlouženou dobu
(až 130 dní) a mají možnost volného pohybu pro zachování potřeb hrabavé drůbeže. Krmíme je směsí mačkaných jednodruhových obilovin a luštěnin a celé pšenice. Kohoutky zpracováváme na vlastní
miniporážce. Jsou specifičtí vysoce vyzrálým masem a jeho křehkostí a šťavnatostí. Dosahují hmotnosti 3 až 5 kilo, někdy

můj výrobek je originál. Kachle nedělám
do sádrové formy, z které můžete sériově vyrobit několik stovek kusů, ale každý
vyrábím zvlášť, dle momentální inspirace. Kachel dozdobuji speciální skleněnou
drtí, která se při výpalu na určitou teplotu rozlije a vytvoří zajímavé efekty. Kromě kachlů vyrábím i nepřeberné množství keramických dekoračních předmětů:
závěsné ptáčky, andílky, rybičky, srdíčka,
zvonečky, postavičky skřítků a miminek,
přívěsky a magnetky. Dekorativní keramiku a keramické kachle se skleněnou drtí
můžete zakoupit v mém obchůdku „U Nekolů“ na náměstí ve Frymburku.

Mé výrobky si najdou své místo v drsné šumavské krajině, kde ostrý vítr a déšť zničil
už nejednu výtvarnou připomínku daného
místa. Své uplatnění nachází na sakrálních
stavbách i venkovských staveních. Každý

Ubytování, kavárna a cukrárna
„Na Kvildě“
Naším cílem je nabídnout návštěvníkům
a hostům takové služby a zážitky, kvůli
kterým se k nám budou rádi a opětovně

vracet. Prioritou je pro nás pohoda a příjemné prostředí, vstřícný a osobní přístup,
na kvalitě nám záleží. Nacházíme se v klidné části nejvýše položené obce v Čechách.
K dispozici jsou vám čtyři pokoje, vybavené koupelnou, kuchyňkou, TV, Wi-Fi.
Posedět můžete v příjemné kavárně s cukrárnou, jejíž součástí je dětská herna a venkovní terasa. V našem sortimentu najdete především kvalitní kávu a čaje. Pokud
chcete potěšit své chuťové buňky něčím
sladkým, máte na výběr z řady vždy čerstvých zákusků a našich domácích dezertů – štrůdly na všechny možné způsoby
(i slané), čerstvě upečené vafle nebo koláče. K našim dalším službám patří masáže, půjčovna koloběžek, kol, cyklovozíků a dalších sportovních potřeb na zimu
i léto. Kapacita ubytování je 10 lůžek,
4 přistýlky. Kapacita kavárny s cukrárnou je 26 míst v kavárně + letní terasa.
Kapacita ubytování: 12 lůžek
„Na Kvildě“
Alena a Luděk Chrtovi
Kvilda 207 384 93 Kvilda
tel.: +420 723 227 377, +420 777 333 504
info@nakvilde.cz
www.nakvilde.cz
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Navštivte nezdickou dílnu s Toulavou kamerou
V červnu letošního roku vydalo Nakladatelství Freytag & Berndt, u příležitosti vydání jubilejního 20. knižního dílu Toulavé
kamery, Toulavý deník, jehož součástí je
i podrobný atlas s vyznačenými turistickými cíli, které jste viděli v pořadech Toulavé kamery. V každém takto označeném
cíli si můžete koupit originální samolepku, která vám bude návštěvu vybraného
místa připomínat. Do Toulavého deníku
si pak napíšete pár řádků o navštíveném
místě. Vytvoříte si tak archiv vlastních
zážitků z turistického putování a to nejen po Šumavě.
I moje sklářská dílna je součástí tohoto projektu. Reportáž v Toulavé kameře,
kterou vysílala Česká televize v prosinci
roku 2008, odstartovala obrovský zájem
veřejnosti o ručně vyráběné korálky z nezdické dílny. Pokud navštívíte moji dílnu
letos do konce července s výtiskem tohoto
článku, můžete se těšit na drobný dárek.

V dílně uvidíte ručně vinuté skleněné
perle na sklářském kahanu, můžete se zúčastnit kurzu výroby skleněných korálků,
vyzkoušet si výrobu třeba jen jednoho korálku, anebo se jen podívat, či si nějaký
výrobek koupit.
Dílna je letos otevřená od července
do srpna každé úterý, středu a čtvrtek
od 15 do 18 hodin. Mimo tuto dobu si
můžete domluvit návštěvu na telefonu
606 889 532. Podrobné informace najdete na www.wudy.cz
Jana Wudy

Korálky, kytky,
kulatina, aneb střípky
ze života hajné
Tak, jak se příroda každoročně probouzí
ze zimního spánku, my, kteří máme to štěstí v ní žít a pracovat, každoročně žasneme
a s pokorou sledujeme prastaré děje, které
vzdorují lidským snahám o ochočení přírody a jejího koloběhu. Při svých pochůzkách lesem vnímám velmi silně změny barev, podoby krajiny, která se mění, dýchá
jiné vůně, kvete, zasychá, tlí a tohle všechno pak má vliv i na to, co ve své dílně předávám sklu, ze kterého vyrábím své korálky. Korálky plné kvítků, barev, radosti, ale
také zádumčivosti, zklidnění a zahloubání
se do smyslu naší existence.
Ačkoliv se sklem pracuji již mnoho let,
naplňuje mne stále tento materiál úctou
k umu našich předků, kteří z něj dokázali
vytvořit skvosty, které nás proslavily po celém světě. Naše vinuté perličky byly natolik krásné, že i benátští mistři měli obavy
a pociťovali ztrátu zájmu o jejich vlastní

výrobky a snažili se všemožnými opakovanými stížnostmi a zákazy zabránit dovozu
našich korálků do Benátek a do celé Itálie.
Přijďte se tedy i vy na svých cestách Šumavou podívat na výrobu korálků v mé nové
dílně v Kašperských Horách, nebo na některou z akcí, které budu pořádat tradičně
na Modravě ve „Dřeváku“. Nejen dospělí,
ale i děti si mohou vyzkoušet výrobu korálků, absolvovat u mě kurz výroby perliček a odnést si na památku malou skleněnou vzpomínku na letní dny v šumavských
kopcích. Přeju vám krásné léto!
Hedvika Zahálková, Kašperské Hory 392
tel.: 776 376 799, www.vinuteperle.eu

Dekorace ze sušených
rostlin z dílny Heleny
Knězové
Dříve než můžeme přistoupit k vázání věnce ze sušených rostlin, je potřeba na jaře
začít od semínka. Přímým výsevem okrasných travin, lnu, máku a výsadbou předpěstovaných letniček.
Této činnosti se věnuji již po několik let
v Hrádku u Sušice. V létě se můžete podívat, jak probíhá sklizeň, či nahlédnout
do sušárny s pestrou směsicí zavěšených
svazků. Hotové výrobky budou i letos
součástí již tradiční výstavy v bývalé faře

na Srní. S podzimem se uskuteční výstava květinových dekorací v prostorách Muzea Šumavy v Sušici, na kterou jste během září a října srdečně zváni.
Helena Knězová, Hrádek u Sušice,
www.kvetiny-knezova.cz, tel. 721 643 933

Největší marmeládu na světě uvidíte na Šumavě!
V září 2014 dostala marmeládová čarodějka Blanka Milfaitová, za poslední tři
roky držitelka sedmi zlatých a dvanácti stříbrných medailí ze světové soutěže
o nejlepší marmeládu, bláznivý nápad.
Ve sklárnách Kavalier si domluvila výrobu jedné jediné speciální zavařovací sklenice, která sama o sobě váží 42 kilogramů a je přes metr vysoká. Byla to sázka
do loterie. Třeba uzavření skleněným víkem s těsněním, které drží dvanáct ocelových šroubů, to je světová rarita. Jakmile
byla sklenice na Srní ve Slunečné kavárně,
vyrazila Blanka do jižní Itálie pro exkluzivní citrony, právě dozrálé, plné sluníčka a především čisté, bez chemie. V listopadu téhož roku pak přizvala na třicet
pomocníků z řad jejího fanklubu a pokus
o světový rekord mohl začít.

Na padesát kilo citronů, mnoho hodin
vaření a krájení, 20 litrů šampaňského DidierDépitChampagne a cukr. Odpoledne
bylo hotovo a maxisklenice se začala plnit

za účasti mnoha zájemců, médií a zástupců
partnerů akce. Dlužno dodat, povedlo se!
Šumava tak má světový rekord v zajímavé kombinaci: největší a nejlepší na světě.
Dnes můžete stopadesátikilového macka
vidět v plné parádě ve Slunečné kavárně
na Srní, pořídit si jedinečnou společnou
fotografii s výrobkem, jehož kvalitu ocenila loňského roku porota marmeládového mistrovství světa zlatou medailí. Ptáte se, zda je největší marmeláda na světě
na prodej? Zkuste si odpovědět sami, však
její cena je 198 000 Kč.
Nezapomeňte, výstavní kousek je k vidění ve Slunečné kavárně celoročně s výjimkou července, kdy odjede s Blankou
na světovou výstavu Expo 2015 do Milána
reprezentovat Českou republiku i Šumavu.
Blanka Milfaitová, www.nase-dobroty.cz

Doma na ŠUMAVĚ
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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® 26 provozovatelů služeb, 76 výrobců a 4 zážitky.
Certifikované ubytovací a stravovací
služby garantují:
• kvalitu – zejména z pohledu hostů
• šetrnost vůči přírodě a životnímu
prostředí
• poskytování
aktuálních
informací
o regionu
• stravovací zařízení nabízí
alespoň tři
regionální
starošumavské
pokrmy
• budova zařízení nenarušuje krajinný ráz
a dále splňuje některá z dalších kritérií:
např. pořádání vlastních doprovodných
aktivit, vychází z místních tradic, nabízí certifikované šumavské výrobky, má
přátelské prostředí pro rodiny s dětmi
či bezbariérové prostředí.
Ochranná známka ŠUMAVA originální produkt® je ubytovacím a stravovacím službám v regionu udělována
již od roku 2008. Takto certifikované
služby v cestovním ruchu vám zaručí,
že budete spokojeni nejen s jejich kvalitou, ale zároveň vám zde nabídnou
vždy „něco navíc“.

Šumavský pivovar s restaurací

Srub Javorná

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

Javorná na Šumavě
Svinná 9, 339 01 Čachrov
sumava@srubjavorna.cz
www.srubjavorna.cz

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

Ubytování, kavárna a cukrárna
„Na Kvildě“

Wellness hotel Marlin Nová Pec

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

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

Apartmány Braníčkov

Hotel Annín

Penzion U Andresů

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

Hotel Jenišov

Penzion Horská Kvilda

Penzion na Habeši

Zámek Hrádek

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

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

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

Penzion u Černého kohoutka

Apartmán 124

Šumavské apartmány

Dvorec Nová Hůrka

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

Pod Churáňovským vrchem

Ubytování u Chladů

U Hojdarů

Chalupa Katky Neumannové

Chata Rovina

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

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

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

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

Penzion „U Horejšů“

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

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

Povydří (uprostřed naučné stezky mezi Antýglem
a Čeňkovou pilou) • tel.: +420 602 210 482
info@turnerovachata.cz
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Doma na ŠUMAVĚ

Léto 2015

KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠUMAVĚ
Dlouhodobé akce 2015
do 3. 7.>VALENTIN HORBA: OHLÉDNUTÍ 1995–2015 / zámek
Vimperk / výstava obrazů, vernisáž 6. 6. od 18 hodin.
www.zamek-vimperk.eu
do 19. 7.>SPOLEČNÉ CESTY / Klatovy / výstava v dominikánském kostele sv. Vavřince, vernisáž 27. 6. v 18 hodin.
www.klatovy.cz/icklatovy
do 31. 7.>VÝSTAVA „PIVOVARSKÁ VÝSTAVA“ / Galerie
Atrium KD Klatovy / Pořádá Spolek přátelé české historie a MěKS Klatovy. www.mksklatovy.cz
do 30. 8.>MARIONETY / Klatovy, Vlastivědné muzeum / výstava
z díla klatovské výtvarnice Evy Jiříkové. www.muzeum.
klatovynet.cz
do 30. 8.>MADE IN CHAM, MADE IN KLATOVY / Klatovy,
Vlastivědné muzeum / bavorsko-česká výstava představující řemeslné činnosti v příhraničí. www.muzeum.
klatovynet.cz
do 30. 8.>VÝSTAVA SÁRA SAUDKOVÁ / Galerie Dolní brána
Prachatice / www.kisprachatice.cz
do 30. 8.>PAŠERÁCTVÍ A PODLOUDNICTVÍ NA ŠUMAVĚ /
hrad Velhartice / zajímavá výstava s interaktivní částí
pro děti v prostorech bývalého hradního pivovaru.
www.hrad-velhartice.cz
do 30. 8.>„PRAVDA VÍTĚZÍ“, 600 LET OD UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA / Klatovy, Vlastivědné muzeum / výstava
s doprovodnými akcemi. www.muzeum.klatovynet.cz
do 31. 8.>VÝSTAVA MLADÝCH VÝTVARNÍKŮ / Horní Planá,
galerie KIC / www.sumava-lipno.eu
do 31. 8.>PROHLÍDKY MĚSTA S PRŮVODCEM / Sušice, před
radnicí / každé pondělí v 10 hod. komentovaná prohlídka města a Sušického mechanického betlému, ve
14 hod. komentovaná prohlídka církevních památek.
do 31. 8.>VÝSTAVA KVĚTNOVÉ DNY OSVOBOZENÍ ROKU
1945 V DOKUMENTECH A FOTOGRAFIÍCH / Netolice,
muzeum / www.muzeum.netolice.cz
do 31. 8.>VÝSTAVA „ PANENKY – HÁČKOVANÝ SVĚT“ / Netolice, muzeum / výstava soukromých sběratelek z Opavska. www.muzeum.netolice.cz
do 20. 9.>VÝSTAVA STOPY VÁLKY / Nýrsko, Muzeum královského hvozdu / výstava o průběhu a konci 2. světové
války v Nýrsku a okolí. www.sumavanet.cz/icnyrsko

tel. 376 503 413, e-mail: informace@kasphory.cz.
Každé úterý a neděle od 10.30 hodin, začátek prohlídky u radnice.
7. 7.–31. 10.>VODNÍ ELEKTRÁRNA ČERNÉ JEZERO / Železná
Ruda, Muzeum Šumavy / výstava Z. Roučky k 85. výročí
zahájení provozu. www.muzeum.sumava.net

4. 7.>RÝŽOVÁNÍ ZLATA / Rechle u Modravy / historie rýžování zlata s praktickou ukázkou, od 15 hodin. www.
npsumava.cz

1. 8.–30. 9.>VÝSTAVY: ALICE KOPEČKOVÁ – ARADEKOR;
MATYÁŠ NĚMEC – FOTOGRAFIE / Žihobce, muzeum /
www.zihobce.eu

4. 7.>TURBO / Klatovy / rockový koncert na náměstí Míru
od 20 hod. Pořádá MěKS Klatovy. www.mksklatovy.cz

