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Pojďte se s námi toulat

Výrobky, řemesla, lidé

Přehled akcí v regionu

Nahlédněte do nitra nejzachovalejších
pralesů k našim sousedům v Bavorském
lese, více se dočtete na straně 5.

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

Kam vyrazit za kulturou, zábavou
i sportem se dozvíte v kalendáři akcí
na stranách 9–11.

Prázdninová
štafeta
Už je to tady! Velké letní putování v soutěži Plzeňského kraje Prázdninová štafeta
2018. Přihlaste se a hrajte od 1. července
do 31. srpna 2018 o rodinný zájezd,
vyhlídkový let nad Plzeňskem, poukázky
na sportovní zboží v hodnotě 1 000 Kč,
stavebnice Lego a další věcné ceny.
Vyberte si z nabízených 50 cílů, vyfoťte
se u nich a sbírejte body. Po dosažení
pouhých 25 cílů budete automaticky zařazeni do slosování o hlavní ceny. Štafeta
je určena pro děti a mládež do 18 let,
nově jsou zjednodušená pravidla soutěže.
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen
se uskuteční tradičně na mezinárodním
veletrhu cestovního ruchu Plzeňského
kraje ITEP 2018 v Plzni, který se koná
od 20. – 22. září 2018.
Některé z cílů jsou i magická místa
na Šumavě. Novým a jedinečným cílem
je Šumavský orloj, který byl zprovozněn
v listopadu 2017. Vidět jej na vlastní oči
je nezapomenutelným zážitkem. Jedná se
o unikátní orloj, jehož součástí je stroj se
čtyřiadvacetihodinovým číselníkem, otočnými kruhy a rafijemi, které kromě středního slunečního času ukazují i čas hvězd-

ný, datum a kalendářní měsíc, znázorňují pohyb Slunce znameními zvěrokruhu,
aktuální fázi Měsíce, dny uplynulé od novu
a vzájemné aspekty Slunce a Měsíce. Dále
bicí stroj odbíjející každé poledne prvních
osm tónů české státní hymny a po jejich
doznění 12× na zvon zazvoní Smrt. Velkou jedinečností, kterou na jiných orlojích
většinou nenaleznete, je stroj pohánějící
otočnou mapu hvězdné oblohy a takzvanou dračí rafiji predikující zatmění Slunce a Měsíce nikoliv pro danou oblast,
ale pro kterékoliv místo na Zemi. Tento
stroj zároveň pohání ručičky dvou menších číselníků ukazujících časy východů
a západů Slunce v daný den. I přes složitý popis a funkčnost všech zmíněných
vlastností orloje, dle slov pana Landy, mu
však největší práci dala pohyblivá postava poustevníka sv. Vintíře.
(pokračování na straně 2)

Střípky odjinud

Pestré šumavské léto
Na Šumavu se nejezdí jenom jednou.
Buď tam ke své velké škodě nezavítáte nikdy, nebo se tam vypravíte jednou a pak podruhé, potřetí, počtvrté…
Koho Šumava chytí za srdce, už ho většinou jen tak nepustí. A tak se vrací
a vrací a poznává ji dál, výše, podrobněji, hlouběji… Když na Šumavu zavítá
dítě, vznikne často láska na celý život.
Můžete stoupat na vrcholy, procházet hluboká údolí, hledat stopy dávného
i nedávného osídlení a nechat na sebe
působit zvláštní kouzlo této krajiny. Po
dlouhých letech, kdy byla Šumava nepřístupná, se pohoří probudilo a stalo se
k turistům mnohem přívětivější. A to
také k rodičům s dětmi. Přibývají zajímavá místa, atrakce i akce, určené právě
jim. Vycházejí i knihy, určené malým
návštěvníkům Šumavy. Dospělí s dětmi
mohou navštěvovat místa, naučné stezky
či zooparky, které na malé návštěvníky
myslí a kde mohou prožívat nová dobrodružství z objevování. Při toulání přírodou, hledáním stop po zmizelých osadách, při prohlídkách šumavských expozic se zvířaty, návštěvách historických
památek a četných muzeí.
Také v letošním létě je připravena
spousta akcí, na které mohou zavítat
malí i velcí návštěvníci. Už 7. července
se v Železné Rudě konají Rysí slavnosti, jejichž hlavním lákadlem je jízda
historického parního vlaku, řemeslný
trh a další bohatý program. Stejný den
se koná v Chanovicích Den řemesel –
ve skanzenu a zámeckém areálu se uskuteční přehlídka řemeslných dovedností,
představí se zde na 70 řemeslnických
oborů, nebudou chybět ani Nositelé tradic lidových řemesel. Zájemci si také
mohou některá řemesla pod dohledem

skutečných mistrů vlastnoručně vyzkoušet. Akci doplní vystoupení hudebníků
a šermířů.
K 55. výročí založení CHKO Šumava
se 14. července uskuteční Den Chráněné
krajinné oblasti a šumavských pralesů
v Idině pile. Celodenní akce se koná
v bezprostřední blízkosti Boubínského
pralesa. Můžete se vydat s průvodcem
na komentovanou vycházku na Boubín nebo zhlédnout historické fotografie Šumavy fotoateliéru Seidel, pro děti
budou připraveny zábavné hry s environmentální tématikou.

Nevšední odpolední akce – Slavnosti
medu se uskuteční 28. července ve Včelné
pod Boubínem. Vše se tam bude točit
kolem včel a medových produktů, řemeslníci vám předvedou, jak se dříve tesaly
trámy, štípaly šindele a vyráběly dřeváky.
Na včelí produkty bude zaměřený i jarmark, ochutnat budete moci třeba medové
pivo, různé druhy medoviny a další pochutiny z medu. Také tu zhlédnete divadelní
vystoupení místních ochotníků, které vás
poučí i pobaví.
Kdo má rád čerstvé pečivo, určitě by
neměl opomenout návštěvu Lenory, kde

se každou poslední sobotu v měsíci peče
v historické obecní peci čerstvý chléb,
houstičky a česnekové placky.
Příznivci sportu a horských kol asi
nevynechají Šumavský MTB maraton
4. srpna nebo závod horských kol Pancířské stráně, který se uskuteční 20. října
v barevných kulisách podzimní Šumavy.
Ve dnech 17. až 19. srpna se bude konat
další tradiční šumavská akce – Volarské
slavnosti dřeva. Bohatý kulturní program
doplní dřevařský jarmark, zábavná soutěž o putovní dřevák či slavnostní průvod
v dřevěné obuvi. Podaří se letos volarským překonat rekord z roku 2010, kdy
se na slavnost vypravilo 263 účastníků
v tradičních dřevácích? Přijďte se přesvědčit.
Kašperské Hory budou lákat malé
i velké návštěvníky na historické městské slavnosti, které se konají pod názvem
Šumavské Kašperské Hory ve dnech 7.
a 8. září. Připraveny budou obří loutky,
dobová módní přehlídka, historické automobily na náměstí a chybět nebude divadlo, hudba, dobový jarmark, ohňostroj
a další akce. Vše se koná v rámci oslav
100 let od založení republiky.
Ve stejném termínu připravily své městské slavnosti i Prachatice, které se budou
konat také ve znamení oslav 100 výročí
založení Československé republiky.
Návštěvníci budou moci sledovat módní
přehlídku pod názvem Šarm a elegance
první republiky, pro děti bude připravena Pošťácká pohádka od Karla Čapka
a své příznivce si určitě najde velká
přehlídka historické i současné požární
techniky.
Výběr šumavských akcí v letošním létě
bude tedy velmi bohatý a pestrý. Stačí
jen přijet na Šumavu a dobře si vybrat.
Malí i velcí návštěvníci se nudit určitě
nebudou.
Tým RRA Šumava

Ve světě, který je zaplaven nejen výrobky, ale také – a možná především – informacemi, je paradoxně stále obtížnější
cokoli srozumitelně sdělit. Co v něm
mohou nabídnout označení, jako je
značka ŠUMAVA originální produkt®?
Spotřebitelům určitě garanci původu
a prověřené kvality. Výrobcům propagaci, která probíhá zavedenými kanály
(dokladem jsou i tyto pravidelně vydávané „noviny“), ale hledá i nové cesty – třeba na sociálních sítích, nebo formy – například loňská kampaň Asociace regionálních značek Jíst s rozumem.
Vedle reklamy mnozí producenti očekávají i přímou pomoc s odbytem svých
výrobků. Při šíři sortimentu i různorodém charakteru výrobců – od jednotlivců s příležitostnou produkcí až po středně velké firmy, a navíc s ohledem na to,
že koordinátoři všech značek jsou neziskové organizace, je to obtížné, ale ani
tak to regionální značky nevzdávají.
Do základní nabídky patří jarmarky
a festivaly, které pro certifikované výrobce představují prodejní a hlavně propagační příležitost. I zde se ale projevuje,