8. 8.–3. 9.>JIŘÍ ŘÍHA – PAVEL HUDEC AHASVER: OBRAZY
A FOTOGRAFIE / zámek Vimperk / vernisáž 8. 8. od
18 hodin. www.zamek-vimperk.eu
1.–30. 9.>VÝSTAVA „JE ESPERANTO MRTVÝ JAZYK?“ /
Netolice, muzeum / vernisáž 1. 9. v 17 hodin. www.
muzeum.netolice.cz
1.–30. 9.>VODA – VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ / Sušice / radniční
výstavní prostory, vstup volný.
1. 9.–31. 10.>V BARVÁCH BABÍHO LÉTA / Sušice, Muzeum
Šumavy / výstava obrazů Ludmily Eignerové a květinových aranžmá ze sušených rostlin Heleny Knězové.
www.muzeum.sumava.net
6.–30. 9.>ŽENSKÁ VÝTVARNÁ SKUPINA PARTA: VÝBĚR
Z TVORBY / zámek Vimperk / vernisáž 6. 9. od 18 hodin.
www.zamek-vimperk.eu
12. 9.–6. 11.>PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ / Klatovy, Vlastivědné muzeum / výstava k 120. výročí založení Včelařského spolku v Klatovech. www.muzeum.klatovynet.cz
12. 9.–6. 11.>OD OHNIŠTĚ KE KONVEKTOMATU / Klatovy,
Vlastivědné muzeum / výstava o vývoji vaření pokrmů
v dobových kuchařských knihách. www.muzeum.
klatovynet.cz
1.–22. 10.>VÝSTAVA – LINECKÁ STEZKA / Netolice, muzeum /
www.muzeum.netolice.cz
1.–31. 10.>VÝSTAVA „OBNOVENÁ TRADICE“ / Netolice,
muzeum / vernisáž 1. 10. v 17 hodin. www.muzeum.
netolice.cz

20. 11. 2015 – leden 2016>HISTORICKÉ KOČÁRK Y
A PANENKY / Klatovy, KD / vánoční výstava v galerii
Atrium KD. www.mksklatovy.cz

do 23. 9.>VÝSTAVA LETNÍ HOSTÉ ZE SEVERU / Klatovy, pavilon skla / výstava volné tvorby studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově.
www.pask-klatovy.cz

Krátkodobé akce 2015

do 28. 9.>ŽELEZNORDSKEM NA KOLE VI / Železná Ruda /
letní cyklistická soutěž o zajímavé ceny tentokrát
Hojsovou Stráží na hráz přehrady Nýrsko. www.
sumava.net/itcruda

1. 7.>KLATOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ – DECHOVÝ ORCZESTR Z DÁNSKA / Klatovy, náměstí Míru / koncert od 18
do 20 hodin. www.mksklatovy.cz

do 30. 9.>VÝSTAVA ŠVIHOV V PROMĚNÁCH ČASU / Vodní
hrad Švihov / výstava k 770 letům první písemné zmínky
o hradu. www.hradsvihov.cz

ČERVENEC 2015

1. 7.–31. 8.> NADĚŽDA POTŮČKOVÁ – KERAMICKÉ
OBJEKTY / hrad Rabí / www.hrad-rabi.eu
1. 7.–31. 7.>VÝSTAVA - BLANKA, VÁCLAV A JIŘÍ MUDROVI /
Netolice, muzeum / kožené obrazy, plastiky a olejomalba;
vernisáž 1. 7. v 17 hodin. www.muzeum.netolice.cz
1. 7.–30. 9.>VÝSTAVA ALENY BALÝOVÉ – BABIČINY
KOČÁRKY / Žihobce, muzeum / www.zihobce.eu
4. 7.–7. 8.>JITKA KŘIVANCOVÁ – PAVLÍNA ŠŮSOVÁ –
MILAN DOUBRAVA: DŘEVO – HLÍNA – KÁMEN / Vimperk, zámek / výstava, vernisáž 4. 7. od 18 hodin. www.
zamek-vimperk.eu
4. 7.–29. 8.>JAK SE CO DĚLÁ / Horšovský Týn, hrad a zámek /
Prohlídka s kastelánem pro kuchyni hradu a zámku
každou sobotu kromě 25. 7. 2015, prohlídky začínají
vždy v 19.30 a 22 hodin. www.horsovsky-tyn.cz
5. 7.–30. 8.>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S PRŮVODCEM /
Kašperské Hory / Odhalte tajemná zákoutí města – radniční podzemí, pivovarská jeskyně a kostel sv. Markéty. Vstupenky v předprodeji v IC, rezervace na

4. 7.>POUŤ KE SV. PROKOPU / Prášily / na hřbitově a v místě
bývalého kostela od 13:30 česko – německá mše; ve
Stodole výstava fotografií „ G. A. Caminada – tvorba
míst“; řemeslné trhy na návsi; večer ve Stodole taneční
zábava. Hraje skupina Pilouni. Vstup je na všechny
akce zdarma.
4. 7.>ZAHA JOVACÍ KONCERT KURZŮ NA ŽESŤOVÉ
NÁSTROJE / zámek Vimperk / od 19:30 hodin. www.
zamek-vimperk.eu
4. 7.>10. VÝROČÍ OTEVŘENÍ HRADU / Vítkův Hrádek / celodenní program od 11 hodin, jízdy krále včetně mše,
šermíři, středověká řemesla, jarmark, country kapela
Harley. www.vitkuvhradek.cz
4.–5. 7.>DOBÝVÁNÍ HRADU – SEDM PEKELNÝCH HŘÍCHŮ /
Vodní hrad Švihov / pojďte se s námi přesunout do první
poloviny 16. století, do časů bouřlivých selských válek,
doby bájí, legend a lidových pověr. www.hradsvihov.cz
4.–5. 7.>HISTORICKÉ PRANÍ PRÁDLA / Horšovský Týn, hrad
a zámek / …aneb jak to asi nebylo. Prohlídka prádelny,
kde si návštěvníci mohou vyzkoušet praní prádla dle
starých postupů. Prohlídky v 11, 13.30 a 16 hodin.
www.horsovsky-tyn.cz

2. 7.>TAJEMNÝ SVĚT ROSTLIN / Kvilda / botanická vycházka
od 10 hodin, délka trasy 5 km. www.npsumava.cz
2. 7.>TVOŘIVÁ DÍLNA – ANTISTRESOVÉ MALOVÁNÍ / Kašperské Hory, IS a SEV / přijďte si vyzkoušet svou tvořivost,
kreativitu a zručnost. www.npsumava.cz
3. 7.>ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY: JAZZ–FOLKOVÝ
KVARTET MARKÉTY ZDEŇKOVÉ / Horažďovice, zámek /
www.horazdovice.cz
3. 7.>NOC NA ANDĚLÍČKU / Sušice, kaple Anděla Strážce /
koncert T´N´T.
3.–4. 7.>HUDBA POD HRADEM / Domažlice / multižánrový festival v rámci sochařského sympozia v zahradě
pod Chodským hradem, od 18 hodin, zahrají Gazdina
Roba, Karel Kahovec se skupinou George & Beatovens, Burma Jones. www.idomazlice.cz
3.–4. 7.>STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ / hrad Rožmberk / divadelní hra Oskara Wilda zaujme svým humorem i honosnými kostýmy, od 20.30 hodin. www.kultur-kontakt.cz
3.–6. 7.>DIVADELNÍ LÉTO / zámek Kratochvíle / hra „ Pro
nic za nic“; 4. 7. příjezd vláčku Regionova z Č. Budějovic na prohlídku zámku Kratochvíle a na divadelní
představení. www.netolice.cz
4. 7.>POSEZENÍ POD KAŠTANY / Netolice, Petrův Dvůr / oslava
120 let SDH Petrův Dvůr. www.netolice.cz
4. 7.>CHLUMANSKÝ TRH / Chlumany / nabídka produktů
lokálních výrobců od 8 do 12 hodin. www.chlumavy.cz

9. 7.>NOVÉ HUDEBNÍ NADĚJE / Prachatice, arkády staré radnice / www.kisprachatice.cz

15. 7.>ZA RANKLOVSKÝM SEPPEM / Horská Kvilda, u sochy
Rankel Seppa / vycházka na Ranklov s výkladem o historii. www.npsumava.cz

9.–12. 7.>22. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL, POUŤ
K PANNĚ MARII KLATOVSKÉ / Klatovy / vystoupí taneční
soubory z celého světa, tradiční mše v arciděkanském
kostele a průvod městem s obrazem klatovské Panny
Marie, výstava klatovských karafiátů v zahradě naproti
vlastivědnému muzeu, staročeský jarmark na náměstí
Míru, pouťové atrakce na Erbenově náměstí, v neděli
12. 7. koncert skupiny Extra Band Revival od 15:30 na
náměstí Míru. www.klatovy.cz/icklatovy
9. 7.–12. 7.>KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ / Kašperské
Hory / na náměstí se budou po setmění promítat čtyři
české filmy: Tři bratři, Hodinový hotel, Všiváci, Fotograf. Vstupné dobrovolné, v3tice, areál na Parkáně /
předprogram hudebního festivalu Mezibrány Memfis
Soumarrock 2015. www.kisprachatice.cz
10. 7.>ZA HISTORIÍ SIRKY DO AMÁLKY / Kašperské Hory /
vycházka za nedávnou historií do Amálina údolí. Sraz
ve 13 hodin v IS a SEV. www.npsumava.cz
10. 7.>BOHEMIA JAZZFEST / Domažlice / festival na náměstí
od 17 hodin. www.idomazlice.cz
10.–11. 7.>PIVNÍ SLAVNOSTI PIVOVARU BELVEDER / Železná
Ruda / 8. výročí otevření, výborné pivo, občerstvení
a zábava. www.sumava.net/itcruda
10.–12. 7.>MARKÉTSKÁ POUŤ / Horní Planá / Více info na
www.sumava-lipno.eu

16. 7.>TAJEMNÝ SVĚT ROSTLIN / Kvilda, IS / botanická
vycházka pro dospělé a větší děti, od 10 hodin. www.
npsumava.cz
16. 7.>PO STOPÁCH MEDVĚDA / Železniční zastávka Ovesná /
vycházka s výkladem o geologii i historii kraje. www.
npsumava.cz
16.–25. 7.>LETNÍ LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ SEMINÁŘ
PETRY BRAUNOVÉ / Horažďovice, městská knihovna. www.
knihovna.horazdovice.cz
17. 7.>KAMENNÝ POCHOD / Železná Ruda / za historií hraničních kamenů, 250 let starých a neměnných. www.
sumava.net/itcruda
17. 7.>HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU – HLASOPLET / Klatovy / koncert v renesančním dvorku od 18
hod. www.mksklatovy.cz
17. 7.>NOC NA ANDĚLÍČKU / Sušice, kaple Anděla Strážce /
koncert Los Gitanos Rubios.
17. 7.>PŘEŽIJEME V PŘÍRODĚ? / Rechle u Modravy / dozvíte
se, jak si poradit v nouzi s využitím přírodních materiálů, od 14.30 hodin. www.npsumava.cz
17.–18. 7.>HUDEBNÍ FESTIVAL ČESKÉ HRADY / Rožmberk nad
Vltavou / vystoupení špiček české a slovenské hudební
scény. www.ceskehrady.cz
18. 7.>DEN S INFORMAČNÍ A STRÁŽNÍ SLUŽBOU NP
ŠUMAVA / Rokyta / ukázky práce ISS, technického vybavení, výcviku záchranářských psů, záchrana a ošetření zraněných osob, od 10 hodin. www.npsumava.cz

5.–11. 7.>DRAMASTERIE 2015 / Sušice / 9. ročník uměleckého wokshopu. nagl@post.cz

18. 7.>RÝŽOVÁNÍ ZLATA / Rechle u Modravy / historie rýžování zlata s praktickou ukázkou, od 15 hodin. www.
npsumava.cz

6. 7.>JAN HUS – MUČEDNÍK PRAVDY / Sušice, památník MJH
vedle Gymnázia / vzpomínková akce, barokní ohňostroj
a průvod se světýlky.

18. 7.>KONCERT KARLA PLÍHALA / Vodní hrad Švihov / od
20 hodin. www.hradsvihov.cz

6. 7.>KRÁTKÉ PROMLUVY – MISTR JAN HUS A 21. STOLETÍ / hrad Velhartice / krátká zamyšlení během odpoledne, od 19 hodin koncert Pavel Helan Ajfon tour.
www.hrad-velhartice.cz

6.–10. 7.>TÝDEN RUKODĚLNÝCH SEMINÁŘŮ S MGR. IVANOU SIEBEROVOU / Chanovice / přihlášky u Mgr. Boženy
Legátové. www.chanovice.cz

2. 7.>CHALUPSKÁ SLAŤ A OKOLÍ LAD / Svinná Lada, IS / vycházka s výkladem o historii kraje Lad. www.npsumava.cz

15. 7.>PŘES NEBE A PEKLO NA ŽDÁNOV / Kašperské Hory,
IS a SEV / vycházka s výkladem, od 10 hodin. www.
npsumava.cz

5. 7.>LÉKAŘEM PROTI SVÉ VŮLI / Nýrsko, lesní divadlo / www.
lesnidivadlonyrsko.cz

1.–2. 7.>FILMOVÉ VEČERY NA ZÁMKU / zámek Kratochvíle /
po setmění od 21.30 hodin se bude promítat v zahradě
zámku. www.zamek-kratochvile.eu
2. 7.>TAJEMSTVÍ STOŽECKÉ KAPLE / Stožec / vycházka
s povídáním o historii, sraz u IS Stožec v 9.30 hodin.
www.npsumava.cz

9. 7.>PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ / Kašperské Hory / vycházka
s povídáním o těžbě zlata, začátek v 10 hodin. www.
npsumava.cz

5. 7.>QUINTYDEET / Hojsova Stráž, kostel / koncert dechovéhokvintetu; tel.: 605 226 518.

6. 7.>SVÍTÁNÍ NA HRADĚ / hrad Rabí / ranní prohlídka hradu
pro romantiky a opravdové nadšence, od 5 hodin.
www.hrad-rabi.eu

do 6. 11.>VÝROČÍ KLATOVSKÉHO ZÁZRAKU / Klatovy, Vlastivědné muzeum / výstava obrazů Panny Marie Klatovské ze sbírek klatovského muzea. www.muzeum.
klatovynet.cz

1. 7.–26. 8.>HUDEBNÍ LÉTO / Horní Planá / každou středu
od 19 hodin u kašny na náměstí koncerty hudby různých žánrů. www.horniplana.cz

4. 7.>DIVADELNÍ HRA CHARLEYOVA TETA / hrad Rabí /
zahraje Divadlo z Pošumaví (divadelní komedie anglického autora B. Thomase) od 19.30 hodin. www.
hrad-rabi.eu

1. 7.>25. VÝROČÍ OTEVŘENÍ HRANIČNÍHO PŘECHODU /
Všeruby – Eschlkam / od 18 hodin bohoslužba v kostele,
od 20 hodin program v KD Všeruby.

do 30. 9.>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE / Hojsova Stráž /
vždy v sobotu od 19, v neděli od 9 hodin, nebo po
objednání na tel.: 605 226 518.

1. 7 .–30. 7.>JAROSLAVA KROUŽKOVÁ – VÝSTAVA OBRAZŮ /
Sušice, radniční výstavní prostory / vstup volný.

4. 7.>DIRTY RACE WARIOR / Železná Ruda, SKI&BIKE Špičák / závod, kde na prvním místě není čas, ale zážitek
a pocity. www.spicak.cz

6. 7.>PŘEŽIJEME V PŘÍRODĚ? / Rechle u Modravy / dozvíte
se, jak si poradit v nouzi s využitím přírodních materiálů, od 14 hodin. www.npsumava.cz

do 30. 9.>MILAN BAUER – POEZIE TECHNIKY - VÝSTAVA
GRAFIK / hrad Rabí / www.hrad-rabi.eu

do 31. 12. 2016>VÝSTAVA LEN NA ŠUMAVĚ / Horní Planá,
rodný domek A. Stiftera / lenkahulka@seznam.cz

4. 7.>RYSÍ SLAVNOSTI / Železná Ruda – Alžbětín / již pošesté
proběhne den pro malé i velké, parní vlak, ruční drezína, auto i moto veteráni, trh certifikovaných výrobců.,
hudba, občerstvení. www.sumava.net/itcruda

1. 7.>VÝLET NA LUZNÝ / Kvilda / délka trasy 12 km, sraz
u IS Kvilda v 8 hodin. www.npsumava.cz

do 30. 9.>NAVŠTIVTE A POZNEJTE HISTORICKÝ ŽELEZNORUDSKÝ KOSTEL / Železná Ruda / prohlídky kostela
s výkladem vždy v pondělí, středu a pátek, v 9 hodin;
tel.: 732 771 807.

do 12. 12.>VÝSTAVA „PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU“ /
Horní Planá, rodný dům A. Stiftera / www.sumava-lipno.eu

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

1. 8.–31. 8.>VÝSTAVA - JOSEF SYNEK – OBRAZY, MARTIN
GREGORA – DŘEVĚNÉ PLASTIKY / Netolice, muzeum /
vernisáž 1. 8. v 17 hodin. www.muzeum.netolice.cz

16. 10.–6. 11.>VÝSTAVA – „JOZEF ŠVAČ – OBRAZY“ / Klatovy, KD / Výstava v galerii Atrium KD. Pořádá MěKS
Klatovy. www.mksklatovy.cz

do 30. 9.>VÝSTAVA TYJÁTR SLAVÍ ANEB 170 LET AMATÉRSKÉHO DIVADLA V HORAŽĎOVICÍCH, MALBA A TAPISÉRIE OD LYDIE ŠLOUFOVÉ / Horažďovice, Městské muzeum /
www.muzeumhd.cz

4. 7.>DEN ŘEMESEL / Chanovice / přehlídka řemeslných
dovedností (70 oborů) od 9.45 hodin, zámecký areál
a skanzen, tradiční trh, hudební vystoupení, šermíři,
loutkoherci, tradiční česká kuchyně. www.chanovice.cz

4. 7.>LOS GITANOS RUBIOS / Dobrá Voda u Hartmanic / koncert od 19:30 hodin. www.sumavskecesty.cz

3. 10.–1. 11.>DOMINIKA LUKÁČOVÁ: ŠUMAVSKÉ HŘBITOVY A HŘBITŮVKY / zámek Vimperk / výstava fotografií. www.zamek-vimperk.eu

do 28. 9.>ŽELEZNORUDSKÉ VRCHOLY VIII / Železná Ruda /
letní turistická soutěž o zajímavé ceny tentokrát na
rozhledny Špičák a Pancíř. www.sumava.net/itcruda

červenec–listopad 2015

1. 8.–30. 8.>VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ / Sušice / radniční
výstavní prostory, vstup volný.

8.–30. 8.>VÝSTAVA OBRAZŮ V. KÖNIG A PŘÁTELÉ / Hojsova
Stráž, kostel / 605 226 518.
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18. 7.>ŠUMAVSKÝ STRONGMANN 2015 / Sušice, náměstí
Svobody / od 13 hodin profesionální turnaj v extrémních silových disciplínách.

11. 7.>VOLARSKÝ SEKÁČ / Volary / 7. ročník soutěže v tradičním ručním kosení začne v 9 hodin na Maxových
loukách za plaveckým bazénem. www.volary.vesele.info
11. 7.>MADE IN CHAM I MADE IN KLATOVY / Klatovy, Vlastivědné muzeum / komentovaná prohlídka výstavy; od
14 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz
11. 7.>MEZIBRÁNY MEMFIS SOUMARROCK 2015 / Prachatice,
areál na Parkáně / hudební festival. www.kisprachatice.cz

18. 7.>RED HOT ISLAND FESTIVAL / Sušice, říční ostrov Santos /
od 14 hodin elektronická hudba. www.kulturasusice.cz
18. 7.>50 LET BIGBÍTU TENTOKRÁT V KLATOVECH / Klatovy,
Camp lázně / Vystoupí UFO, SNIKERS, NEW KISS,
LORD. Host: Kabát revival Plzeň. Pořádá MěKS Klatovy. www.mksklatovy.cz
18. 7.>HOJSOVECKÝ JARMARK / Hojsova Stráž / veselý jarmark s maškarami, ukázkami řemesel, dobrým jídlem. www.sumava.net/itcruda
18. 7.>WABI DANĚK A MILOŠ DVOŘÁČEK / hrad Rabí / folkový koncert od 20 hodin. www.hrad-rabi.eu

7. 7.>VÝSTUP NA VRCHOL ANTÝGL / Horská Kvilda / vycházka
s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech; sraz u oú v 9.30 hodin. www.npsumava.cz

11. 7.>DÍVČÍ VÁLKA / hrad Rabí / divadelní spolek Schody
ztvární legendární komedii F. R. Čecha pojednávající o věčném boji mezi muži a ženami, od 20 hodin.
www.hrad-rabi.eu

7. 7.>PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKY LESA / Rokyta, IS / pojďte
si s námi postavit domeček pro lesní skřítky, od
9.30 hodin. www.npsumava.cz

11. 7.>VÁZÁNÍ VORŮ A HISTORIE DŘEVAŘSTVÍ NA
ŠUMAVĚ / Rechle u Modravy / vyzkoušejte si stará řemesla
při práci se dřevem, od 10.30 hodin. www.npsumava.cz

7. 7.>TVOŘIVÁ DÍLNA „Z OVČÍNA“ / Kašperské Hory / přijďte
a zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše je možné
z ní vyrobit. Od 13 do 16 hodin. www.npsumava.cz

11. 7.>PLAVBA PO VCHYNICKO–TETOVSKÉM KANÁLU /
Rechle u Modravy / ukázkové plavení dřeva a vorů po
plavebním kanále, od 12 hodin. www.npsumava.cz

18. 7.>TRUCK DAY / Chlumany / spanilá jízda, soutěže zručnosti řidičů kamionů. www.chlumany.cz

7. 7.>TESÁNÍ STOŽECKÉHO TRÁMU / Stožec / dozvíte se, jak
se tesaly v minulosti trámy, co je to brnkačka, teslice
a bradatice. Od 10 hodin. www.npsumava.cz

11. 7.>PLUTO NA DOHLED! / Rokyta, IS / přednáška Lumíra
Honzíka, ředitele Hvězdárny a planetária Plzeň; od
20 hodin. www.npsumava.cz

7.–8. 7.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně
s odborným výkladem; sraz v 10 hodin na parkovišti
u obchodu. www.npsumava.cz

11.–12. 7.>KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA / Klatovy,
letní kino / tradiční setkání heligonkářů a kapel. Pořádá
MěKS Klatovy. www.mksklatovy.cz

18.–19. 7.>LÉTO S PÁROU / Černá v Pošumaví – Stožec – Nové
Údolí a zpět / jízdy historickými parními vlaky, vyškolení průvodci nabízejí výlety s průvodcem ze Stožce
i z Nového Údolí. www.cd.cz

7.–12. 7.>VÝSTAVA MLADÝCH UMĚLCŮ / Prachatice, sklepy
staré radnice / www.kisprachatice.cz

11.–12. 7.>ČERNÍNSKÉ KRATOCHVÍLE / Vodní hrad Švihov /
tancem oživené prohlídky, poodhrňte alespoň na
okamžik oponu čtyř staletí, která nás dělí od časů,
v nichž tanečnímu světu vládl italský taneční styl.
www.hradsvihov.cz

8. 7.>KLATOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ – WEGET ROCK / Klatovy, náměstí Míru / Koncert od 18 do 20 hodin. Pořádá
MěKS Klatovy. www.mksklatovy.cz
8. 7.>KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / Borová Lada /
vycházka s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech. Sraz v 9.30 na parkovišti u konzumu.
www.npsumava.cz
8. 7.>DO ZANIKLÝCH SÍDEL HORY KŘEMELNÉ / sraz Myší
Domky, zastávka autobusu / vycházka se spisovatelkou a rodačkou paní Marií Malou, od 9 hodin. www.
npsumava.cz

18. 7.>RÝŽOVÁNÍ ZLATA / Rechle u Modravy / historie rýžování zlata s praktickou ukázkou, od 15 hodin. www.
npsumava.cz
18. 7.>FARMÁŘSKÝ TRH / Prachatice, náměstí / www.kisprachatice.cz

12. 7.>RÁBSKÝ FLOUTEK / hrad Rabí / Divadlo Víti Marčíka – Bajaja, od 15 hodin. www.hrad-rabi.eu
12. 7.>RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ / Kašperské Hory, IS / dozvíte se o historii sklářství na Šumavě
a uvidíte výrobu skleněného korálku, od 13 hodin.
www.npsumava.cz
14. 7.>PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKY LESA / Rokyta, IS / pojďte
si s námi postavit domeček pro lesní skřítky, od
9.30 hodin. www.npsumava.cz

8. 7.>STAROČESKÉ HRY / Stožec / návrat do dětských let při
tlučení špačků, točení káči, cvrnkání kuliček a dalších
hrách dob minulých. www.npsumava.cz

18.–19. 7.>AUTHOR ENDURO CAMP / Železná Ruda, SKI&BIKE
Špičák / test nejnovějších enduro modelů, možnost zdokonalit se s koučem. www.spicak.cz

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

18.–19. 7.>VOLŠOVSKÝ JAZZÝČEK / Volšovy – zámek / vstupné
dospělý 80,- Kč, děti a důchodci zdarma. hrecinova@
charitasusice.cz

9. 7.>KVILDSKÉ TISÍCOVKY / Kvilda / vycházka po vrcholech v okolí Kvildy s jedinečným pohledem z ptačí
perspektivy. www.npsumava.cz

14. 7.>JEZERNÍ SLAŤ – OSTRŮVEK SEVERSKÉ PŘÍRODY /
Parkoviště u Jezerní slatě / prohlídka rašeliniště spojená s vycházkou na horu Tetřev, od 10 hodin. www.
npsumava.cz

19. 7.>BUČINA – TOULKY POHRANIČÍM / Bučina, informační bod NP / vycházka po stopách osídlení, vodní síly
a proměnlivé krásy divoké přírody. www.npsumava.cz

9. 7.>ZA HISTORIÍ KANÁLU / Nová Pec–Láz (parkoviště) /
vycházka do Jeleních Vrchů s povídáním o historii, funkci i osudu Schwarzenberského kanálu. Sraz
v 9.30 hodin. www.npsumava.cz

14. 7.>KAM SE PODĚL OVČÍ „KOŽÍŠEK“? / Stožec, IS / přijďte
si vyzkoušet, co vše se dá udělat z ovčího rouna; od13
hodin. www.npsumava.cz

9. 7.>BESEDA PASTVINY V NP BAVORSKÝ LES / Kvilda, IS /
přednášející Jochen Linner, Jan Vančura, tlumočeno
do čj, od 18 hodin. www.npsumava.cz

14. 7.>BRATŘI Z RŮŽE / hrad Rožmberk / divadelní představení skupiny historického šermu od 19 hodin. www.
hrad-rozmberk.eu

9. 7.>PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA V OKOLÍ CHALUPSKÉ
SLATĚ / Svinná Lada / povídání o zdejší fauně a flóře,
od 10 hodin. www.npsumava.cz

15. 7.>KLATOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ – STRIP DOLLS / Klatovy, náměstí Míru / koncert od 18 do 20 hodin. Pořádá
MěKS Klatovy. www.mksklatovy.cz

19. 7.>RÝŽOVÁNÍ ZLATA / Radešov / povídání o historii
rýžování a dolování zlata s ukázkami, od 14.30 hodin.
www.npsumava.cz
19. 7.>UKÁZKA PLAVENÍ DŘÍVÍ / Jelení Vrchy / od 14 hodin.
www.schw.kan.com
19. 7.>BOHEMIA JAZZ FEST / Prachatice, náměstí / www.
prachatice.eu
19. 7.>FERDA MRAVENEC / Nýrsko, lesní divadlo / zahrají
ochotníci z Dešenice. www.lesnidivadlonyrsko.cz

Doma na ŠUMAVĚ
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4. 8.>PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKY LESA / Rokyta, IS / pojďte
si s námi postavit domeček pro lesní skřítky, od
9.30 hodin. www.npsumava.cz

(pokračování ze strany 9)

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

20. 7.>3. NAROZENINY STEZKY KORUNAMI STROMŮ /
Lipno nad Vltavou. www.lipno.cz
21. 7.>PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKY LESA / Rokyta, IS / pojďte
si s námi postavit domeček pro lesní skřítky, od
9.30 hodin. www.npsumava.cz
21. 7.>LESNÍ HRANÍ S PŘÍRODOU / Stožec, IS / vycházka
do Areálu lesních her, od 9 hodin. www.npsumava.cz
21. 7.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně
s odborným výkladem; sraz v 10 hodin na parkovišti
u obchodu. www.npsumava.cz
21. 7.>TVOŘÍME Z FIMO HMOTY / Kašperské Hory, IS / vyrobte
si originální dárek, od13 hodin. www.npsumava.cz
21. 7.>BRATŘI Z RŮŽE / hrad Rožmberk / divadelní představení skupiny historického šermu od 19 hodin. www.
hrad-rozmberk.eu
22. 7.>KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / Borová Lada /
vycházka s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, sraz v 9 hodin na parkovišti u konzumu. www.npsumava.cz
22. 7.>DO ZANIKLÝCH SÍDEL HORY KŘEMELNÉ / Sraz: Myší
Domky, aut. zast. / vycházka se spisovatelkou Marií
Malou, od 9 hodin. www.npsumava.cz