že „trh“ má svou kapacitu a přesycení
spotřebitelé si začínají vybírat, kam jim
stojí za to vážit cestu. Ať už akce pořádají koordinátoři značek sami, nebo pouze
spolupracují s jinými organizátory, certifikovaní výrobci jsou zárukou kvality,
a tudíž i úrovně celého trhu. Podmínkou ale je oslovit ty správné „trhovce“.
Pro usnadnění komunikace mezi pořadateli a potenciálními certifikovanými prodejci jsme proto připravili platformu www.trhovnik.cz, která zároveň
poskytne základní informace i potenciálním zákazníkům.
A pak je tu ještě jeden rozměr regionální značky – na rozdíl od titulů v soutěžích nebo celostátně udělovaných atestů a certifikátů vyrůstá z místního společenství, z komunity podobně uvažujících „sousedů“. Podnikání není oblast,
která by byla primárně založená na spolupráci, ale zejména pro malé hráče je
schopnost zapojení do větších sítí otázkou nutnosti. A jsme rádi, že díky regionálním značkám začíná tato spolupráce
fungovat – příkladem za všechny může
být železnohorská Gurmánská stezka,
která pomalu získává další následovníky.
Kateřina Čadilová, národní koordinátorka Asociace regionálních značek
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Sušice – brána Šumavy do světa zážitků
Dovolená v Čechách je v posledních letech stále větším trendem, a to zejména mezi
rodinami s dětmi a my bychom byli rádi, kdybyste se rozhodli strávit svou letní dovolenou, nebo třeba jen víkend, v našem královském městě.

Sušice je výbornou volbou, ať už dáváte přednost aktivnímu odpočinku, nebo
raději nicnedělání. Na své si tu přijdou
milovníci historie, přírody, dobrého jídla a pití i sportu. Připravili jsme pro vás
řadu tipů, jak z vašeho pobytu vytěžit
maximum a mysleli jsme i na případy,
kdy počasí nebude ideální.
Naplánujte si výlet po Sušické pavučině, která vás provede osmi stezkami různé
náročnosti. Na každé stezce vás čeká něco
trošku jiného – někde historické památky a architektura, jinde jedinečná příroda

a okouzlující výhledy do údolí řeky Otavy. Než se na vycházku vydáte, zastavte
se v sušickém informačním centru, kde
si můžete vyzvednout letáčky s map-

kou k jednotivým trasám a také vám zde
rádi navrhnou další zajímavá místa, která byste v Sušici neměli minout. Milovníkům krásných výhledů můžeme doporučit asi hodinovou vycházku z centra
Sušice k rozhledně Svatobor. Cesta vede
do strmého zalesněného vršku k turistické chatě s 26 metrů vysokou rozhlednou,
kde se kromě krásných výhledů můžete
také občerstvit.
Sportovci si mohou vychutnat jízdu
po cyklostezce, která vede podél řeky
Otavy a lesoparkem Luh. Cyklostezka
je vhodná i pro in-line bruslaře. Cestou
můžete potkat nutrii Máňu, která je oblíbenou obyvatelkou jezírek v sušickém
Luhu. Máňa je krotké roztomilé zvíře a stala se miláčkem dětí i dospělých. Budete-li mít štěstí, zahlédnete i její potomky. Vyznavačům adrenalinu doporučujeme outdoorové centrum Offpark, kde si
můžete prověřit své síly v lanovém centru, nebo vyzkoušet sjezd terénní koloběžkou ze Svatoboru.
V těsné blízkosti lesoparku Luh je v letních měsících otevřeno nově zrekonstruované venkovní koupaliště s dvěma bazény,
dětským brouzdalištěm a vodními atrakcemi, opalovací plochy, hřiště na beach

volejbal, dětské hřiště, pergola s posezením a nabídkou občerstvení s příjemným zázemím.
Pokud by vám vaše toulky překazilo
nepříznivé počasí, zavítejte do sušického bazénu, který je jedním z nejnovějších zábavních areálů na Šumavě a nabízí
plavecký bazén, tobogán, vířivky, zábavní
bazénky, sauny, fitness a lezeckou stěnu,
víceúčelovou plochu vhodnou pro in-line
bruslení nebo pro halové sporty.
Občerstvit se můžete na říčním ostrově Santos, který má báječnou atmosféru
a je dějištěm mnoha sportovních a kulturních akcí. Dalším vyhledávaným místem
je restaurace Fuferna, která nabízí v létě
posezení na rozlehlé terase u řeky Otavy s výhledem na lesopark Luh a horu
Svatobor. Na své si tu přijdou i děti, pro

Zářijové oslavy založení města – Šumavské Kašperské Hory, které se budou
konat 8. 9., se každoročně stylizovaly do
dob středověku. Letos se oslavy ponesou
v duchu výročí 100 let od vzniku republiky. Přijďte se na vlastní oči podívat, jak
se odpoutání od zkostnatělých časů staré
monarchie projevovalo v hudbě, módě či
dopravě. Dvoudenní program nabídne návštěvníkům Sestry Havelkovy, dobovou
módní přehlídku, Patrolu Šlapeto, Venkovskou dudáckou muziku Bedrník a mimo
to také pestrý program pro děti, jarmark,
historické automobily, divadlo, netradiční dobový ohňostroj a mnoho dalšího.

Letošní rok se ve Vyšším Brodě nese
ve znamení oslav 100 let české státnosti
Vyšebrodští si pro připomínku důležitých událostí v celé stoleté historii republiky připravili bohatý program v podobě
výstav a přednášek. Nechybí ale ani akce
určené dětem a další jedinečná vystoupení. V rámci série letních koncertů v klášterní zahradě si budete moci užít neopakovatelnou atmosféru živé hudby pod
širým nebem.
Letošní rok je celý ve znamení oslav
založení republiky. Ani ve Vyšším Brodě
se nedrží zkrátka a nabídnou celou řadu
zajímavých akcí. V dubnu byla zahájena
série výstav, které budou umístěny ve vestibulu kina. Výstavy jsou zaměřeny na dva
nejvýznamnější prezidenty naší republiky Tomáše G. Masaryka a Václava Havla, dále pak na hrdinné skutky Čs. legií
a poslední expozice nás seznámí s tzv.
Králi Šumavy – převaděči z 50. let. Žáci
Základní školy a absolventi Akademie
umění a kultury nám představí svou práci
na výstavách ve Staré radnici na náměstí.
Většina výstav bude doplněna přednáškami, jež povedou odborníci a historici, kteří dlouhodobě s danými tématy pracují a studují je. V září nám bratr
Petr Tolar z Československé obce legionářské představí činnost a život v legiích
během I. světové války. Ústav pro studium
totalitních režimů ČR nás provede okupačním rokem 1968 v oblasti Vyšebrod-

ska a v listopadu spolu se spisovatelem
D. J. Žákem probereme téma III. odboje.
A komu v tomto výčtu chybí kultura,
přijde si na své během léta při koncertě
Kamila Střihavky, Pavla Žalmana Lohonky
nebo Michala Pavlíčka s Monikou Načevou. 17. srpna zhlédneme divadelní představení Domácí štěstí s Ivou Hüttnerovou,
Míšou Dolinovou a Davidem Suchařípou
v hlavních rolích.
Vrcholem oslav bude 1. městský ples
Oslavme republiku. Pan Lukáš Franc nám
k tomuto účelu poskytl sál v hotelu Šumava, kde si za doprovodu orchestru Metroklub Big Band zatančíme třeba charleston. Nebude chybět dobová módní přehlídka, bohatá tombola a další překvapení. Rádi vás přivítáme 26. 10. v 19 hodin.
A nezapomeňte, přijďte v dobovém oblečení! A možná přijde i Masaryk…
Dita Kaiserová
Infocentrum Vyšší Brod

které je zde k dispozici pískoviště s hračkami a na dohled z terasy celé rozlehlé dětské hřiště s prolézačkami. Pochutnáte si na kvalitních jídlech z čerstvých,
sezonních a převážně lokálních surovin.
A co takhle den zakončit návštěvou
moderního nově zrekonstruovaného kina,
které se nachází v centru města?
Pořád se vám nechce spát? Restaurace
s pivovarem u Švelchů vám nabídne kromě dobrého jídla připravovaného převážně ze sezónních surovin také vlastní pivo,
které má plnou chuť, barvu i vůni. A vy
u vychlazeného piva můžete naplánovat,
co skvělého zažijete další den.
Kateřina Prančlová a Zuzana Fuxová