29. 7.>ÚDOLÍM LOSENICE / Horská Kvilda, IS / romantická
trasa údolím Losenice s mnoha přírodními zajímavostmi, od 10 hodin. www.npsumava.cz
29. 7.–2. 8.>MEZINÁRODNÍ SKLÁŘSKÝ WORKSHOP / Vimperk / akce ve sklářské huti Jiřího Kozla a v brusírně
Jaroslava Zedníka, při níž mohou návštěvníci bezprostředně sledovat vznik nových uměleckých děl a nových
designů. www.czechglassvimperk.cz
30. 7.>CHALUPSKÁ SLAŤ A OKOLÍ LAD / Svinná Lada, IS /
vycházka s průvodcem, od 10 hodin. www.npsumava.cz
30. 7.>PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ / Kašperské Hory, IS /
vycházka do Amálina údolí, od 10 hodin. www.npsumava.cz
30. 7.>TESÁNÍ STOŽECKÉHO TRÁMU / Stožec / dozvíte se,
jak se tesaly v minulosti trámy, co je to brnkačka,
teslice a bradatice. Od 10 hodin. www.npsumava.cz
30. 7.>BRATŘI Z RŮŽE / hrad Rožmberk / divadelní představení skupiny historického šermu od 19 hodin. www.
hrad-rozmberk.eu
31. 7.>NÁVŠTĚVA DOMU DIVOČINY A PROHLÍDKA ZVÍŘECÍCH VÝBĚHŮ / Alžbětín – Falkenstein / sraz v IS Alžbětín v 9.20 hodin. www.npsumava.cz

5. 8.>KRAJINA A LIDÉ V NEPÁLU A LADAKHU / Kašperské
Hory / cestovatelská přednáška, od 19 hodin. www.
npsumava.cz
5. 8.>KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / Borová Lada /
vycházka s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech. Sraz v 9.30 na parkovišti u konzumu.
www.npsumava.cz
5. 8.>DO ZANIKLÝCH SÍDEL HORY KŘEMELNÉ / sraz Myší
Domky, zast. aut. / vycházka se spisovatelkou a rodačkou paní Marií Malou, od 9 hodin. www.npsumava.cz
5. 8.>KLATOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ – RELAX / Klatovy, náměstí
Míru / koncert od 18 do 20 hodin. Pořádá MěKS Klatovy. www.mksklatovy.cz
6. 8.>CHALUPSKÁ SLAŤ A OKOLÍ LAD / vycházka s výkladem
o historii kraje Lad. www.npsumava.cz
6. 8.>VÝPRAVA ZA HOŘCEM PANONSKÝM / Kvilda, IS /
vycházka od 10 hodin. www.npsumava.cz

14. 8.>POUŤOVÁ S PARKÁNEM / Horažďovice, KD / od
21 hodin.

20. 8.>MÝTY A SKUTEČNOSTI O MRAVENCÍCH / Kvilda, IS /
vycházka s výkladem, od 10 hodin. www.npsumava.cz

6. 8.>STARÁ ŘEMESLA ŠUMAVY – JARMARK / Stožec / přehlídka původních řemesel Šumavy, ukázky zpracování
přírodních materiálů; soutěž o Nejlepšího Šumaváka.
Od 11 hodin. www.npsumava.cz

14. 8.>PUTOVÁNÍ NA HRAD KAŠPERK / Kašperské Hory /
vycházka, od 10 hodin. www.npsumava.cz

21. 8.>TVOŘÍME Z FIMO HMOTY / Kašperské Hory / přijďte
si vyrobit originální dárek, od 13 do 16 hodin. www.
npsumava.cz

6. 8.>TVOŘIVÁ DÍLNA – ANTISTRESOVÉ MALOVÁNÍ / Kašperské Hory / vyzkoušejte si svou tvořivost a zručnost, od
13 hodin. www.npsumava.cz

22. 7.>KLATOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ - PILOUNI / Klatovy,
náměstí Míru / koncert od 18 do 20 hodin. Pořádá MěKS
Klatovy. www.mksklatovy.cz
23. 7.>TAJEMSTVÍ STOŽECKÉ KAPLE / Stožec, IS / vycházka
s průvodcem, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz

7. 8.>HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU – ŠTĚPÁN RAK A MATĚJ RAK / Klatovy / koncert v renesančním dvorku od 18 hod. www.mksklatovy.cz

23. 7.>PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA V OKOLÍ CHALUPSKÉ SLATĚ / Svinná Lada, IS / vycházka s průvodcem,
od 10 hodin. www.npsumava.cz

7. 8.>HOUBAŘSKÝ VÍKEND S MYKOLOGEM / Javorník na
Šumavě / www.javorniksumava.cz

23. 7.>MÝTY A SKUTEČNOSTI O MRAVENCÍCH / Kvilda, IS /
vycházka s výkladem, od 10 hodin. www.npsumava.cz
23.–26. 7.>ANENSKÁ POUŤ / Horšovský Týn / slavnosti města,
bohatý doprovodný program. www.mkzht.cz
23.–26. 7.>KŘEMEŽSKÝ VELDTRH / Křemže / výstavní a prodejní akce se zaměřením „Vše pro domov zahradu
a hobby“ s bohatým kulturním programem. www.
kremze.cz
24. 7.>ŠUMAVSKÁ NEJ… / Kašperské Hory, IS / program plný
her, aktivit a zajímavostí o šumavské přírodě, od 10
do 13 hodin. www.npsumava.cz
24. 7.>RÝŽOVÁNÍ ZLATA / Rechle u Modravy / / historie
rýžování zlata s praktickou ukázkou, od 15 hodin.
www.npsumava.cz

31. 7.>TVOŘIVÁ DÍLNA – HRNČÍŘSTVÍ / Kašperské Hory, IS /
vyzkoušejte si práci na hrnčířském kruhu, od 10 hodin.
www.npsumava.cz
31. 7.>BYLINY V MÝTECH, MAGII A LÉČITELSTVÍ / Modrava,
IC / vycházka po horských loukách s praktickou ukázkou. www.npsumava.cz
31. 7.>HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU – BUBENICKÁ SHOW / Klatovy / koncert v renesančním dvorku
od 18 hod. www.mksklatovy.cz
31. 7.>LETNÍ ÚPLNĚK / Vítkův Hrádek / povídání o hvězdách
s písničkou, od 20 do 24 hodin. www.vitkuvhradek.cz
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14. 8.>STAROČESKÉ HRY / Stožec / návrat do dětských let
při tlučení špačků, točení káči, cvrnkání kuliček, od
14 hodin. www.npsumava.cz
14. 8.>POUŤOVÉ POSEZENÍ „U HLAVÁČKŮ“ / Horažďovice,
hospoda U Hlaváčků.
14.–16. 8.>CHODSKÉ SLAVNOSTI A VAVŘINECKÁ POUŤ /
Domažlice / jeden z nejstarších folkloristických festivalů v ČR, pořádaný již od roku 1955, bohatý kulturní
program. www.idomazlice.cz

7. 8.>NOC NA ANDĚLÍČKU / Sušice, kaple Anděla Strážce /
koncert Gregoriánská Schola.

14.–16. 8.>IXSEUROPEAN DOWNHILL CUP / Železná Ruda,
SKI&BIKE Špičák / jediný závod tohoto druhu se v ČR
koná na šumavském Špičáku. www.spicak.cz

7. 8.>RÝŽOVÁNÍ ZLATA / Radešov / povídání o historie rýžování s praktickou ukázkou, od 14.30 hodin.
www.npsumava.cz

15. 8.>COUNTRY DEN / Klatovy, náměstí / VIII. ročník setkání
country kapel od 14 do 22 hodin. Pořádá MěKS Klatovy. www.mksklatovy.cz

7. 8.>KAM AŽ DOHLÉDNEME DO VESMÍRU / Kašperské
Hory / astronomická přednáška s pozorováním večerní
oblohy, od 19 hodin. www.npsumava.cz

15. 8.>KONCERT KOMORNÍ HUDBY / Železná Ruda, kostel /
v rámci letního hudebního festivalu vystoupí smyčcové Pellant trio. www.sumava.net/itcruda

7. 8.>XTERRA KIDS / Prachatice, náměstí / závody v duatlonu pro děti. www.xterra.cz
7. 8.>STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ / hrad Rožmberk / divadelní hra Oskara Wilda zaujme svým humorem i honosnými kostýmy, od 20 hodin. www.kultur-kontakt.cz
8. 8.>AMEDIPRO XTERRA CZECH 2015 / Prachatice a okolí /
www.xterra.cz

15. 8.>DŘEVĚNÁ OLYMPIÁDA / Hojsova Stráž / 10. ročník
hojsoveckého klání pro děti i dospělé. www.sumava.
net/itcruda
15. 8.>Z LUZNÉHO NA SKALNÍ ÚTVARY / Bučina – aut. zast. /
vycházka s průvodcem , trasa cca 15 km, od 8.30 hodin.
www.npsumava.cz

24. 7.>HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU –
ZRCADLA – DUDY VE FOLKROCKU / Klatovy / koncert
v renesančním dvorku od 18 hod. www.mksklatovy.cz

31. 7.>PROF. ŠTĚPÁN RAK SE SYNEM JANEM MATĚJEM
A KYTARA / Chanovice / od 18 hodin, kytarový recitál
významného českého hudebníka. www.chanovice.cz

8. 8.>OSLAVA 80. VÝROČÍ POSTAVENÍ CHATY NA SVATOBORU / Svatobor.

15. 8.>PAŠIJOVÉ HRY / Hořice na Šumavě / příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista. Začátek v 16.30
a 20.30 hodin. www.horickepasije.cz

24. 7.>ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY: IVA BITTOVÁ A TRIO
BARDOLINO / Horažďovice, zámek. www.horazdovice.cz

31. 7.–1. 8.>VEČERNÍ PROHLÍDKY HRADU / hrad Rabí / 20.30
- 21.00 / www.hrad-rabi.eu

8. 8.>PAŠIJOVÉ HRY / Hořice na Šumavě / příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista. Začátek v 16.30
a 20.30 hodin. www.horickepasije.cz

15. 8.>SVATOHUBERTSKÁ MŠE / Hauswaldská kaple u Srní /
od10 hodin, tel.: 731 530 235. www.npsumava.cz

24. 7.>30. VÝROČÍ EXPERIMENT / Horažďovice, MC Houba.

31. 7.–1. 8.>HUDEBNÍ FESTIVAL ČESKÉ HRADY / Švihov /
vystoupení špiček české a slovenské hudební scény.
www.ceskehrady.cz

8. 8.>VÝSTAVA OBRAZŮ V. KÖNIG A PŘÁTELÉ / Hojsova Stráž,
kostel / vernisáž výstavy; tel.: 605 226 518.

25. 7.>JMENINY MĚSTA / Horažďovice, Parkán, KD / www.
horazdovice.cz
25. 7.>HISTORIE SIRKAŘSTVÍ NA ŠUMAVĚ / Hojsova
Stráž / přednáška v Klubovém zařízení König-in; tel.:
605 226 518.
25. 7.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Sušice, náměstí / od 8 hodin trhy
s farmářskými produkty a doprovodným kulturním
programem. www.mestosusice.cz
25. 7.>TRADIČNÍ HUDEBNÍ, TANEČNÍ VEČER / zámek Kratochvíle, zahrada / K tanci a poslechu zahraje bigband
Petra Píši - ZatrestBand,například: Blue Moon, Slunečnici, Touhle ulicí, Lady Carneval nebo Sambu v kapkách deště. www.netolice.cz
25. 7.>RÝŽOVÁNÍ ZLATA / Rechle u Modravy / historie rýžování zlata s praktickou ukázkou, od 15 hodin. www.
npsumava.cz
25. 7.>SLAVNOSTI CHLEBA / Lenora / pečení chleba v historické peci spojené s ochutnávkou, bohatý doprovodný
program. www.lenora.cz
25. 7.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Klatovy, náměstí / v době od 8
do 12 hodin. www.mksklatovy.cz
25. 7.>ELTHIN / Dobrá Voda u Hartmanic / koncert středověké hudby od 19.30 hodin. www.muhartmanice.cz,
www.sumavskecesty.cz
25. 7.>PIVOVAR HOLBA NA HRADĚ / hrad Rabí / celodenní
soutěže o drobné ceny spojené s ochutnávkou piv.
www.hrad-rabi.eu
25.–26. 7.>LÉTO S PÁROU / Černá v Pošumaví – Stožec – Nové
Údolí a zpět / jízdy historickými parními vlaky, vyškolení průvodci nabízejí výlety s průvodcem ze Stožce
i z Nového Údolí. www.cd.cz
25. 7.–1. 8.>LETNÍ LETNÁ NA CESTÁCH / Lipno nad Vltavou / www.lipno.info
26. 7.>POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – MALÁ MUZIKA NAUŠE
PEPÍKA / Horažďovice, KD / od 15 hodin.
26. 7.>RÁBSKÝ FLOUTEK / hrad Rabí / Divadlo 100 opic –
Zajíček a velká mrkvová záhada, od 15 hodin. www.
hrad-rabi.eu

31. 7.–2. 8.>TRADIČNÍ ŽELEZNORUDSKÉ SLAVNOSTI /
Železná Ruda / tradiční dny plné zábavy, jarmark,
občerstvení, pouťové atrakce. www.sumava.net/itcruda
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8. 8.>PELLANT TRIO / Dobrá Voda u Hartmanic / koncert od
20 hodin. www.sumavskecesty.cz
8. 8.>KRAJSKÁ SOUTĚŽ VE V YPROŠŤOVÁNÍ, „DEN
S HASIČI“ / Železná Ruda / ukázka nejen hasičského
umění, ale také techniky hasičů a IZS. www.sumava.
net/itcruda

1. 8.>BITVA NA WINTERBERGU / zámek Vimperk / www.
zamek-vimperk.eu

8. 8.>KATAPULT / Klatovy / rockový koncert na náměstí Míru
od 19 hod. Pořádá MěKS Klatovy. www.mksklatovy.cz

1. 8.>CHLUMANSKÝ TRH / Chlumany / nabídka produktů
lokálních výrobců od 8 do 12 hodin. www.chlumavy.cz

8. 8.>BELVEDERSKÉ HUDEBNÍ LÉTO / Železná Ruda / již tradiční setkání harmonikářů. www.sumava.net/itcruda

1. 8.>BENÁTSKÁ NOC / Horažďovice, MC Houba.