Kulturní léto v Kašperských Horách
V samém srdci Šumavy leží královské
město Kašperské Hory, na které z blízkého vrchu shlíží hrad Kašperk. Je to
místo s bohatou historií a rozhodně má
co nabídnout také turistům toužícím po
výletech a odpočinku v každém ročním
období. V infocentru, které najdete v prostorách renesančně-barokní radnice, vám
každý den rádi pomohou naplánovat ten
pravý výlet nebo cyklovýlet po blízkých
i vzdálenějších koutech Šumavy. Doporučí vám také procházku po naučných
stezkách v okolí či hledání kešek pro
opravdové dobrodruhy.
Kašperské Hory nabízejí i pestré kulturní vyžití. Po celý rok se zde konají
různorodé kulturní akce a v letošní
sezoně je obzvlášť na co se těšit. Tou
nejvýznamnější akcí v létě je Kašperskohorská pouť Panny Marie Sněžné,
která se bude konat 3. – 5. 8. Kromě již
tradičního poutního procesí, koncertů
duchovní hudby a staročeského jarmarku bude připraven i bohatý doprovodný program. Novinkou pro letošní rok
budou folklorní vystoupení plná muziky
a tance. Pro malé děti je samozřejmě nejdůležitější, že na Žižkově náměstí naleznou kolotoče a další pouťové atrakce.
Sobotní večer bude náměstí patřit pouťové
zábavě, v neděli pak již tradičnímu setkání
harmonikářů.
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Doma na ŠUMAVĚ

V říjnu Kašperské Hory uvítají všechny filmové nadšence. Uskuteční se zde
druhý ročník česko-německého filmového festivalu, který si dal za cíl představit široké veřejnosti filmové počiny, které spojuje téma Šumava a Bavorský les na plátně i mimo něj. Součástí
bude i doprovodný program zaměřený
na vztah člověka k přírodě, dobové fotografie nebo připomenutí osobnosti Karla
Klostermanna.
Také na nedalekém hradě Kašperku je
pro všechny návštěvníky připraven velmi zajímavý program. Těšit se můžete
na noční prohlídky s názvem Po stopách

hejtmana Jana, které budou probíhat
12. – 14. 7 a 16. – 18. 8. Průvodci vás
v nočních hodinách seznámí s osobností posledního hejtmana neboli purkrabího na Kašperku. Budete překvapeni, jaké
autentické stopy po jeho životě je možné
po tolika letech na hradě večer objevit.
Úžasnou atmosféru na nádvoří zažijete také v termínu 31. 7. – 4. 8. V tyto
dny, přesně ve 21 hodin, vám již podruhé spolek Kašpar představí divadelní
hru Rozmarné léto. Tato jedinečná klasika Vladislava Vančury v režii Jakuba
Špalka vás přenese do prostředí říčních
lázní.
Jestli ovšem budete mít cestu do Kašperských Hor v jiném termínu, nemějte obavy, že byste měli nouzi o zábavu. Na
webových stránkách www.kasphory.cz
se dozvíte o všech akcích, které se zde
budou konat. Velmi zajímavé jsou také
komentované prohlídky města s průvodcem. V červnu a září se tyto prohlídky
konají vždy v neděli, v červenci a srpnu
v úterý, čtvrtek a neděli. Malí dobrodruzi se s námi mohou v létě vydat po stopách skřítků za pokladem (prázdninové středy), kde si také vyzkouší rýžování
zlata. Páteční večery pak v parčíku pod
kinem patří promítání filmů pod širým
nebem.
Přijeďte za kulturou i zábavou do
Kašperských Hor, těšíme se na vás.
Martina Hamáková, MěKIS
Kašperské Hory

Prázdninová
štafeta
(pokračování ze strany 1)
Dalším šumavským cílem je Hauswaldská kaple, která je známým poutním místem. Dříve se tomuto místu nedaleko Srní
poblíž Vchynicko-Tetovského kanálu přezdívalo „malé Šumavské Lurdy“ díky
zázračnému uzdravování poutníků.

I v Plzeňském kraji máme jeskyni. Věděli jste to? Na Šumavě se nachází Strašínská vápencová jeskyně s jezírkem. Přístupná veřejnosti je od roku 1936, ovšem
v dnešní době ji můžete navštívit pouze
o prázdninách v doprovodu průvodce.
Využijte toho!
Kompletní informace a pravidla soutěže
naleznete na http://stafeta.plzensky-kraj.cz.
Ať vám to šlape!
Iveta Žánová, Plzeňský kraj
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Národní park Šumava slaví v letošním roce rok pralesů
Prales!
Starobylý les, který zřejmě žádný člověk
dosud nevykácel. Některé stromy tu rostou
rychle, jiné extrémně pomalu. Ty, které
dostanou dostatek světla a prostoru, nakonec dosáhnou nebývalých výšin dotýkajících se i 60 metrů. A jiné – často ne právě
ty největší, ale spíše středního vzrůstu,
zas patří ke kmetům pralesa. Jejich věk
může být až šest století. A tohoto dlouhého života se kupodivu nedožívají ty
nejúspěšnější a nejlépe rostoucí stromy,
ale stromy dlouho utlačované jinými
ve stínu, lámané těžkými závěsy sněhu
nebo pády jiných větších stromů… Je to
svět bizarních stromových tvarů: některé
smrky jsou štíhlé, jiné vynikají širokými
rozepjatými korunami. Výjimkou nejsou
ani stromy s chůdovými kořeny, které
jakoby dávaly smrkům nohy a ony mohly
kráčet pralesem. Buky se spirálovitě točenými kmeny jsou jednou košaté a podobné
velkým deštníkům, jiné vyklenuté do velkých kulatých korun. A tisíce buků tvoří
téměř souvislý pralesní podrost. A mezi
tím jedle, stříbrné sloupy s černozelenými
plachtami. Na zemi leží malé i velké odumřelé kmeny, některé se tu rozpadají desítky
let a jejich trouchnivějící těla využívá pro
svůj růst nespočet nových semenáčků
smrků, jiné jsou čerstvé a dosud odolávají
tlaku plísní a hub. A právě houby jsou
důležitým fenoménem, který dělá prales
ještě více pralesním. Kdoví, jak moc houby
ovlivňují chování celého ekosystému. Jisté

Pozvánka k oslavenci – do Boubínského pralesa

160 let ochrany…

je, že v pralese nenajdeme dva kmeny se
stejným společenstvím hub. Rostou tu
druhy, které ve zbytku české kotliny vyhynuly, anebo přežily jen v podobných pralesních zbytcích. Život mnohých z nich
ani přesně neznáme, a tak nedokážeme
říci, jak velký vliv na klíčení, růst nebo
zánik stromů mohou mít.

Hranaté narozeniny aneb 55 let
od vyhlášení CHKO Šumava
Chráněná krajinná oblast Šumava byla vyhlášena v roce 1963, a to na ploše velké bezmála 170 tisíc hektarů. Na jejím území jsou jak zastavěné plochy, tak i místa zachovalých pralesů. Celkem máme na území CHKO 79 maloplošných, zvláště chráněných
území: 4 národní přírodní rezervace, 3 národní přírodní památky, 53 přírodních rezervací a 19 přírodních památek.

V roce 1991 byl na části území CHKO
Šumava vyhlášen Národní park Šumava
a CHKO se stala jeho předpolím. Možná
proto je mnohými návštěvníky přehlížena, ale vcelku neoprávněně – dáme vám
pár tipů, kam se vypravit, abyste se mohli sami přesvědčit, že i místa, která neleží
v národním parku, mají své kouzlo. Stačí
se jen pozorně dívat.

EVL Boletice
Vojenský újezd (VÚ) Boletice byl založen
původně jako vojenský výcvikový prostor
v květnu 1947, jako nástupce vojenského
tábora Boletice. Dne 1. ledna 2016 došlo
ke zmenšení jeho území téměř o čtvrtinu,
z 21 953 hektarů bylo vyčleněno 5 394 hektarů, a tak se po 69 letech otevřela část
této krásné krajiny široké veřejnosti.
Evropsky významná lokalita (EVL)
Boletice je z přírodovědeckého hlediska unikátní území, které chrání 13 typů
přírodních stanovišť, dva druhy obratlovců, čtyři druhy bezobratlých živočichů
a jeden druh rostliny.
Ptačí oblast Boletice zahrnuje celý VÚ
Boletice a území o ploše asi 1 600 ha
přesahující hranice újezdu od Arnoštova

pralesa ve velmi krátké době. Něco takového se stalo kolem roku 1580, a pak po
roce 1730. Proto byl v říjnu 1870 nemile
překvapen, že část pralesa postihl velký
polom. A situace s velkým polomem se
zopakovala v roce 2008 a hlavně v říjnu
2017. Takže prales překvapuje i v tom, že
zdánlivě stabilní a neměnný les také prochází fázemi velkého umírání střídaného
velkým zmlazováním. Podobně, jako třeba
horské smrčiny na Modravsku.

směrem ke Sněžné, Spálenci a Zbytinám.
Hlavním předmětem ochrany jsou populace a biotopy pěti druhů ptáků: jeřábek
lesní, chřástal polní, kulíšek nejmenší,
datlík tříprstý a skřivan lesní.
Do vojenského výcvikového prostoru
Boletice můžete na 75,5 km značených
turistických tras a 95 km cyklotras vyrazit o víkendech a svátcích. Ve všední dny
je újezd veřejnosti uzavřený.