8. 8.>ZDÍKOVSKÁ ARABELA SHOW ANEB DEN S CELEBRITAMI / Zdíkov, fotbalové hřiště / od 14 hodin, fotbal,
herci, zpěváci, hasiči, mažoretky, živí medvědi. www.
zdikov.cz/kultura

1. 8.>NOVOPECKÉ SLAVNOSTI / Nová Pec / bohatý doprovodný program. www.novapec.info
1. 8.>ROSTLINY, KEŘE A STROMY A JEJICH MÍSTO
V KUCHYNI / Kašperské Hory, IS / botanická vycházka,
od 10 hodin. www.npsumava.cz
1. 8.>RÝŽOVÁNÍ ZLATA / Radešov, tábořiště / historie rýžování zlata s praktickou ukázkou, od 14 hodin. www.
npsumava.cz
1.–2. 8.>KAŠPERSKOHORSKÁ POUŤ / Kašperské Hory / okouzlující květinová výzdoba kostela sv. Markéty, poutní
procesí, staročeský jarmark, pouťové atrakce, doprovodný program. www.sumava.net/ickhory
1. 8.–2. 8.>LÉTO S PÁROU / Černá v Pošumaví – Stožec – Nové
Údolí a zpět / jízdy historickými parními vlaky, vyškolení průvodci nabízejí výlety s průvodcem ze Stožce
i z Nového Údolí. www.cd.cz
2. 8.>VÁZÁNÍ VORŮ A UKÁZKOVÁ PLAVBA / Rechle u Modravy / vyzkoušejte si stará řemesla při práci se dřevem, od 10.30 hodin, ukázky plavení dřeva a vorů od
12 hodin. www.npsumava.cz
2. 8.>LETNÍ HVĚZDNÁ OBLOHA / Rokyta, IS / povídání
o hvězdách a jejich pozorování, od 20 hodin. www.
npsumava.cz
2. 8.>LIMONÁDOVÝ JOE / Nýrsko, lesní divadlo / zahrají ochotníci ze Sušice. www.lesnidivadlonyrsko.cz

8. 8.>ZÁŘEČSKÝ ŽELEZNÝ MUŽ A ŽENA / Horažďovice,
MC Houba.

21. 8.>HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU –
KONCERT V BARVÁCH SEMAFORU / Klatovy / koncert
v renesančním dvorku od 18 hod. www.mksklatovy.cz
21. 8.>ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY: SAXOFONOVÁ TŘÍDA
VLADIMÍRA KRATOCHVÍLA / Horažďovice, zámek. www.
horazdovice.cz
21. 8.>NOC NA ANDĚLÍČKU / Sušice, kaple Anděla Strážce /
koncert KOS.
22. 8.>ŠUMAVA ROCKS / Sušice, říční ostrov Santos / tradiční
hudební festival.
22. 8.>VÁZÁNÍ VORŮ A UKÁZKOVÁ PLAVBA / Rechle u Modravy / vyzkoušejte si stará řemesla při práci se dřevem, od 10.30 hodin, ukázky plavení dřeva a vorů od
12 hodin. www.npsumava.cz
22. 8.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Sušice, náměstí / od 8 hodin
trhy s farmářskými produkty a doprovodným kulturním programem. www.mestosusice.cz
22. 8.>MEMORIÁL M. ŠIMKA, VIP HOSTÉ VE STODOLE /
Horažďovice, MC Houba.
22. 8.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Klatovy, náměstí / v době od 8
do 12 hodin. www.mksklatovy.cz
22. 8.>HISTORICKÉ PRANÍ PRÁDLA / Horšovský Týn, hrad
a zámek / …aneb jak to asi nebylo. Prohlídka prádelny,
kde si návštěvníci mohou vyzkoušet praní prádla dle
starých postupů. Prohlídky v 11, 13.30 a 16 hodin.
www.horsovsky-tyn.cz
22. 8.>JAVORNICKÝ PAZDŘIVEC / Javorník na Šumavě / 2.
ročník legendárního MTB happeningu v krásné krajině Javornické hornatiny. www.javornickypazdrivec.cz

15. 8.>DEN S INFORMAČNÍ A STRÁŽNÍ SLUŽBOU NP
ŠUMAVA / Rokyta / ukázka záchrany a ošetření zraněných osob, výcviku záchranářských psů. Od 10 hodin.
www.npsumava.cz

22. 8.>KONCERT SKUPINY ZEBEDEUS / Dobrá Voda u Hartmanic / od 19.30 hodin. www.sumavskecesty.cz

15. 8.>PŘÍBĚH ŠUMAVSKÉ SIRKY / Antýgl – Povydří / historie sirkařství, ukázka výroby sirek, od 14.30 hodin.
www.npsumava.cz

22.–23. 8.>VOLARSKÉ SLAVNOSTI DŘEVA / Volary / bohatý
program, řemeslníci, lidový trh. www.mestovolary.cz

15. 8.>FESTIVAL PIVA / Prachatice, areál na Parkáně / 1. ročník festivalu piva zaměřený na malé pivovary. www.
kisprachatice.cz
15. 8.>FARMÁŘSKÝ TRH / Prachatice, areál na Parkáně
15. 8.>IRENA BUDWEISEROVÁ / Dobrá Voda u Hartmanic /
koncert od 19.30 hodin. www.sumavskecesty.cz

22. 8.>LÉKAŘEM PROTI SVÉ VŮLI / Nýrsko, lesní divadlo /
www.lesnidivadlonyrsko.cz

22.–23. 8.>SALOMON TRAIL RUNNING CUP / Lipno nad
Vltavou / raftové závody na Vltavě pod Lipnem – Čertovy proudy. www.lipno.info
23. 8.>JEDOVATÉ ROSTLINY V PŘÍRODĚ / Kašperské Hory /
botanická vycházka, od 10 hodin. www.npsumava.cz

15. 8.>POUŤOVÁ HARLET / Horažďovice, MC Houba.

23. 8.>RÝŽOVÁNÍ ZLATA / Radešov, tábořiště / historie rýžování zlata s praktickou ukázkou, od 14 hodin. www.
npsumava.cz

15.–16. 8.>MARIÁNSKÁ POUŤ / Horažďovice / www.
horazdovice.cz

23. 8.>NETOLICKÉ DOSTIHY / závodiště u zámku Kratochvíle /
www.netolice.cz

8. 8.>POSEZENÍ POD LÍPOU / Netolice, náměstí / www.
netolice.cz

15.–22. 8.>SETKÁNÍ S TRADICÍ / Jelení Vrchy / stavba milíře
na pálení dřevěného uhlí, 16. 8. zahájení slavnosti,
setkání s pohádkami z obou stran Šumavy, hudební
vystoupení; 22. 8. otevření milíře. www.schw.kan.com

8. 8.>IX. ROČNÍK – TRIATLON / Netolice, kemp Podroužek /
www.netolice.cz

15.–23. 8.>LIPNO SPORT FEST / Lipno nad Vltavou / www.
lipno.info

8. 8.–9. 8.>LÉTO S PÁROU / Černá v Pošumaví – Stožec – Nové
Údolí a zpět / jízdy historickými parními vlaky, vyškolení průvodci nabízejí výlety s průvodcem ze Stožce
i z Nového Údolí. www.cd.cz

16. 8.>PŘEŽIJEME V PŘÍRODĚ? / Rechle u Modravy / dozvíte
se, jak si poradit v nouzi s využitím přírodních materiálů, od 14 hodin. www.npsumava.cz

9. 8.>RÁBSKÝ FLOUTEK / hrad Rabí / TEArTR Rajdo –
O rybáři a rybce, od 15 hodin. www.hrad-rabi.eu

16. 8.>RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ / Kašperské Hory / historie sklářství a výroba korálků s Janou
Wudy, od 13 do 17 hodin. www.npsumava.cz

11. 8.>HLEDÁNÍ ŠUMAVSKÝCH SKŘÍTKŮ / Kašperské Hory /
dopoledne plné her pro rodiče s dětmi, od 10 do
13 hodin. www.npsumava.cz

18. 8.>TVOŘIVÁ DÍLNA „Z OVČÍNA“ / Kašperské Hory /
přijďte a zjistíte co vše je možné vyrobit z vlny, od 13
do 16 hodin. www.npsumava.cz

11. 8.>PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKY LESA / Rokyta, IS / pojďte
si s námi postavit domeček pro lesní skřítky, od
9.30 hodin. www.npsumava.cz

18. 8.>PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKY LESA / Rokyta, IS / pojďte
si s námi postavit domeček pro lesní skřítky, od
9.30 hodin. www.npsumava.cz

24.–30.>POD OCHRANOU ANDĚLA STRÁŽCE / Sušice /
večerní iluminace cesty na Svatobor, kostel a jeskyně
ve Starašíně, pouť ke kapli Anděla Strážce s obnovenými barokními divadelními výstupy. www.plzen2015.cz

11. 8.>VÝLET NA LUZNÝ / Kvilda / délka trasy 12 km, sraz
u IS Kvilda v 8 hodin. www.npsumava.cz

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

25. 8.>VÝSTUP NA VRCHOL ANTÝGL / Horská Kvilda /
vycházka s povídáním o historii, místopisu a přírodních
poměrech; sraz u oú v 9.30 hodin. www.npsumava.cz

18. 8.>DYNAMICKÝ VÝVOJ LESŮ V NP BAVORSKÝ LES /
Kvilda, IS / přednášející Burkhard Beudert, tlumočeno
do čj, od 18 hodin. www.npsumava.cz

25. 8.>TFA – NEJTVRDŠÍ HASIČ PŘEŽÍVÁ / Lipno nad Vltavou / www.lipno.info

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

23. 8.>RÁBSKÝ FLOUTEK / hrad Rabí / LokVar – Malá mořská víla, od 15 hodin. www.hrad-rabi.eu

26. 7.>PO STOPÁCH ŠUMAVSKÝCH ZÁLESÁKŮ / Kašperské Hory, IS / umíte se vybavit do přírody a poradit si
v nouzové situaci? Od 14 hodin. www.npsumava.cz

11. 8.>KAM SE PODĚL OVČÍ „KOŽÍŠEK“? / Stožec, IS / přijďte
si vyzkoušet, co vše se dá udělat z ovčího rouna; od13
hodin. www.npsumava.cz

27.–31. 7.>15. ROČNÍK SETKÁNÍ DŘEVOSOCHAŘŮ / Vimperk, městský park / www.vimperk.cz

12. 8.>LAS VEGAS A NÁRODNÍ PARKY USA / Kašperské Hory /
cestovatelská přednáška, od 19 hodin. www.npsumava.cz

18. 8.>ZA HISTORIÍ KANÁLU / Nová Pec-Láz (parkoviště) /
vycházka do Jeleních Vrchů s povídáním o historii, funkci i osudu Schwarzenberského kanálu. Sraz
v 9.30 hodin. www.npsumava.cz

28. 7.>PUTOVÁNÍ ŠUMAVOU A ČASEM / Stožec, IS / vycházka
s výkladem o historii do zaniklé osady Krásná Hora.
www.npsumava.cz

12. 8.>KLATOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ - SKALANKA / Klatovy,
náměstí Míru / koncert od 18 do 20 hodin. Pořádá MěKS
Klatovy. www.mksklatovy.cz

19. 8.>ISLAND – VODOPÁDY A POLÁRNÍ ZÁŘE / Kašperské Hory / cestovatelská přednáška, od 19 hodin. www.
npsumava.cz

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

28. 7.>VELKÝ A MALÝ ROKLAN / Kvilda, IS / vycházka s průvodcem. www.npsumava.cz

12. 8.>BOHOSLUŽBA V HRADNÍ KAPLI / Vodní hrad Švihov /
od 18 hodin. www.hradsvihov.cz

19. 8.>KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / Borová Lada /
vycházka s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech. Sraz v 9 hodin na parkovišti u konzumu. www.npsumava.cz

25. 8.>TAJEMSTVÍ STOŽECKÉ KAPLE / Stožec / vycházka
s povídáním o historii, sraz u IS Stožec v 9.30 hodin.
www.npsumava.cz

28. 7.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně
s odborným výkladem; sraz v 10 hodin na parkovišti
u obchodu. www.npsumava.cz
28. 7.>PŘES NEBE A PEKLO NA ŽDÁNOV / Kašperské Hory,
IS a SEV / vycházka s výkladem, od 10 hodin. www.
npsumava.cz
29. 7.>KLATOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ - CHAI / Klatovy, náměstí
Míru / Koncert od 18 do 20 hodin. Pořádá MěKS Klatovy. www.mksklatovy.cz
29. 7.>BESEDA LESY A JELENI V NP BAVORSKÝ LES / Kvilda,
IS / přednášející Franz Baierl, tlumočeno do čj, od
18 hodin. www.npsumava.cz

2.–9. 8.>DIVADELNÍ SPOLEK KAŠPAR / hrad Kašperk / letos
ve znamení Williama Shakespeara, uvidíte hry Othello
(2.–5. 8.) a Romeo a Julie (6.–9. 8.), opět v neodolatelné atmosféře hradního paláce hradu Kašperk, od
21 hodin. www.kasperk.cz
2.–10. 8.>SALVE PRACHATICE / Prachatice / výtvarný
workshop. www.prachatice.eu
4. 8.>PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ / Kašperské Hory / vycházka
do Amálina údolí, od 10 hodin. www.npsumava.cz
4. 8.>LESNÍ HRANÍ S PŘÍRODOU / Stožec, IS / vycházka
do Areálu lesních her, od 9 hodin. www.npsumava.cz

13. 8.>KVILDSKÉ TISÍCOVKY / Kvilda / vycházka po vrcholech v okolí s jedinečným pohledem z ptačí perspektivy, od 9 hodin. www.npsumava.cz
13. 8.>PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA V OKOLÍ CHALUPSKÉ SLATĚ / Svinná Lada, IS / vycházka s průvodcem,
od 10 hodin. www.npsumava.cz
13. 8.>PO STOPÁCH MEDVĚDA / Železniční zastávka Ovesná /
vycházka s výkladem o geologii i historii kraje. www.
npsumava.cz
14. 8.>HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU – CHANTAL POULLAIN / Klatovy / koncert v renesančním dvorku
od 18 hod. www.mksklatovy.cz

19. 8.>DO ZANIKLÝCH SÍDEL HORY KŘEMELNÉ / sraz Myší
Domky, zast. aut. / vycházka se spisovatelkou a rodačkou paní Marií Malou, od 9 hodin. www.npsumava.cz
19. 8.>KLATOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ - MAELSTRÖM / Klatovy,
náměstí Míru / koncert od 18 hodin. Pořádá MěKS Klatovy. www.mksklatovy.cz

25. 8.>PŘES NEBE A PEKLO NA ŽDÁNOV / Kašperské Hory /
vycházka s povídáním, od 10 hodin. www.npsumava.cz
25. 8.>PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKY LESA / Rokyta, IS / pojďte
si s námi postavit domeček pro lesní skřítky, od
9.30 hodin. www.npsumava.cz

26. 8.>KLATOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ - UNGELLERKA / Klatovy, náměstí Míru / koncert od 18 hodin. Pořádá MěKS
Klatovy. www.mksklatovy.cz
26. 8.>ŠUMAVA VE FOTOGRAFIÍCH / Kašperské Hory / povídání s lektorkou Helenou Macenauerovou, od 19 hodin.
www.npsumava.cz

20. 8.>CHALUPSKÁ SLAŤ A OKOLÍ LAD / Svinná Lada, IS /
vycházka s průvodcem, od 10 hodin. www.npsumava.cz

26.–30. 8.>KVĚTINOVÁ ARANŽMÁ V INTERIÉRECH HRADU /
hrad Rožmberk / 9. ročník floristické přehlídky. www.
hrad-rozmberk.eu

20. 8.>LESNÍ HRANÍ S PŘÍRODOU / Stožec, IS / vycházka
do Areálu lesních her, od 9 hodin. www.npsumava.cz

27. 8.>VÝPRAVA ZA KELTY NA SEDLO / Kašperské Hory /
vycházka s povídáním, od 10 hodin. www.npsumava.cz

Doma na ŠUMAVĚ

Léto 2015

27. 8.>BAROKNÍ NOC / Zámek Hrádek / partnerem projektu je Plzeň - Evropské město kultury 2015. www.
zamekhradek.cz
27. 8.>PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA V OKOLÍ CHALUPSKÉ
SLATĚ / Svinná Lada / povídání o zdejší fauně a flóře, od
10 hodin. www.npsumava.cz
27. 8.>JEZERNÍ SLAŤ – OSTRŮVEK SEVERSKÉ PŘÍRODY / Parkoviště u Jezerní slatě / prohlídka rašeliniště a vycházka
na horu Tetřev, od 10 hodin. www.npsumava.cz
28. 8.>KONCERT / Horažďovice / Zámek, Parkán / partnerem projektu je Plzeň – Evropské město kultury 2015.
www.horazdovice.cz

5. 9.>LIPNO DĚTEM ANEB DEN S INTEGROVANÝM
ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM / Lipno nad Vltavou / celodenní
akce pro celou rodinu, přehlídka techniky a ukázky
jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému. www.lipno.info
5.–6. 9.>VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA / Sušice, areál
chovatelů
5.–6. 9.>SUŠICKÁ POUŤ / Sušice / www.mestosusice.cz
8. 9.>PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKY LESA / Rokyta, IS / pojďte
si s námi postavit domeček pro lesní skřítky, od
9.30 hodin. www.npsumava.cz

28. 8.>NETOPÝŘÍ NOC / Kašperské Hory / seznámení s životem našich netopýrů, od 18 hodin. www.npsumava.cz

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

28. 8.>NOC NA ANDĚLÍČKU / Sušice, kaple Anděla Strážce /
koncert Křesťanské sbory.