NPP Olšina
Národní přírodní památka Olšina byla vyhlášena v lednu 2017. Nachází se na hranici

Může ještě něčím
překvapit?
Ano! Dá se říci, že prales překvapuje neustále. Například jeho zakladatel, lesmistr Josef John, měl za zřejmé,
že v pralese neumírají stromy
nikdy na větších plochách.

Podle něj tu a tam odumřel starý velikán
a na jeho místo se rychle vsunul mladší
strom, dlouhá léta čekající na tuto šanci.
Ale už v Johnově době měly stromy ve
svých letokruzích zapsány informace o událostech, při kterých se zásadně vystřídala
generace stromů celého

vojenského újezdu Boletice .
na severozápadní straně rybníku Olšina, který byl vybudován
na počátku 15. století. Předmětem
ochrany je rašelinný les a přilehlé podmáčené a rašelinné, neobhospodařované
louky v pobřežní oblasti rybníku. Vytvořil se tu biotop zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin, kde roste např. popelivka sibiřská, hořec hořepník, korálice
trojklanná, ostřice Davallova, vrba rozmarýnová, či rojovník bahenní.
Na rašelinných a podmáčených loukách
se vyskytují i zvláště chráněné a vzácné
druhy živočichů – modrásek očkovaný,
modrásek bahenní, střevlík Ménetriesův,
chřástal polní.
Roste zde řada fytogeograficky velmi
významných druhů, charakteristických
pro tuto oblast, které jsou v překryvu
s předmětem ochrany EVL.
K NPP Olšina se dostanete po cyklostezce č. 1254 z Horní Plané, nebo pěšky
z vlakové zastávky Hodňov. V obci Olšina doporučujeme navštívit stálou expozici
o historii obce, rybářství a lesnictví, která
je umístěna v unikátní historické budově
rybářské bašty na hrázi rybníka Olšina.

vyvíjejících stádií sukcesních společenstev, včetně vyskytujících se vzácných druhů živočichů, rostlin
a přírodních biotopů chráněných území
v rámci soustavy NATURA 2000.
Rezervace Mokrý luh je rovněž zajímavá i jako srovnávací plocha. Návštěvník
tu může pozorovat a srovnávat podobu
lesa, kde hospodaří člověk a toto území,
kde koná již přes 80 let především příroda
sama.

PR Mokrý luh

Naučné stezky
v CHKO Šumava

Přírodní rezervace Mokrý luh byla vyhlášena na podzim 2017. Toto chráněné území
se nachází východně od obce Korkusova
Huť, na území katastrů Arnoštka, Skláře
u Vimperka a Solná Lhota, o celkové
rozloze 42 ha.
Jedná se o cenné území, které bylo
v minulosti hospodářsky využíváno.
Do období 2. světové války byly pozemky obhospodařovány převážně obyvateli z okolních, dnes již zaniklých osad.
V období po ukončení světové války
docházelo na Šumavě k velkým demografickým změnám, k postupnému vylidňování, kolektivizaci a poté k faktickému zániku soukromého hospodaření.
Území Mokrého luhu bylo od poválečného období až do současnosti ponecháno svému osudu a příroda si zde mohla
počínat nerušeně.
Tato přírodní rezervace je v současnosti
cenná především z důvodu přirozeně se

Jelikož je CHKO Šumava velmi hojně
navštěvovanou lokalitou se spoustou turisticky zajímavých a výjimečných míst, rozhodla se Správa NP Šumava připravit pro
veřejnost brožuru s názvem Naučné stezky
v Chráněné krajinné oblasti Šumava, která
vyjde právě k onomu půlkulatému jubileu. V této brožuře se každý návštěvník
dozví, kde se naučné stezky v CHKO
nachází a co na nich může zajímavého
spatřit a navštívit. Brožura bude obsahovat celkem devět skládacích listů. Na každém listu bude jedna naučná stezka společně s mapkou, stručným popisem okruhu
a několika málo zajímavostmi, včetně
obrázků. Brožura je svým zpracováním
vhodná do batohu nebo do kapsy každého zapáleného turisty.
Jan Dvořák,
mluvčí Správy NP Šumava

Je to už 160 let, co tento fenomenální chrám
přírody chráníme před našimi tvořivými
choutkami. V době, kdy jej Josef John
začal zkoumat a zaměřil první stromové
mapy, byl jen malou částí obrovského pralesního komplexu porůstajícího Boubín
a Pažení – většina těchto pralesů za tu
dobu zmizela. Ale těch 47 hektarů zůstalo
dodnes. Naše generace ve výzkumu pralesa pokračuje dále a pronikáme stále
hlouběji do tajemství života pralesních
organizmů. Ale jak už to bývá, s každým
novým odhalením se vynořují nové a nové
otazníky. A tak můžeme jen smeknout
před složitostí a provázaností tohoto společenství a zasnít se s otázkou: Jaký to
byl asi zvláštní svět, kdy celou Šumavu
porůstaly takové megapole organizmů?
A je-li znovuobnovení a rozšíření takového světa alespoň na části Šumavy vůbec
možné…
Pavel Hubený,
ředitel Správy NP Šumava

Rok pralesů

Nejznámější prales v České republice –
Boubínský, slaví velké výročí. Letos je
tomu 160 let, kdy začala jeho ochrana,
a to je určitě důvod k oslavám a k tomu,
abychom připomněli, že na Šumavě není
jenom Boubín, ale i další pralesy a zbytky
lesů, do kterých člověk zasáhl jen velmi
málo. Naštěstí jsou jich desítky a mnohé
z nich je možné navštívit nebo si o nich
můžete přečíst například v nové knize
Pralesy Šumavy, kterou je možné zakoupit v informačních a návštěvnických centrech NP Šumava i v e-shopu na adrese
www.npsumava.cz.
Některé pralesy leží mimo Národní
park Šumava, na území Chráněné krajinné oblasti Šumava. A právě toto území,
s rozlohou bezmála 100 tisíc hektarů, slaví
také zajímavé výročí od svého založení.
CHKO Šumava přitom skrývá řadu přírodních skvostů a úžasných zákoutí –
není to jen Královský hvozd na Železnorudsku nebo Boubínský prales, které
stojí za návštěvu, ale zajímavá jsou i další
místa. Osobně doporučuji výlet podél Blanice po naučné stezce Na soutoku u obce
Záblatí nebo výlet do okolí Onoho Světa
v Přírodním parku Kochánov.
Nechť jsou vám tyto noviny inspirací
nejen pro návštěvu CHKO Šumava, ale
i pro další aktivity, které je možné na celé
Šumavě prožít.
Přeji vám krásně strávené léto nejen
na Šumavě.
Jan Dvořák,
mluvčí Správy NP Šumava
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I Šumava
jsou hory!

Monitoring návštěvníků v Národním
parku Šumava pokračuje

S nastupující sezonou každoročně stoupá
počet návštěvníků národního parku a s tím
i počet případů, při kterých dochází ke
zraněním, zdravotním komplikacím či
ztrátě orientace. Šumava je horské prostředí, a aby se z výletu či dovolené nestal
nepříjemný zážitek, je zapotřebí dodržovat
některá základní pravidla a doporučení.

Plánování je základ
Nikdy nechoďte do hor sami. Nepřeceňujte své schopnosti – při výběru trasy
zohledněte fyzickou zdatnost, momentální kondici a zdravotní stav. Přizpůsobte trasu „nejslabšímu“ členu skupiny.
Vždy plánujte s ohledem na aktuální
předpověď počasí. Své vybavení a výstroj
přizpůsobte typu pohybu, terénu, prostředí a povětrnostním podmínkám. Předem vše pečlivě zkontrolujte. Základem
by mělo být vybavení, které vám umožní
ochranu při náhlé změně povětrnostních
podmínek (teplejší oblečení a ochrana

před deštěm), orientaci v území (aktuální mapa) a přivolání pomoci (nabitý
mobilní telefon). Pokud pravidelně užíváte nějaké léky, nezapomeňte je vzít
s sebou, neztratí se ani malá příruční
lékárnička a samozřejmě dostatek jídla
a tekutin.
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Ohleduplnost
Je-li zapotřebí
a dodržování pravidel pomoc
I lesní cesty v národním parku jsou
pozemními komunikacemi, na kterých
platí silniční pravidla. Nezapomínejte,
že na těchto cestách nejste sami a musí
se vedle sebe vejít cyklisté i pěší a rovněž nezbytný automobilový provoz spojený s údržbou území a lesnickým hospodařením. Některé kopce přímo „vybízejí“ k překonání rychlostního rekordu
ve sjezdu, což se nemusí vyplatit, budeli za zatáčkou přes celou cestu skupina
dětí, nebo volně pobíhající pes. Vzájemná ohleduplnost se pro všechny
vyplatí. Využívejte značené turistické
trasy a respektujte typ pohybu, pro který
jsou určeny. Ne všechny pěší turistické
trasy jsou zároveň cyklotrasami – jízdou
na kole mimo cyklotrasu se dopouštíte
přestupku a ohrožujete sebe i ostatní!
V prvních zónách národního parku je
zakázáno vstupovat mimo značené trasy.
Primárně to je z důvodu ochrany přírody, ale do jisté míry se jedná i o ochranu
návštěvníků. Pohyb v území ponechaném samovolnému vývoji může být velmi
náročný, v případě zranění je pak značně
komplikovaný i zásah záchranářů a přivolaná pomoc nemusí na místo s postiženým dorazit včas.

V zimním čísle novin Doma na Šumavě jsme představovali projekt „Zavedení
socioekonomického monitoringu“, který
si klade za cíl zjistit informace o návštěvnících Národního parku Šumava ve spolupráci s Bavorským národním parkem.
Nejde jen o to rozpoznat, kolik lidí se
pohybuje po území Národního parku
Šumava v jednotlivých ročních obdobích,
ale důležitá je i spokojenost návštěvníků. Oba národní parky by rády zjistily,
odkud návštěvníci nejčastěji a nejraději
získávají informace ke svým výletům po
daném území, aby tak mohly obě správy parku zvýšit úroveň informovanosti. Nebo například určit, zda a s jakou
intenzitou jsou využívány hraniční přechody pro pěší a cyklisty mezi národními parky a zda je nabídka pro přeshraniční turisty dostačující.
K tomu všemu probíhá po celém území obou parků dotazovací šetření, které
bude, za pomoci pracovníků Správy NP
Šumava ve spolupráci se studenty např.
z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích či Gymnázia ve Vimperku, aj.,
probíhat až do podzimu roku 2019.
Někomu může připadat doba do podzimu 2019 dlouhá, ale témat, která budou
dotazována, bude více, a proto je třeba
dostatečné časové rozpětí. Například
se připravují dotazníky týkající se ekonomických přínosů národního parku

nebo vnímání parku návštěvníky, ať již
místními nebo přespolními.
Zároveň nadále probíhá monitoring
sčítání návštěvníků pomocí tepelných
senzorů, které jsou rozmístěny po celém
území NPŠ. Z přiloženého grafu je zřejmé, že nejvíce turistů zavítalo od 1. 12.
2017 do návštěvnických center, ale i na
Jezerní či Chalupskou slať na Silvestra
a návštěvnost se také zvýšila v období
jarních prázdnin. Velký vzestup je vidět
na konci března, během Velikonoc, kdy
počet návštěvníků mnohonásobně stoupá. Z grafu je také zřejmé, že největší
zájem je o Návštěvnické centrum Srní,
respektive o vlčí výběhy, a že naopak
méně návštěvníků se vydalo na Chalupskou slať.
Josef Štemberk, Barbora
Matt Kučeravá, Správa NP Šumava

Budete-li mít dopředu v telefonu uložené číslo Horské služby (1210) nebo
„Záchranky“ (155), usnadní vám to ve
složité situaci jejich přivolání. Záchrana
se k vám vždy dostane rychleji, budete-li
na cestě a schopni přesně popsat místo,
kde se nacházíte – třeba na základě mapy,
kterou jste nezapomněli vzít s sebou.
Užijte si výlety po Šumavě!
Adam Diviš, vedoucí Informační
a strážní služby NP Šumava

Současné výzkumné česko-bavorské projekty Správy Národního parku Šumava
Letošní rok, stejně jako poslední dva roky,
se ponese ve znamení intenzivní mezinárodní spolupráce Národního parku
Šumava a Národního parku Bavorský les.
Je to výsledek intenzivní práce v letech
2014 až 2015, kdy nápady na nové aktivity vznikly a kdy pracovníci obou správ
začali pracovat na přípravě výzkumných
projektů.
První z projektů pod názvem Silva
Gabreta monitoring-realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu začal svou činnost již v roce
2016. Monitoring biodiversity je prováděn
na 120 lesních inventarizačních plochách
a 30 plochách nelesních, které monitorují biodiversitu rašelinných a smilkových
luk, horských vřesovišť a potočních niv.
Plochy se nachází v nadmořské výšce
od 550 do 1 330 m a v různých lesních
porostech, protože cílem je sledovat biodiversitu na gradientu nadmořské výšky
a struktury lesa. Na každé ploše probíhá
výzkum mnoha skupin organismů. Konkrétně jsou sledovány lišejníky, houby,
drobní obratlovci, ptáci, měkkýši, brouci, ploštice, pavouci, kobylky, motýli, zlatoočka, blanokřídlí – vosy.
Cílem druhého projektu, který běží
na Správě NP Šumava od počátku roku
2017 pod názvem Přeshraniční mapování lesních ekosystémů – cesta ke společnému managementu NP Šumava

a NP Bavorský les, je mimo jiné zhodnotit, jaké dopady bude mít odumření
mateřských porostů následkem kůrovce a změny klimatu na strukturní vývoj

lesů a jejich přirozenou obnovu. Pro zjištění struktury lesa byla použita metoda laserového leteckého skenování, která výrazně urychlí a zjednoduší terénní
práce i ušetří náklady na tyto činnosti.
Vznikne společná jednotná mapa struktury a druhového složení lesních porostů pro celé území obou parků. Zároveň
bude vytvořena jedna velká přeshraniční plocha v místech bývalé železné opony, která bude sloužit pro dlouhodobé sledování struktury a dynamiky lesa a také
jako symbol dobře fungující spolupráce
obou národních parků.

Kromě výše jmenovaných dvou projektů v současné době probíhají další 3 projekty z programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Bavor-

sko Cíl EÚS 2014 –2020. Jedná se o projekt monitoringu návštěvníků národního
parku – Zavedení přeshraničního socioekonomického monitorovacího systému
v Národních parcích Šumava a Bavorský les. Cílem tohoto projektu je plošné
zhodnocení návštěvnosti NP Šumava a NP
Bavorský les včetně spokojenosti turistů
s činností obou Správ národních parků.
Projekt pod názvem Houby regionu bavorsko-česko-rakouského trojmezí si pak klade za cíl shromáždění
a vyhodnocení údajů o rozšíření, ekologii
a molekulární genetice hub přeshraniční

oblasti Bavorský les a část Horní Falce, na české straně pak pás od Českého
lesa po Novohradské hory a na rakouské straně přiléhající části oblastí Mühlviertel a Waldviertel.
Výzkumem pohybu a prostorovými
nároky jelení zvěře se zabývá projekt
pod názvem Nové cesty k přeshraničnímu managementu jelení zvěře v době
klimatické změny. Hlavním cílem projektu je získat data o početnosti, věkové
a pohlavní struktuře přeshraniční populace jelení zvěře, na jejichž základě bude
možné stanovit přesněji managementová opatření za proměnlivých klimatických podmínek.
Posledním schváleným mezinárodním
projektem, tentokrát v rámci programu

Interreg Central Europe, je projekt zaměřený na sledování rysa ostrovida. Projektu 3LYNX se účastní nejen zástupci České republiky, Bavorska a Rakouska, ale
celkem 11 partnerů z 5 evropských zemí
(ČR, Německo, Rakousko, Itálie, Slovinsko). Hlavním cílem projektu je nasbírat informace o aktuálním stavu a zlepšit ochranu 3 reintrodukovaných, izolovaných, přeshraničních rysích populací
ve střední Evropě: (1) tzv. BBA (Bohemian-Bavarian-Austrian) rysí populace,
která má svoje těžiště na české straně
Šumavy, ale je rozšířena i na bavorské
a rakouské straně hranice; (2) dinárská
rysí populace; (3) jihovýchodní alpská
rysí populace.
Mezinárodní výzkumné projekty na
Šumavě přinášejí nejen velké množství
práce. Jsou také zárukou mezinárodní
úrovně výzkumných aktivit Správy NP
Šumava a přísunu uznávaných odborných
výsledků, které budou důležitým podkladem práce obou národních parků. Přidanou hodnotou těchto aktivit je takřka
každodenní kontakt a spolupráce pracovníků obou parků. Spolupráce Čechů
a Bavorů tak díky tomu znovu funguje
a stává se každodenní samozřejmostí
práce a života na Šumavě.
Martin Starý, náměstek ředitele
Správy NP Šumava
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Akce hlavně ve znamení Roku pralesů

Splouvání Vltavy

V letošním roce 2018 oslaví dva významné pralesy svá výročí od vyhlášení své
ochrany, 180 let Žofínský prales a 160 let Boubínský prales, ale také uběhne 55 let
od vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Šumava. V rámci tohoto výročí jsme připravili celý blok přednášek – Středečních večerů, ale i komentovaných doprovodů
do pralesních částí Šumavy.