10. 9.>KLAVÍRNÍ RECITÁL LUKÁŠ KLÁNSKÝ / Sušice, Smetanův sál / www.kphsusice.cz

28. 8.>RÝŽOVÁNÍ ZLATA / Radešov, tábořiště / historie rýžování zlata s praktickou ukázkou, od 14 hodin. www.
npsumava.cz
28. 8.>NÁVŠTĚVA DOMU DIVOČINY A PROHLÍDKA ZVÍŘECÍCH VÝBĚHŮ / Alžbětín – Falkenstein / sraz v IS Alžbětín v 9.20 hodin. www.npsumava.cz
28. 8.>ČESKO–BAVORSKÝ ROCKOVÝ MOST / Domažlice /
od 16 hodin. www.idomazlice.cz
29. 8.>METAL MADNESS / Sušice, říční ostrov Santos / open air
festival, vstupné 120 Kč. www.kulturasusice.cz
29. 8.>VIMPERSKÁ ZÁMECKÁ SLAVNOST / zámek Vimperk /
www.zamek-vimperk.eu
29. 8.>HRADOZÁMECKÁ NOC / hrad Rabí / večerní prohlídky hradu s příběhem, od 19 do 21 hodin, účinkuje DS Rynek z Újezda u Plánice) www.hrad-rabi.eu
29. 8.>HRADOZÁMECKÁ NOC / Horšovský Týn, hrad a zámek /
www.horsovsky-tyn.cz
29. 8.>PIVNÍ SLAVNOSTI – EXPERIMENT / Horažďovice,
MC Houba.

19. 9.>ČESKO – NĚMECKÉ SETKÁNÍ NA JURÁNKOVĚ CHATĚ /
Železná Ruda / VI. ročník turistického výstupu na Svaroh. www.sumava.net/itcruda
19. 9.>VÍTEJTE PO PRÁZDNINÁCH / Kašperské Hory / tvořivá dílna s možností vyzkoušet si práci na hrnčířském
kruhu, od 10 do 15 hodin. www.npsumava.cz
19. 9.>BEZPEČNÁ ŠUMAVA / Slunečná u Prášil / představení spolupráce složek IZS ČR na území NP. www.
npsumava.cz
19. 9.>MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V MOTOKROSU
JUNIORŮ / Horažďovice, Svaté Pole / pořádá Motocross
Club HD.

19. 9.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Sušice, náměstí / od 8 hodin trhy
s farmářskými produkty a doprovodným kulturním
programem. www.mestosusice.cz
19. 9.>MEDOHRÁTKY / Sloup u Vimperka, penzion Šumavous /
hry pro děti, povídání o včelách a včelím životě, divadlo
a tvořivé dílničky. Od 15 do 18 hodin. www.sumavous.cz
19.–20. 9.>HOJSOVECKÁ POUŤ / Hojsova Stráž / s hudbou, zábavou a vším, co k pouti patří. www.sumava.
net/itcruda
20. 9.>CHANOVICKÁ POUŤ / Chanovice / tradiční církevní
a společenská akce, taneční zábava, sportovní utkání,
výstavy a další. www.chanovice.cz

29. 8.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / ochutnávka čerstvě upečeného pečiva, od 9 do 13 hodin. www.lenora.cz

22. 9.>ZIMNÍ JIŽNÍ SICÍLIE A ITÁLIE / Sušice, kino / začátek v 17:30 hodin, cestovatelská přednáška. www.
kulturasusice.cz

29. 8.>LETNÍ ÚPLNĚK / Vítkův Hrádek / povídání o hvězdách
s písničkou, od 20 do 24 hodin. www.vitkuvhradek.cz

22. 9.>NA POSLECHY ZA TROUBÍCÍMI JELENY / Rokyta / od
16 hodin. www.npsumava.cz

29.–30. 8.>AUTHOR ENDURO CAMP / Železná Ruda, SKI&BIKE Špičák / test nejnovějších enduro modelů, možnost
zdokonalit se s koučem. www.spicak.cz

22. 9.>PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKY LESA / Rokyta, IS / pojďte
si s námi postavit domeček pro lesní skřítky, od
9.30 hodin. www.npsumava.cz

30. 8.>POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – ČERVENÁ SEDMA / Horažďovice, KD / od 15 hodin.

22.–25. 9.>NATURVISION 2015 > VIMPERK / 14. ročník
mezinárodního filmového festivalu o zvířatech a přírodě.
www.vimperk.cz

30. 8.>BAROKNÍ DEN / Sušice, náměstí Svobody

24. 9.>S BÁGLEM PO SVĚTĚ / Netolice, muzeum / beseda
s H. Hosnedlovou, spisovatelkou a cestovatelkou; od
17 hodin. www.muzeum.netolice.cz

ZÁŘÍ 2015
1. 9.>PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKY LESA / Rokyta, IS / pojďte si
s námi postavit domeček pro lesní skřítky, od 9.30
hodin. www.npsumava.cz
1. 9.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně
s odborným výkladem; sraz v 10 hodin na parkovišti
u obchodu. www.npsumava.cz
2. 9.>KLATOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ – HEADDOWN + SNĚŽENKY A MACHŘI / Klatovy, náměstí Míru / koncert od
18 hodin. Pořádá MěKS Klatovy. www.mksklatovy.cz
3. 9.>PUTOVÁNÍ PO ZANIKLÝCH SKLÁŘSKÝCH HUTÍCH /
Kvilda / vycházka s povídáním o historii šumavského
sklářství, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz
4. 9.>TŘI SESTRY / Klatovy, Camp lázně / rockový koncert spolupořádá MěKS Klatovy. www.mksklatovy.cz
4. 9.>PŘEDNÁŠKA JE ESPERANTO MRTVÝ JAZYK? / Netolice, muzeum / od 17 hodin. www.netolice.cz, www.
muzeum.netolice.cz
4. 9.>NOC NA ANDĚLÍČKU / Sušice, kaple Anděla Strážce / koncert Eva Hanychová a Citová záležitost.
4. 9.>Z BUČINY PŘES KNÍŽECÍ PLÁNĚ DO BOROVÝCH LAD /
Bučina, informační bod / vycházka po stopách zaniklých
osad, od 9 hodin. www.npsumava.cz
4.–5. 9.>KAPLICKÉ SLAVNOSTI / Kaplice / www.kaplice.cz
4.–5. 9.>HOUBY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ / Kašperské Hory / zahájení 1. ročníku mykologické výstavy přírodních exponátů i modelů hub, od 13 hodin, 5. 9. Mykologická
vycházka do okolí, od 10 hodin. www.npsumava.cz

11.–12. 9.>SEPTEMBERFEST / Horní Planá / setkání malých
pivovarů. www.sumava-lipno.eu
11.–13. 9.>OSLAVY 700. VÝROČÍ PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
O HARTMANICÍCH / Hartmanice / www.muhartmanice.cz
12. 9.>PODZIMNÍ SETKÁNÍ U KAPLE BARABŮ / Železná
Ruda / také podzimní setkání bude u ohně s občerstvením. www.sumava.net/itcruda
12. 9.>PODZIMNÍ SLAVNOSTI / Prachatice, Velké náměstí /
www.prachatice.eu
12. 9.>POUŤ NA HŮRCE / Hůrka u Prášil / mše v místě bývalého
kostela sv. Vincence (vedle kaple sv. Kříže), s doprovodným programem.
12. 9.>ŠUMAVSKÝ FOTOMARATON / Kašperské Hory / 5.
ročník s přednáškou „Akt s Robertem Vano“; Od 9 do
18 hodin, přednáška od 16 hodin. www.npsumava.cz
12. 9.>VZKŘÍŠENÍ SOUMARSKÉHO RAŠELINIŠTĚ / Soumarský Most, registrační místo / vycházka s průvodcem, od
13.15 hodin. www.npsumava.cz
12. 9.>FARMÁŘSKÝ TRH / Prachatice, náměstí / www.kisprachatice.cz
12. 9.>PODZIMNÍ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI / Prachatice, náměsí /
www.prachatice.eu
12.–13. 9.>DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ / Prachatice
13. 9.>KAMENNÝ POCHOD / Železná Ruda / za historií hraničních kamenů, 250 let starých a neměnných. www.
sumava.net/itcruda

4.–6. 9.>OKOLO ŽELEZNÉ RUDY / Železná Ruda / 8. ročník mezinárodní cyklo-turistické akce. www.sumava.
net/itcruda

13. 9.>ENDURO RACE ŠPIČÁK / Železná Ruda, SKI&BIKE Špičák / Enduro závod horských kol – Český pohár. www.
spicak.cz

5. 9.>PANCÍŘSKÉ STRÁNĚ / Železná Ruda / 2. ročník závodu
na horských kolech se startem a cílem na Belvedéru.
www.sumava.net/itcruda

15. 9.>PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKY LESA / Rokyta, IS / pojďte
si s námi postavit domeček pro lesní skřítky, od
9.30 hodin. www.npsumava.cz

5. 9.>CHLUMANSKÝ TRH / Chlumany / nabídka produktů
lokálních výrobců od 8 do 12 hodin. www.chlumavy.cz

15. 9.>POMNÍKY PADLÝCH 1. SVĚTOVÉ VÁLKY / Prachatice, muzeum / přednáška Mgr. Pavla Fencla. www.prachatickemuzeum.cz

5. 9.>PUTOVÁNÍ KELTSKOU STEZKOU / Boubín – Věnec Lčovice / pochod přes Boubín, Mařský vrch na hradiště
Věnec, poté ve Lčovicích bude zahájena keltská slavnost, cca od 15 hodin. www.lcovice.cz
5. 9.>PIVOBRANÍ A VINOBRANÍ / Železná Ruda / tradiční
degustace oblíbených nápojů, živá hudba. www.
sumava.net/itcruda
5. 9.>CHARLEYOVA TETA / Nýrsko, lesní divadlo / www.lesnidivadlonyrsko.cz
5. 9.>VÝSTAVA A SRAZ MOTOREK / Horažďovice, MC Houba.

15. 9.>NA POSLECHY ZA TROUBÍCÍMI JELENY / Rokyta / od
16 hodin. www.npsumava.cz
17. 9.>MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY / Klatovy /
koncert Evelin Aguirre-Araya a Maxim Averkiev, od
19 hodin, sál radnice. www.mksklatovy.cz
17. 9.>CHANTAL POULLAIN / Prachatice, městské divadlo /
www.kisprachatice.cz
19. 9.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Klatovy, náměstí / v době od 8
do 12 hodin. www.mksklatovy.cz

4. 10.>BRAMBOROBRANÍ A DRAKIÁDA / Mlázovy u Kolince /
u pohádkové chalupy soutěže, country hudba, začátek
ve 13 hodin. www.pohadkovachalupa.cz
8. 10.>TVOŘÍME Z KERAMIKY / Vimperk / práce s hrnčířským
kruhem a s keramikou, od 17 hodin. www.npsumava.cz

25. 9.>MUZEEM BEZ HRANIC / Alžbětín, IS / záchranná stanice živých netopýrů, vše o historii lyžování a Velkém
Javoru, modelová železnice a další. www.npsumava.cz
25.–26. 9.>ROCK POINT – HORSKÁ VÝZVA / Železná Ruda, Špičák / jeden ze seriálu závodů horských běhů a trekingů
dvojic. www.sumava.net/itcruda

10. 10.>ŠTRŮDLOVÁNÍ / Dobrá Voda u Hartmanic / od
14 hodin. www.sumavskecesty.cz
11. 10.>PATROCINIUM SV. VINTÍŘE / Dobrá Voda u Hartmanic / www.sumavskecesty.cz
13. 10.>GRONSKO / Sušice, kino / od 17:30 hodin cestovatelská přednáška. www.kulturasusice.cz
13. 10.>PATCHWORK / Strážný, OÚ / vyrobíme si vánoční
ozdoby a jiné dekorace, od 17 hodin. www.npsumava.cz
13. 10.>RENESANČNÍ ODÍVÁNÍ / Prachatice, muzeum / přednáška Mgr. Lenky Šobrové. www.prachatickemuzeum.cz
15. 10.>AKADEMIE SV. VÁCLAVA / Sušice, klášter Kapucínů /
www.kphsusice.cz
16. 10.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD Sokolovna / od
17 hodin. www.loutky.unas.cz
16. 10.>MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA / Klatovy, KD / k tanci
a poslechu hraje známá šumavská kapela od 19 hodin.
www.mksklatovy.cz
17. 10.>HAVELSKÝ JARMARK / Horažďovice, zámecké nádvoří /
od 9 hodin. www.horazdovice.cz
17. 10.>PLAMEN 2015, OKR. KLATOVY / Železná Ruda / 1.
kolo soutěže mladých hasičů. www.sumava.net/itcruda
17. 10.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Klatovy, náměstí / v době od 8
do 12 hodin. www.mksklatovy.cz
17. 10.>KABÁT REVIVAL / Horažďovice, kulturní dům / od
21 hodin rocková zábava.
18. 10.>ZPÍVÁME A TANCUJEME S MÍŠOU / Klatovy, KD /
dětský pořad – tancování s Míšou Růžičkovou od 15
hod. www.mksklatovy.cz
18. 10.>TRADIČNÍ VÝLOV RYBNÍKA PODROUŽEK / Netolice / www.netolice.cz

21. 10.>MINIPÁRTY KARLA ŠÍPA A J. A. NÁHLOVSKÉHO /
Sušice, KD Sokolovna / vtipná talkshow. www.kulturasusice.cz

27. 9.>POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – ROŠTOVANKA / Horažďovice, KD / od 20 hodin.