Severská niva nebo také tajgová řeka
uprostřed Evropy. To jsou pojmy, kterými
především geobotanici, ale i zoologové
označují tok Teplé Vltavy vinoucí se
Vltavským luhem mezi Soumarským
Mostem a Pěknou. Také vodáci znají
tuto řeku a dokáží ocenit její krásu
meandrující mezi divokou nedotčenou
přírodou. Každé místo a zvláště to divoké
a nedotčené má však svoji mez – kolik
nás, lidí, jej může bez narušení navštívit.
Když se návštěvnost Teplé Vltavy začala
po roce 2006 pohybovat kolem 12 tisíc
lodí za jednu sezonu, koncentrovaných
navíc do letních měsíců, byla nucena
Správa Národního parku Šumava přistoupit v několika krocích k regulaci počtu
projíždějících lodí. Nyní s odstupem
více jak deseti let, je možné konstatovat
ustálenou situaci s kompromisem mezi
potřebami vodáků a potřebami ochrany
přírody s hlavním předmětem ochrany –
perlorodkou říční. V současné době splují
každým rokem v průměru tři tisícovky
lodí, díky registračnímu systému však
rozložených do šesti měsíců.

Dále jsou pro vás připraveny nové
vycházky do zajímavých částí Šumavy,
ale i oblíbené tvořivé dílny v našich informačních střediscích. Každý návštěvník si
určitě vybere z velké nabídky programů,
kterými můžete vyplnit část svého času
stráveného na Šumavě. V návštěvnickém
centru na Srní se můžete těšit na Den
vlka obecného, kdy je připraven celodenní program s tvořivou dílnou, stezkou s množstvím interaktivních stanovišť a přednáškou na téma „vlk obecný“.
Akce se koná ve středu 18. 7. Stejně tak
bude v návštěvnickém centru na Kvildě
Den rysa ostrovida a jelena evropského,
který je připraven na středu 22. 8.
Stěžejní akcí celé letní sezony bude Den
CHKO a šumavských pralesů na Zlaté
stezce, která se uskuteční v sobotu 14. 7.
na Idině Pile. Celodenní akci s environmentální tématikou realizujeme za
přímé podpory Lesního závodu Boubín

a Jihočeské centrály cestovního ruchu
a je určena pro širokou veřejnost. Bude to
den plný zábavy pro děti i dospělé, u níž
se každý pobaví a také poučí. Součástí
budou například komentované dopro-

vody na Boubín, nebo představení činnosti a spolupráce s regionem a přeshraničním Národním parkem Bavorský les.
V průběhu celého dne budou připraveny

stánky s tradičními výrobky a řemesly
Šumavy a s fotoateliérem Seidel se vrátíte v čase o 100 let zpět.
Pokochat se jedinečnými fotografiemi
zachycujícími krásu šumavských pralesů můžete na dvou výstavách. Fotograf Tomáš Čamra představuje své
snímky v návštěvnickém centru Kvilda
a infocentrum Idina Pila nabízí očima
Pavly Čížkové a Pavla Hubeného pohled
do hloubi Boubínského pralesa.
V informačním centru na Kvildě
bude probíhat celoroční blok přednášek
s názvem Středeční večery na Šumavě.
Jejich součástí bude diskuze se zajímavými osobnostmi z vědecké obce především na téma pralesy Šumavy, ale také
se dotkneme i pralesů ve světě. Dne 8. 8.
bude hostem informačního centra Petr Jan
Juračka a představí nám, jak vidí přírodu
v pořadu Petrova divočina.
V informačních střediscích a návštěvnických centrech se můžete zúčastnit
až do konce letních prázdnin výtvarné
soutěže na téma „Pralesy a jejich mýtické
postavičky“, která je určena jak pro jednotlivé děti, tak i pro školy. Věková hranice je od 4 let. Zájemci mohou svá díla
tvořit i během návštěv v informačních
a návštěvnických střediscích Správy
Národního parku Šumava, nebo svá
výtvarná díla mohou zaslat do 31. 8.
2018 na poštovní adresu: Správa Národního parku Šumava, SEV Vimperk,
1. Máje 260, 385 01 Vimperk.
Je jen na vás, jaké programy si vyberete – jejich škála je opravdu široká, a tak
nezbývá než vám popřát krásně prožitý
čas na Šumavě.
Petra Střelečková, referent
marketingu Správy NP Šumava

Pojďte se s námi toulat

Do pralesů v Bavorském lese
Národní park Bavorský les je rozlohou
sice skoro třikrát menší než Národní park Šumava, avšak přírodní krásy
a hodnoty jsou minimálně srovnatelné s českou částí Šumavy. Dokazují to
také některé pralesy, které se na území Bavorského lesa dochovaly dodnes.
A jsou to místa, která si můžete po značených stezkách projít.

Přes 46 hektarů velké území patří mezi nejzachovalejší pralesy nejen
v Bavorském lese, ale i v celém Bavorsku. Ještě v 18. století plnil tento les
funkci hraničního hvozdu, který měl být
co nejméně prostupný, a tak se v něm
nic nedělalo. Chránil Bavorsko proti
případnému vpádu Čechů. Vlastnictví tohoto území totiž bylo po staletí
považováno za sporné, dělali si na ně
nárok jak Češi, tak Bavoři. A prales
plný samovolně popadaných i úmyslně pokácených stromových velikánů,
hustého podrostu a bahnitých strží by
rozhodně tažení vojska zkomplikoval.
Teprve v 19. století se v bavorských
lesích začalo systematicky hospodařit.

Už tehdy si ale lesníci uvědomovali,
jak cenné tohle místo je, a proto do něj
nezasahovali. Naopak, začali ho chránit. Nejdříve se stalo součástí takzvaných Bahnwald, tedy chráněných lesů,
které existují například ve Schwarzwaldu, pak bylo vyhlášeno přírodní rezervací a od roku 1997 patří mezi území
s nejvyšší ochranou přírody, do národního parku.
Tento prales – Mittelsteighütte je možné projít po dvou značených stezkách.
Jedna, asi kilometr dlouhá, vede prakticky po rovině po jeho okraji a návštěvníka nechá nahlédnout do nitra pralesa, kde rostou a rozpadají se stovky
obrovských stromů – jedlí a především
buků. Druhá značená stezka, která už je
o něco delší, vás zavede na Rukowitzschachten, tedy na jedno z mála dochovaných míst, kde se v minulosti pásl
dobytek, tak typický právě pro Národní
park Bavorský les. Obě stezky jsou přístupné z obce Zwieslerwaldhaus, která leží mezi Zwieselem a Bavorskou
Rudou. Tam je možné zaparkovat auto
a vyrazit zhruba kilometr po asfaltové cestě k hostinci Zwieslerwaldhaus.
Hned za ním pak vstoupíte do pralesa.
Jen 2,5 kilometru západně od Mittelsteighütte leží další prastarý les HansWatzlik-Hain. Tato přírodní rezervace,
o rozloze 11 hektarů, vás skutečně
ohromí. Hned na začátku stezky pralesem vás přivítá obrovská jedle „Hohe
Tanne“. Se svou výškou přes 52 metrů
a obvodem kmene šest a půl metru,
což odpovídá průměru více než dva

Zavedení registračního systému od
jeho začátku doprovází také výzkum
mnoha parametrů. Například k němu
patří pravidelné sčítaní dospělých perlorodek, přežívání mladých perlorodek
v toku, a nebo regenerace vodní vegetace. A právě poslední výsledky ukazují velmi pozitivní trend s návratem

k málo dotčenému vodnímu toku. Perlorodka říční patří mezi živočichy, kteří
jsou celosvětově ohrožení. V mnohých
zemích, jako například v Polsku nebo
Nizozemsku, jsou již vyhubení a v České republice perlorodka zatím ještě přežívá na několika lokalitách, nejsilnější
populace žije právě na Šumavě – v Blanici, Vltavě a Teplé Vltavě.