22. 10.>PATCHWORK / Stožec / vyrobíme si vánoční ozdoby
a jiné dekorace, od 17 hodin. www.npsumava.cz

28. 9.>SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY / Klatovy / svatováclavská jízda a kulturní program na náměstí Míru od 11
do 16 hodin. Vyvrcholením oslav sv. Václava je koncert v jezuitském kostele od 18 hodin, účinkují: Karlovarský symfonický orchestr, smíšený pěvecký sbor
Šumavan a Železnorudský smíšený sbor pod vedení
dirigenta Jana Kučery. Pořádá MěKS Klatovy. www.
mksklatovy.cz

23. 10.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD Sokolovna / od
17 hodin. www.loutky.unas.cz

29. 9.>PUTOVÁNÍ ZA SKŘÍTKY LESA / Rokyta, IS / pojďte
si s námi postavit domeček pro lesní skřítky, od
9.30 hodin. www.npsumava.cz
29. 9.>CAVEMAN / Sušice, KD Sokolovna / od 19:30 hodin
úspěšná divadelní hra plná humoru. www.kulturasusice.cz

ŘÍJEN 2015
1.–5. 10.>ZAHRADA POŠUMAVÍ – VIII. / Klatovy, KD / zahrádkářskou výstavu pořádají: Územní sdružení ČZS Klatovy, Domažlice, Plzeň a MěKS Klatovy. Velký sál
a galerie Atrium KD. www.mksklatovy.cz
2. 10.>ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY: KALLIOPE TRIO PRAGUE / Horažďovice, hotel Prácheň / www.horazdovice.cz
3. 10.>DEN MÍSTNÍ POTRAVINY / Chanovice / zabijačkové
hody, od 10 do 17 hodin, tradiční potravinářský den
ve skanzenu, hudba. www.chanovice.cz
3. 10.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Sušice, náměstí / od 8 hodin trhy
s farmářskými produkty a doprovodným kulturním
programem. www.mestosusice.cz
3. 10.>CHLUMANSKÝ TRH / Chlumany / nabídka produktů
lokálních výrobců od 8 do 12 hodin. www.chlumavy.cz

8. 11.>SETKÁNÍ U KAPLIČKY SV. MARTINA / bývalé Zadní
Paště / www.sumavskecesty.cz
11. 11.>STRAŠIDELNÝ KONCERT / Horažďovice, hotel Prácheň / www.zus.horazdovice.cz
11. 11.>SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST / Horní Planá, rodný
dům A. Stiftera / www.horniplana.cz
11. 11.>DEN VETERÁNŮ / Vimperk / www.vimperk.cz
12. 11.>SVĚTEM BUČIN A SUŤOVÝCH LESŮ ŠUMAVY / Vimperk / beseda s odborníkem nám přiblíží výjimečnost
a rozmanitost bučin a suťových lesů, od 17 hodin.
www.npsumava.cz
12. 11.>PERNÍKOVÉ VÁNOCE / Stožec / společně se naučíme
vyrobit tu pravou zdobící polevu a vykouzlit tradiční
vánoční perníčky. www.npsumava.cz
13. 11.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD Sokolovna / od
17 hodin. www.loutky.unas.cz
14. 11.>TRADIČNÍ SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ / Javorník na Šumavě / www.javorniksumava.cz
14. 11.>PARKÁN / Horažďovice, KD / od 21 hodin rocková zábava.
16. 11.>HARLEJ / Klatovy, KD / rockový koncert. www.
mksklatovy.cz
17. 11.>MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY KLATOVY 2015 – SALOME / Klatovy, sál radnice / koncert
ke státnímu svátku, od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
17. 11.>OSLAVY DNE BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII / Sušice, náměstí Svobody / tradiční setkání pod lípou.
18. 11.>X. PLES SENIORŮ / Klatovy, KD / od 13:30 hodin.
www.mksklatovy.cz
20. 11.>MARTA KUBIŠOVÁ / Klatovy, KD / www.mksklatovy.cz
20. 11.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD Sokolovna / od
17 hodin. www.loutky.unas.cz
21. 11.>DISKO – MEJSNAR PRAHA / Horažďovice, KD.
24. 11.>VÁNOČNÍ KLÁBOSENÍ / Lenora, sokolovna / tvorba
adventní a vánoční dekorace. Povídání o Adventu
a Vánocích. S sebou: podklady na věnce, drátek,
svíčky, ozdoby. Od 17 do 19 hodin. www.npsumava.cz

26. 11.>VÁNOČNÍ KLÁBOSENÍ / Stožec / tvorba adventní
a vánoční dekorace. Povídání o Adventu a Vánocích.
S sebou: podklady na věnce, drátek, svíčky, ozdoby.
Od 17 do 19 hodin. www.npsumava.cz

27. 9.>ČESKO-BAVORSKÁ NEDĚLE / Železná Ruda – B. Eisenstein / Bleší trh, hudba, občerstvení u nádraží Alžbětín.
www.sumava.net/itcruda

29. 9.>NA POSLECHY ZA TROUBÍCÍMI JELENY / Rokyta / od
16 hodin. www.npsumava.cz

6.–11. 11.>JUNIORFEST / Horšovský Týn / mezinárodní festival pro děti a mládež. www.mkzht.cz

25. 11.>VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ / Vimperk / Přijďte
si vyrobit adventní věnec z přírodnin. Od 15.30 do
17 hodin. www.npsumava.cz

22. 10.>SVĚTEM ŠUMAVSKÉHO BEZLESÍ / Vimperk / Proč
louky vyžadují péči a jaké vzácnosti na nich můžeme
spatřit? Odpovědi nám objasní beseda s odborníkem,
od 17 hodin. www.npsumava.cz

28. 9.>SVATOVÁCLAVSKÝ CYKLOVÝLET / Frymburk – Pasov /
silniční klasika z Frymburka k Dunaji a potom do
Pasova pořádá OS Lipno – Dunaj. www.frymburk.info

6. 11.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD Sokolovna / od
17 hodin. www.loutky.unas.cz

25. 11.>VÁNOČNÍ KLÁBOSENÍ / Nová Pec, ZŠ / tvorba adventní
a vánoční dekorace. Povídání o Adventu a Vánocích.
S sebou: podklady na věnce, drátek, svíčky, ozdoby.
Od 17 do 19 hodin. www.npsumava.cz

26.–27. 9.>VÝSTAVA HUB / Sušice, Gymnázium / www.
mestosusice.cz

28. 9.>LIPENSKÝ KOLOTOČ / Lipno nad Vltavou / www.
lipno.info

6. 11.>PŘEDNÁŠKA Z HISTORIE MĚSTA, UDÁLOSTI KONČÍCÍ NA LETOPOČET 5. / Netolice, muzeum / přednášející
D. Liščáková. www.muzeum.netolice.cz

7. 11.>170. VÝROČÍ TYJÁTRU / Horažďovice, KD / www.tyjatr.cz

26. 9.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / ochutnávka čerstvě upečeného pečiva, od 9 do 13 hodin. www.lenora.cz

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

6. 11.>JAZZ BEZ HRANIC / Klatovy, KD / koncert jazzových
orchestrů Big Band Klatovy a Matouškův Swingband
v rámci mezinárodního jazzového festivalu od 19 hodin.
Pořádá MěKS Klatovy. www.mksklatovy.cz

10. 10.>TRAKTORIÁDA / Mahouš / setkání příznivců starých traktorů, ukázky dobové orby.

26. 9.>KVETOUCÍ POKLADY PODZIMU / Kašperské Hory /
botanická vycházka, od 10 hodin. www.npsumava.cz

27. 9.>STOŽECKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V TLUČENÍ ŠPAČKŮ /
Stožec, hřiště / od 13 hodin. www.npsumava.cz

5. 11.>PODZIMNÍ RUKODĚLNÉ SEMINÁŘE S MGR. IVANOU
SIEBEROVOU / Chanovice, zámek / www.chanovice.cz

7. 11.>SVATOMARTINSKÝ JARMARK / Horažďovice, zámecké
nádvoří / od 9 hodin. www.horazdovice.cz

26. 9.>SVATOBOR TOUR 2015 / Sušice, náměstí Svobody –
Svatobor / tradiční závod horských kol a běžců. www.
skiclubsusice.cz

26.–27. 9.>BUŠKOVA ČÍŠE / Hrad Velhartice / divadelní prohlídky hradem spojené s ochutnávkou vín a dobových pokrmů, stany, dobové vybavení; družina
doprovodí Karla IV. při jeho návštěvě u jeho přítele
Buška z Velhartic a ochutnají spolu česká vína. www.
velhartice.cz
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9. 10.>SPIRITUÁL KVINTET / Klatovy, KD / koncert k 55. výročí
kapely od 19 hodin. www.mksklatovy.cz

10. 10.>KONCERT LENKY FILIPOVÉ / Sušice, KD Sokolovna /
www.kulturasusice.cz

11. 9.>MEZI ROKLANEM A LUZNÝM / Kvilda / vycházka
do NP Bavorský les, od 8 hodin. www.npsumava.cz

11.–12. 9.>ŠUMAVSKÉ KAŠPERSKÉ HORY – MĚSTSKÉ
SLAVNOSTI / Kašperské Hory / v pátek večerní program hudba, dobré jídlo a spoustu zábavy, v sobotu řemeslné
a farmářské trhy po celý den. Slavnosti na téma život
a sláva krále Jana Lucemburského. Tel. 376 503 412.
www.sumava.net/ickhory

4. 10.>PODZIMNÍ BĚH ŽELEZNORUDSKEM – „DEBRNICKÉ
OKRUHY“ / Železná Ruda / 26. ročník crossového závodu
okolím Železné Rudy. www.sumava.net/itcruda

10. 10.>EXTRABAND REVIVAL / Horažďovice, KD / od
21 hodin, rocková zábava.

10. 9.>CHALUPSKÁ SLAŤ A OKOLÍ LAD / Svinná Lada, IS /
vycházka s výkladem o historii kraje Lad, od 10 hod.
www.npsumava.cz

11.–12. 9.>MYKOLOGICKÁ VÝSTAVA – 6. ROČNÍK / Klatovy,
galerie Atrium KD / pořádá Mykologický klub Klatovy
a MěKS Klatovy. www.mksklatovy.cz

3. 10.>MALÍŘÁK 1 / Chanovice / od 13 hodin vernisáž spojená s módní přehlídkou, výtvarné práce studentek
ISŠŽ v Plzni, zámecký areál, výstava bude do 31. 12.
2015. www.chanovice.cz

9. 10.>SPOLEČNÝ KONCERT S TŘEBOŇSKÝM SBOREM /
Horažďovice, sál v zámku / pořádá PS Prácheň. www.
psprachen.cz

10. 9.>BESEDA AKTUÁLNÍ VÝVOJ V NP BAVORSKÝ LES /
Kašperské Hory / přednášející Franz Leibl, tlumočeno
do čj, od 18 hodin. www.npsumava.cz

11. 9.–12. 9.>DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ / Klatovy / 11. 9.
koncert skupiny Žalman a spol., 12. 9. kulturní program na náměstí Míru, na závěr akce vystoupí Petr
Bende a cimbálová muzika. www.klatovy.cz/icklatovy
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27. 11.>ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY: RADEK BABORÁK V TRIU JADIN / Horažďovice, hotel Prácheň / www.
horazdovice.cz
27. 11.>ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / Klatovy, náměstí
Míru / kulturní program od 18 hodin. www.mksklatovy.cz
27. 11.>ŠUMAVSKÉ HODY / Železná Ruda / vepřové hody,
pivo z pivovaru Belvedér. www.sumava.net/itcruda
27. 11.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD Sokolovna / od
17 hodin. www.loutky.unas.cz
28. 11.>POHÁDKOVÉ PIVO PRO ROK 2016 / Železná Ruda /
8. ročník mezinárodní pivovarské soutěže pořádá Hotel
a pivovar Belvedér. www.sumava.net/itcruda

24. 10.>MARTY DANCE – POSLEDNÍ TANEC SEZÓNY / Klatovy, KD / 6. ročník pohárové taneční soutěže. Spolupořádá MěKS Klatovy. www.mksklatovy.cz
24. 10.>SOUTĚŽ O „NEJ…ŠUMAVSKÝ GULÁŠEK“ / Železná
Ruda / laici i profesionálové se tradičně utkají v kuchařském umění, hudba a zábava v Hotelu a pivovaru Belvedér. www.sumava.net/itcruda
25. 10.>POSEZENÍ S PÍSNIČKOU / Horažďovice, KD / od
15 hodin.
27. 10.>SLZA – ROCKOVÝ KONCERT / Klatovy, KD / předkapela skupina Chai, začátek v 19:30 hod. Pořádá MěKS
Klatovy. www.mksklatovy.cz
28. 10.>MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY KLATOVY 2015 – VÁCLAV HUDEČEK / Klatovy, sál radnice / koncert ke státnímu svátku, od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
28. 10.>OSLAVY 28. ŘÍJNA / Sušice, parkoviště u pekařství
Rendl v Sušici / v 17:30 hodin / lampiónový průvod za
doprovodu Solovačky a pietní akt u Památníku padlých, ohňostroj.
29. 10.>KALEIDOSKOP JANA REJŽKA / Sušice, kino / od
17 hodin / pořad, který volně navazuje na programy,
které Jan Rejžek připravoval za minulého režimu po
celé republice.
29. 10.>TVOŘIVÁ DÍLNA „Z OVČÍNA“ / Kašperské Hory /
dozvíte se, co vše je možné z vlny vyrobit, od 13 do
16 hodin. www.npsumava.cz
30. 10.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / ochutnávka čerstvě upečeného pečiva, od 9 do 13 hodin. www.lenora.cz
30. 10.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD Sokolovna / od
17 hodin. www.loutky.unas.cz
30. 10.>MUZEEM BEZ HRANIC / Alžbětín, IS / záchranná stanice živých netopýrů, vše o historii lyžování a Velkém
Javoru, modelová železnice a další. www.npsumava.cz
31. 10.>13. SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI / Sušice, náměstí
Svobody, kostel sv. Václava
31. 10.>UKONČENÍ SEZONY / Vítkův Hrádek / celodenní program, country kapely od 11 hodin. www.vitkuvhradek.cz

28. 11.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / ochutnávka čerstvě upečeného pečiva, od 9 do 13 hodin. www.lenora.cz
28. 11.>ADVENTNÍ KONCERT / Hojsova Stráž, kostel / v kostele zazpívá Železnorudský smíšený sbor, o. s. www.
sumava.net/itcruda
28. 11.>ADVENTNÍ LIDOVÝ JARMARK / Horní Planá, rodný
dům A. Stiftera / www.horniplana.cz
28. 11.>VÁNOČNÍ TRHY, ZVONKOVÝ PRŮVOD, ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / Vimperk / www.vimperk.cz
29. 11.>ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, ZVONKOVÝ
PRŮVOD NA BELVEDÉR / Železná Ruda / o první adventní
neděli se sejdeme před kostelem. www.sumava.net/
itcruda
29. 11.>ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / Horažďovice,
u kina Otava. www.horazdovice.cz
29. 11.>SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU /
Sušice, náměstí Svobody / www.kulturasusice.cz
29. 11.>PŘÍJEZD PANÍ ZIMY A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU / Netolice / z CB bude vypraven vlak. www.
netolice.cz
29. 11.>ADVENTNÍ NEDĚLE NA NÁMĚSTÍ / Prachatice / od
18 hodin. www.prachatice.eu
29. 11.> POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – ÚTERNÍCI / Horažďovice,
KD / od 15 hodin.