Letošní splouvání Teplé Vltavy vstoupilo do další sezony s poselstvím již fungující společné existence lidí i řeky. Prvním květnem opět vypluli první vodáci na šestnáct kilometrů dlouhý úsek.
Ke stejnému datu byla zaregistrována bezmála tisícovka lodí. To již díky
možnosti srovnání s předchozími léty
dává tušit minimálně stejný zájem jako
v minulých letech. Všem vodákům tedy
tradiční Ahoj! s dostatkem vody a sluníčkem k tomu.
Registrace probíhá na adrese www.
npsumava.cz.
Vladimír Dvořák, vedoucí
programu „Splouvání Teplé Vltavy“

Průvodci divočinou už pojedenácté

metry a s věkem kolem šesti set let, je
největší a nejstarší jedlí nejen Bavorského lesa, Bavorska, ale pravděpodobně celého Německa. Uvnitř pralesa
vás pak obejme klid a vůně bukového
lesa. Procházku tímto pralesem směřujte
směrem do obce Schwellhäusl odkud
se podél plavebního kanálu Schwellkanal můžete pohodlně vrátit na výchozí
místo, kterým je obec Zwieslerwaldhaus. Cestou dojdete na romantické
místo k zájezdnímu hostinci Schwellhäusl, kde se můžete občerstvit.
Celý tento okruh měří zhruba 4 kilometry. Jestliže si výlet naplánujete
i s návštěvou Mittelsteighütte, tak musíte
počítat se zhruba sedmi až osmi kilometry příjemné procházky po mírně
zvlněných zpevněných stezkách.
A pokud se už vypravíte do tohoto
blízkého zahraničí, tedy opravdu jen
asi deset kilometrů ze Železné Rudy,
nenechte si ujít návštěvnické centrum
Haus zur Wildnis, kde chovají například vlky, rysy nebo divoké koně.
Jan Dvořák,
mluvčí Správy NP Šumava

Šumava láká své návštěvníky na mnoho
jedinečností a jednou z nich je samozřejmě divoká a nedotčená příroda. Ukázat místa málo známá a navštěvovaná si
klade za cíl projekt „Průvodci divočinou“. Letošní nabídka tras divočinou
zahrnuje celkem třicet tři výprav do království rašelinišť, horských lesů nebo
ledovcových jezer s jejich obyvateli.
Na pár hodin je tak možné sdílet společný prostor s tetřevem hlušcem nebo

ikonou Šumavy – rysem ostrovidem
v jejich přirozeném a často odlehlém prostředí. I když jsou tito obyvatelé plaší
a ne vždy snadno zahlédnutelní, jejich
přítomnost je v jejich království takřka
hmatatelná. Do těchto míst vás zavedou
průvodci, kteří jsou velmi dobře znalí
všech zákoutí, včetně jejich živočišných
i rostlinných obyvatel, historie lidí a dějinných událostí spojených se Šumavou.

Zájemce o program „Průvodce divočinou“ si může vybrat jednodenní trasy
zahrnující mnohá zajímavá místa na území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava. V nabídce

jsou také dvoudenní trasy s přenocováním na horské chatě a návštěvou stejně
pozoruhodných lokalit na území bavorského národního parku. Výpravy tvoří
skupinky od osmi do jedenácti účastníků, nutná je přiměřená fyzická zdatnost
pro několikahodinovou chůzi volným
terénem a ochota jít za každého počasí
s výjimkou extrémních výkyvů počasí
jako je například silná vichřice. Odměnou je možnost prohlédnout si poslední
nedotčená místa, království divočiny, kde
slunce, déšť, vítr či mráz jsou těmi, kdo
utváří podobu horské tváře Šumavy.
Registrace na výlety do divočiny probíhá na www.npsumava.cz.
Vladimír Dvořák, vedoucí
programu „Průvodci divočinou“
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Ze Srubu Javorná – o horském zahradničení…
Již v dobách staré Šumavy měli lidé v našem kraji potřebu zkrotit lesní neúrodnou
půdu pod svýma nohama. V nejbližším okolí svých chalup skláři vypalovali les, sedláci
klučili pařezy a voli vyorávali neskutečně velké množství šedých rulových kamenů,
jež selky i děti skládaly v úhledné kamenné hromádky a zídky.
Dodnes tyto takzvané snosy pamatují na
jejich tvrdou práci, a i v hlubokých lesích
připomínají, že tady kdysi bylo skromné
políčko plné lnu, brambor či zelí. Vedle
zemědělství, které se na Šumavě tradovalo
jen pro vlastní potřebu rodiny, se u králováckých dvorců i prostých chaloupek
objevovaly zahrádky pro užitek z léčivých
bylin i pro potěšení z krásných květů.
Po odsunu obyvatelstva po druhé světové
válce zmizely domy i zahrady. Patříte-li
k těm poutníkům, co rádi objevují zmizelou Šumavu, jistě narazíte u zbylých
základů v zaniklých vesnicích na staré
ovocné stromy – zejména třešně a jabloně, brzy z jara vás ohromí žluté narcisy
a později i zahradní hvozdíky či modré
a fialkové hrozny šeříků, a dokonce i stále
plodící staré odrůdy rybízů. I když tyto
přeživší rostlinné důkazy šumavského
zahradničení poukazují na to, že nám
na horách nerostou jen brambory, zahradník by se tu za dob Klostermanna asi neuživil. Snad jen ve sklářských Hůrkách
u Abelů, kteří zde u sklárny měli pravi-
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delnou francouzskou zahradu s kašnou.
Zahrádky na Šumavě však byly spíše
střídmé a jejich opuštění vedlo k jejich
rychlé proměně v les či louku.
U Srubu Javorná máme na zahradě
s takzvanou sukcesí („návratem lesa“)
také svou zkušenost. A tak nám občas
v růžovém záhoně mezi levandulí a šantou
vyroste bříza nebo jíva. Zahrada je naším
velkým koníčkem, a proto v ní najdete
šumavské druhy na původním stanovišti –
např. orchideje prstnatce a vemeníky, společenstvo zdejší louky, hajní rostliny lesa,
české stromy i zcela zahradní šlechtěné
druhy – např. tulipány, pupálky, denivky,
kosatce, karafiáty, měsíčky, divizny, slézy,
rmeny, orlíčky, šalvěje, zvonky, plaménky,
violky, mečíky i kvetoucí keře. Zahradu
si tvoříme sami v duchu přírodní venkovské zahrady v divokém parkovém stylu.
Řídíme se několika jednoduchými pravidly – převaha zdejších rostlin, přírodní

hnojení rostlinnými výluhy a kompostem,
dostatek květů pro opylovače, úkryty pro
zvířata, plevel je také rostlina. Naši hosté,
kteří si pronajmou ve srubu apartmán
(až pro 12 osob), mají možnost využívat
celé 2 ha – sbírat si na terase bylinky do
čaje, hrát volejbal na přírodním hřišti se sítí,
dopřát si táborák s výhledem, pozorovat
živočichy i omrknout, jakým rostlinám
se daří se zeleninou nebo s růžemi. Děti
si oblíbily zahradní hru – Najdi skřítka,
která je opravdu zaměstná. Pětadvacet
poschovávaných skřítků po celém areálu
hledají s jednoduchou nápovědou a popisem skřítka. Nejoblíbenějším skřítkem je
místní aristokrat Kníže Hubert von Poražená lípa, který torzo starého stromu obývá
i s lasicí hranostajem.
Milí kolemjdoucí turisté, ač je zahrada
přístupná pouze pro hosty ve Srubu Javorná, chystáme i pro vás novinku v předzahrádce – informační panely s mnoha fotografiemi na téma přírodní zahrady, spolupráce člověka s přírodou a zajímavosti
k místu se sklářskou a rýžovnickou tradicí. Budeme však rádi, pokud se u nás přímo ubytujete. Máme cenové varianty pro
různé počty osob v apartmánu, a protože
jsme ubytovací zařízení přátelské nejen
k přírodě, ale i k vám, nabízíme např. cenu
225 Kč/os./noc a nejmenší zdarma. Vzít
k nám můžete papouška i vlkodava. Jsme
rádi, že naše inspirace přírodou a historií
Šumavy je oceněna certifikací ŠUMAVA
originální produkt®, PARTNER NP Šumava i vámi, kteří se k nám rádi vracíte. Vše
potřebné a zajímavé o apartmánu ve srubu, o zahradě a tipech na výlety najdete
na www.srubjavorna.cz.
Bc. Eva Michňáková, Srub Javorná