Změna programu vyhrazena.

Doma na ŠUMAVĚ
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Zeptejte se místních – co se vařilo na Šumavě?

Šmorn – šumavský trhanec s borůvkami
Všichni čeští jedlíci dobře vědí, co je to
například pommes frites, hod dog, chateaubriand, chilli con carne, rump steak
apod. Málokdo už ale zná některé z tradičních jídel, jako je šmorn. Dokonce ani
textový program v počítači toto slovo nezná. Šmorn je dobrota z našeho dětství, ale
i v té době ho znal již málokdo. V poslední
době se, zaplať Pán Bůh, objevuje i na jídelních lístcích některých restaurací, které se snaží lákat na tradiční jídla. Najdete
ho ale spíš pod názvem Šumavský nebo
Jihočeský trhanec s borůvkami. Stručně
řečeno, jedná se o amoletové těsto roztrhané na kousky, osmažené dozlatova, polité omáčkou z borůvek nebo jiného ovoce a pocukrované.

Celý život jsem žil v omylu, že se jedná
o tradiční staročeské jídlo. Ve skutečnosti
k nám, stejně jako řada dalších, dorazilo
z Rakouska již za dob C. a K. monarchie.
Původně je to jídlo rakouských venkovanů. V 19. století se z něj stala i pochoutka měšťanů, až se dostalo i na císařský
dvůr, kde se stalo oblíbeným jídlem císaře
Františka Josefa I. Od toho se v Rakousku nazývá také Kaiserschmaren. Přízvisko
„císařský“ si podle vypravovaných historek
vysloužil prý takto. V začátcích panování
mladého císaře Františka Josefa I. měl císařský pár svého kuchaře Leopolda, který
chtěl císařovně nabídnout novou sladkou
pochoutku v podobě roztrhané omelety
s dušenými švestkami. Sissi, která úzkostlivě dbala o svoji štíhlou linii, talířek

Výstava Klauni
v Prachaticích
Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích vás zve na výstavu o klaunech. Bude otevřena
do 18. října 2015 a je určena jak
dětem, pro které jsou připraveny
hrací prvky inspirované klauny
a šatna, v níž se mohou nalíčit
a obléci jako klauni, tak dospělým. Autoři představují klauna jako neopomenutelný prvek cirkusového představení, nejen na českém území. Prostřednictvím fotografií, originálních plakátů (i z počátku
19. století), filmových záznamů, kostýmů,
klaunských rekvizit a hudebních nástrojů
ukazují rozmanitost, někdy i překvapivost

odmítla a „Franci“ se jej ujal se slovy: „Dá
sem zbytky (Schmarren), které náš Poldi
zase smíchal“. Od té doby až do dnes je
to oblíbená pochoutka ve všech zemích
bývalé monarchie, jen v Čechách se na něj
nějak pozapomnělo.
Původní slovo pochází z němčiny „schmarren“, které kromě názvu tohoto jídla znamená ve smyslu „ zbytky, drobnost, hloupost“. Pokud si na internetu zadáte slovo
šmorn, tak vám „vyjede“ řada receptů, ale
spíše ve slovinštině, kde se nazývá také
šmorn, v lidové maďarštině je to „šmarni“, v bývalé Jugoslávii „Carski praženec“
a slovensky také „šmorn“ nebo „trhaněc“.
Recept naší maminky na šumavský
šmorn: Na těsto smícháme hrubou mouku, mléko a vejce (1–2), mělo by být o trochu hustší než na palačinky. Na rozehřátou pánev s olejem nalijeme vrstvu těsta
asi 1 cm tlustou a osmažíme. Když už je
těsto na pánvi částečně osmažené, vezmeme dvě vidličky a palačinku jimi natrháme na malé kousky (o velikosti 1 až 2 cm)
a dále osmažíme dozlatova. Osmažený
šmorn dáme na talíř, posypeme moučkovým
cukrem a polijeme borůvkovou omáčkou.
Omáčku připravíme jednoduše, v kastrůlku rozvaříme borůvky při mírné teplotě
na omáčku, kterou ještě můžeme zahustit
moukou a dosladit podle chuti. Můžeme
použít i vylepšenou borůvkovou omáčku
tzv. žahoura, což je opravdová jihočeská
specialita, nebo rozvar z jablek či brusinkový kompot.
U nás doma se místo borůvek také přidával na vrch švestkový kompot jako v rakouském originálu. Když se švestková
šťáva z kompotu vpila do šmornu usmaženého až do křupavé kůrčičky, jééžišmarjá to byla dobrota.
Prubováno jest!
(Ukázka z připravované knihy Oldřicha Petráška
o staré šumavské a jihočeské kuchyni.)

klaunských vystoupení. Představují různé druhy komiky
v manéži i varieté – komické artisty, hudební excentriky, pantomimické klauny, výstřední akrobaty.
Klaun se stal častým námětem v umění. Cesta od uměleckých předmětů s klauny
ke kýči není moc daleká.
O tom se budou moci přesvědčit návštěvníci na vystavených předmětech, od karikatur, poštovních známek přes manufakturně vyráběné sošky k předmětům běžné
potřeby, oděvům až k „roztomilým“ figurkám z plastu.
Muzeum české loutky a cirkusu
Velké náměstí 43, Prachatice, www.nm.cz

Přípravy letošního NaturVisionu v plném proudu
Ve vimperském Městském kulturním středisku se 22.–25. září 2015 uskuteční 14. ročník filmového festivalu o zvířatech a přírodě
NaturVision. Tuto významnou vzdělávací,
kulturní a společenskou akci pořádá město
Vimperk ve spolupráci se společností Kultur:Land GmbH, Neuschönau.
Ke vstupence na dopolední filmové bloky
obdrží žáci a studenti jednu volnou vstupenku na jakýkoliv odpolední promítací blok.

Pomyslnou tečkou za festivalem bude
závěrečný galavečer 25. září v Městském
kulturním středisku. Zde proběhnou rozhovory s významnými hosty, budou oceněni
výherci dětské výtvarné soutěže a na závěr
bude promítnut jeden z vítězných filmů.
Veškeré podrobnosti naleznete na www.
vimperk.cz. Srdečně zveme všechny milovníky přírody na tento jedinečný zážitek!
Lenka Švecová, MěÚ Vimperk

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:
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Pošumaví láká turisty novým webem a kartou hosta
Šumava s Pošumavím jsou neodmyslitelně
spjaty, oba regiony mají co nabídnout. Pod
názvem Šumavsko nově získaly společnou
značku a prezentaci. Pojedete-li na Šumavu nebo jen do Pošumaví, které je neméně atraktivní a bohaté na zážitky, nechte
se inspirovat novým webovým portálem
www.sumavsko.cz. Spousta zážitků, tipů
na výlety, ubytování a dobré jídlo, kalendář tradičních i netradičních akcí, výlety
za deště, v pohybu, na koloběžkách, tipy
jak objevovat Šumavsko z výšky, informace o naučných okruzích, technických
památkách, židovských hřbitovech, putováních za příběhem Mistra Jana Husa, filmových místech, tipy kde ochutnávat místní produkty a objevovat řemeslníky a farmy …vše co Šumavsko nabízí, na jednom
místě, přehledně a rychle.

Při vašich cestách Šumavou a Pošumavím navíc máte nově možnost s kartou
hosta získat řadu výhod, např. zvýhodněné vstupné do Pošumavského hasičského muzea ve Stachách, Minimuzea Zlaté
solné stezky ve Vimperku, happy hours
v pizzerii U Blanice v Husinci, zvýhodněnou cenu na vyjížďku na koni na farmě

v Malenicích, kytičku z Ky.By zahrady
v Chlumanech a další. Stačí se jen ubytovat ve vybraných hotelech a penzionech.
Více na www.sumavsko.cz nebo www.facebook.com/prosumavsko.
PRO Šumavsko, z.s., Archiváře Teplého 1,
387 01 Malenice, tel.: 380 831 059,
www.prosumavsko.cz

Horažďovické muzeum Prohlídky Klatov představí i Pavilon skla
zve na výstavy a do
Pokud patříte mezi návštěvníky Šumavy,
kteří touží doplnit svou dovolenou návštěinteraktivní dílny
Městské muzeum v Horažďovicích vás
zve na výstavu k výročí 170 let amatérského divadelního spolku „Tyjátr“ Horažďovice a maleb s tapisériemi výtvarnice Lydie Šloufové. Obě výstavy si budete moci prohlédnout do konce září.

V sobotu 1. 8. 2015 v 16 hodin se bude
konat slavnostní otevření přízemí zámku
adaptovaného na trvalou loutkohereckou
scénu s kapacitou hlediště sto míst z grantového projektu „Prácheňské marionety“
pod Regionálním operačním programem
Jihozápad. V dalších místnostech bude
nová expozice loutek a expozice národopisu s oblíbenou interaktivní dílnou tradičních pošumavských řemesel, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet tkaní na 120
let starém tkalcovském stavu s žakárovým
nástavcem, zpracovat ovčí vlnu kramplemi, spřást ji na kolovrátku nebo vyzkoušet práci se dřevem na truhlářské stolici
zvané „dědek“. Pro zvídavé dětské návštěvníky jsou připraveny pracovní listy
do expozic muzea, kterým se bude líbit
i výstup do čtyřpatrové věže s výhledem
na město i okolí Horažďovic.
Muzeum vedle těchto řemesel nabízí
i dílny podmalby na skle nebo paličkování tradičních krajek, plstění vlny, příp.
po domluvě i ukázky rýžování zlata na zlatonosné Otavě. Programy jsou uzpůsobeny po domluvě školním skupinám, seniorům nebo návštěvníkům s omezeními
(hmatová prohlídka). Imobilním návštěvníkům se naše dveře naplno otevřou díky
nové plošině a schodolezu od 1. 8. 2015
z nově otevřeného přízemí i do poschodí
s expozicemi a velkým sálem.
V rámci letošního vyhlášeného „Evropského roku industriálního a technického
dědictví“ byly uspořádány dvě jarní cyklovyjížďky po těžbě nerostného bohatství Horažďovicka. Na podzim bude tento
úspěšný cyklus pokračovat. Těšíme se nejen na zájem cyklistů, ale i vodáků, kteří k nám doplují po řece Otavě, jejíž jsou
Horažďovice příslovečnou perlou.
Naše muzeum bude návštěvníkům nově
otevřeno celoročně a nabídne vedle pravidelných pátečních loutkových představení i přednášky nebo promítání. Jste srdečně zváni.
Iva Košatková,
Městské muzeum Horažďovice

vou některého nového cíle, neměli byste
vynechat královské město Klatovy, patřící
k nejatraktivnějším v celé oblasti Šumavy.
Zdejší památky doplňuje od loňského
roku nová expozice Pavilonu skla. Ta nabízí zcela mimořádnou kolekci uměleckého
a luxusního skla, vyrobeného šumavskou
sklárnou Lötz v Klášterském Mlýně u Rejštejna. Více než 600 kusů unikátního skla
je zasazeno do atraktivního prostředí moderního pavilonu, který nedávno získal velmi prestižní Národní cenu za architekturu.
A právě Pavilon skla nebude chybět v letošních bezplatných prohlídkách historického centra Klatov. Každá prohlídka začne filmem o historii a památkách města,
promítaným v běžně nepřístupných prostorách bývalého dominikánského kláštera. Poté následuje návštěva města včetně

hradeb, náměstí a kostelů. Závěr prohlídky pak bude patřit novému Pavilonu skla,
jehož expozici si budou moci návštěvníci
zdarma prohlédnout.
Prohlídky Klatov se konají každou sobotu od 4. července do 5. září, sraz v 10 hodin na náměstí u Černé věže. Prohlídka
trvá asi 80 minut a koná se za každého
počasí a při jakémkoli počtu účastníků.
Další informace naleznete na www.
prohlidky-klatov.cz
Pavel Koura

Šumavous – správné místo pro zastávku
Velkou zahradu s přírodními prvky, zvěřinec s možností krmení a přímého styku
se zvířaty i venkovní herní vybavení najdete v dětském centru Šumavous. Pokud
vás na Šumavě zastihne nepříznivé počasí, můžete využít vnitřní herničky, tvořivě
dílny či občerstvení s domácí atmosférou.
Pro vaše děti však budou zajímavé programy „Se Šumavousem v lese“. Uplatňují zážitkovou a lesní pedagogiku, principy respektovat a být respektován v praxi
a využívají dlouholeté zkušenosti získané
v lesní mateřské školce. Fungují na principu příměstského tábora od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin a probíhají přes jakékoliv prázdniny či celé léto.
Kdybyste měli jen kratší zastávku
na Šumavě, můžete navštívit některý

z víkendových programů, třeba vědecký,
adventní tvoření, tříkrálový, vítání jara,
velikonoční, prvomájový apod. Můžete si
užít Šumavy a společných krásných chvil
a děti si odvezou nezapomenutelné zážitky.
Více na adrese www.sumavous.cz. Přijeďte k nám, je tu vše k hrám.
Váš Šumavous

Soutěž
Uhodnete, na kterém šumavském
místě se nachází tento svatý obrázek?
Další fotografie z místa a malou nápovědu
naleznete v průběhu léta na www.facebook.
com/isumava. Odpovědi zasílejte do 30. 9.
2015 na vlaskova@rras.cz, ze správných
odpovědí vylosujeme a odměníme 3 výherce.
V minulém čísle novin jste měli uhodnout, kde se nachází vzácné fresky. Správnou
odpovědí byl kostelík sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem. Při rekonstrukci kostela v letech 1991–93 byly náhodně objeveny vzácné gotické fresky ze 14. století
s vyobrazením Posledního soudu a Ukřižování. V kostele je stále původní žulová
křtitelnice ze 13. století a ve věži bronzový zvon z roku 1329. V roce 2005 zde režisér Jiří Strach natočil část pohádky Anděl
Páně. Konají se tu česko-německé bohoslužby, komentované prohlídky, koncerty

a další akce. Aktuality o dění na Mouřenci
můžete sledovat na www.pratelemourence.cz
Výherci minulé soutěže získali balíček
s miniknížečkou kolibřík Šumava a materiály o Šumavě: RNDr. Jana Běhounková, Praha;
PhDr. Hana Šťastná, Domažlice; Jana Vejražková, Praha. Vylosovaným výhercům gratulujeme!