Gastrostezka turistickou oblastí Šumavsko

Turistická oblast Šumavsko představuje
území více než 50 obcí ze šumavského
příhraničí, sdružených za účelem rozvoje
cestovního ruchu. Vítejte tedy v podmanivém koutu jižních Čech, na místě stvořeném pro milovníky venkova a horské
turistiky. V lesích a stráních znovu objevíte pravou pohodu i spoustu regionálních dobrot a míst, kde láska prochází
žaludkem.
Gastrostezka je důkazem toho, že toto
území má opravdu co nabídnout. Oblast
je protkaná lidmi, kteří svou práci dělají
s láskou, a to je cítit v každém kousku,
soustu či drobečku jejich produktů. Gastrostezka ve dvou trasách (prachatická
a vimperská) návštěvníky provádí po místech, která jsou opravdovým zážitkem. Ať
je to poctivá pekárna, kouzelná restaurace, skvělá cukrárna, pivovar s tradicí
či rodinná farma. Při putování Gastrostezkou uspokojíte své chuťové pohárky
a také určitě zažijete i něco navíc. Zážitkové setkání se šťastnými zvířaty na farmě,

kde je chovatelé znají jednotlivě podle
jmen, prohlídky pivovaru, vůně čerstvých surovin nebo kouzlo rodinné historie – to vše a mnohem víc Gastrostezka
nabízí. Na každé zastávce můžete získat

originální suvenýr – lžičku Ochutnávačku, a tu prostě musíte mít. Všechna
místa Gastrostezky si můžete prohlédnout
na www.sumavsko.cz, kde jsou umístěny i panoramatické 3D snímky nabízející další inspiraci při plánování vašich
výletů.
Ing. Marie Korousová, PRO Šumavsko

Kraj šumavských králováckých rychet
Tam vodzadu sme rodem,
kde v zimě i v letě
ať jak chce slunko září,
vokno mrazy kvete!
Tak odpovídají svým popěvkem Králováci, když sestoupí ze studeného neúrodného domovského pohoří do teplejších nížin, těm, kdo se ptají na jejich
původ. V tom čtyřverší máme před sebou
nefalšovaný, samorostlý výraz, který nás
vede k otázce, zda tu nemáme co činit

s alpskými horaly, žijícími jen o kus výš
k severu na Šumavě. Skutečně jsou Šumavané pod vlivem svých hor a jezer, lesů
a pastvin i práce s nimi spojené obyvatelům alpských končin svou životní existencí značně blízko. Není divu, že svými
popěvky to dokazují. Zpívá se na výšinách
hor i v údolích, při tanci, o svatodušních
či dožínkových jízdách a za podobných
příležitostí, většinou spatra. Pokud se zpívané zalíbí, předá se dál slovo i nápěv,
zabarveny rozličnými vzájemně se lišícími šumavskými dialekty.
Králováci byli privilegovaní sedláci, kteří
byli formálně podřízeni pouze českému
králi, z čehož je odvozeno i jejich pojmenování. Po pravdě vzato to nebyli svobodníci v pravém slova smyslu, avšak oproti
ostatním poddaným se značně odlišovali
tím, že měli potvrzené různé svobody,

které ostatní poddaní v okolí samozřejmě
neměli. Králováci byli sedláci hospodařící výhradně na královských pozemcích,
v našem případě v Královském Hvozdu.
Byli osvobozeni od roboty a měli určité
výsady např. rybolovu nebo honby. Králováci bývají často dáváni do spojitosti
s Chody, se kterými sousedila rychta
Svatá Kateřina. Avšak mezi nimi je jeden
zásadní rozdíl, zatímco u Chodů je obecně
známo, že své výsady získali výměnou
za střežení zemské hranice, u Králováků

Zhůří u Javorné dříve a dnes.

se nikde nic podobného nedozvíme, byť
to tak často bývá v médiích a turistických
průvodcích podáváno.
Důvody zisku různých privilegií je
nutno u Králováků hledat jinde. Královský Hvozd bývalo neosídlené místo,
které bylo plně majetkem krále. Nevyužité přírodní bohatství v pohraničních
oblastech vedlo ke snaze do těchto končin české země nalákat nové kolonisty.

A právě zde musíme hledat původ oněch
výsad. Bylo potřeba nějak zatraktivnit
podmínky pro nové osadníky na poměrně
chudé půdě, která rozhodně neposkytovala velké výnosy vysetých plodin.
Však také Králováci o své výsadní postavení až do roku 1848, kdy bylo zrušeno
poddanství a podobné výsady ztratily
platnost i význam, nepřišli a byli na ně
patřičně hrdí. Oproti Chodům, kteří měli
truhlice plné různých privilegií, které ztráceli ve sporech s vrchností jedno za druhým, mohli se Králováci opírat jen o jedinou psanou výsadu z roku 1617, která
je také jejich nejstarším zachovalým privilegiem. Během historie byli Králováci
dáváni do zástavy různým šlechtickým
rodům. Dříve nebo později dostali oni
šlechtičtí majitelé nápad, že by Královákům měli omezit jejich privilegia a uvést
je do klasického poddanství. Spor Králováků s Kolowraty na počátku 17. století
skončil tím, že se Králováci ze zástavy
roku 1617 vykoupili za 5.000 kop grošů
míšeňských. Když však Králováci sympatizovali se stavovským povstáním,
propadla částka po bitvě na Bílé hoře
císaři Ferdinandovi II. Ten v roce 1621
prodal Králováky španělskému dobrodruhu Martinu de Hoeff – Huerta, jenž
proslul svou krutostí. Nicméně jak bylo
řečeno výše, Královákům se podařilo si
udržet své výsady a případné tahanice
byly nejčastěji o tom, jaké mají odvádět platby. Hlavní výsadou Králováků
byla možnost zvolit si ze svého středu
rychtáře. Tedy takového představeného
obce, za každou rychtu byl zvolen vždy
jeden. Králováckých rychet bylo celkem 8: Zejbiš (Javorná), Hamry, Sv.
Kateřina, Hojsova Stráž, Zhůří, Kochánov, Stodůlky a Stachy. V roce 1786
přibyla ještě devátá Novostodůlecká
rychta, kam patřil i velmi známý Antýgl.
Na Zejbiši (Javorné) pak sídlil vrchní
rychtář všech rychet Královského Hvozdu

Královácký dvorec Antýgl dříve a dnes.

ustanovený roku 1644, který jednal s vrchností. Sami Králováci se nazývali „královskými svobodnými sedláky“ – „künische Freibauern“ a užívali znak s heslem,
které vystihuje podstatu jejich bytí „Niemands Herr und Knecht, das ist künisch
Bauernrecht“ tedy „Ničí pán a ničí
sluha to je právo králováckých sedláků“.
Králováci mluvili v drtivé většině německy
díky tomu, že většina jich přišla právě
z druhé strany Šumavy z Bavor. Výjimku
tvořila stašská rychta, která poměrně
brzy počeštila. Avšak i v rámci stašské rychty jako takové existovalo čistě
německé osídlení. Německý charakter
si dlouho do 19. století udržely Chalupy a Šebestov. Až do roku 1945 bylo
německé osídlení ve Studenci a v Krousově. U rodu Winterů tak můžeme
s naprostou jistotou říci, že se jednalo o šumavské německé Králováky.

Hlavním zdrojem obživy Králováků bylo
sklářství, těžba a zpracování dřeva, zpracování železné rudy, výroba papíru nebo
chov dobytka. Velice intenzivně se v Královském Hvozdu provozovalo sklářství.
Údajně polovina všech sklářských hutí,
které byly v provozu v Čechách v 18. a 19.
století, byla na jeho území.
Určitě nebude od věci si říci, i jaký
nosívali Králováci kroj. Muži měli černé
kožené kalhoty, bílé punčochy a holínky,
tmavomodré, zelené, nebo i pestré červené vesty ze sametu se stříbrnými knoflíky ze starých mincí, celé zdobené králičí srstí. Klobouky měly širokou krempu
se zlatou kroucenou šňůrou a střapcem,
později jen se sametovou stuhou. Znakem svobody královských sedláků bývalo
i to, že muži mohli nosit zdobenou šavli,
která se na mnoha statcích uchovávala
ještě po 1. světové válce jako památka.
Ženy nosily většinou tmavé oblečení –
sukně a halenky, v zimě kabáty zdobené
kožešinami, v létě zdobené hedvábnými
stuhami. K tomu se nosil přes sebe velký
květovaný hedvábný, nebo vlněný šátek.
Také na hlavě ženy nosívaly květované
šátky uvázané dozadu, starší ženy měly
šátky černé.
Bc. Václav Černý,
Immergrün Anton Bralovec;
facebook Stará Šumava

Léto 2018

Biosýry ze šumavských pastvin
V malebné zvlněné krajině pod Svatoborem, v malé vesničce Červené Dvorce,
jsme před několika lety založili rodinnou sýrárnu, kde zpracováváme mléko
výhradně z vlastní produkce. Aby bylo
mléko co nejkvalitnější, soustřeďujeme

se také na výrobu krmiv na svém hospodářství. V okolí Sušice obhospodařujeme cca 35 hektarů pozemků, na nichž
paseme stádečko červených strak, sklízíme
píci a částečně na orné půdě pěstujeme
obilí a jetel. Veškerou produkci mléka
pak zpracováváme přímo na farmě v naší
malé rodinné sýrárně. Neustále se učíme,
zpřesňujeme a vylepšujeme postupy
a technologii výroby. Je to dlouhodobý
proces, který nebude asi nikdy u konce,
protože pořád pracujeme s „živým organismem“. S tím je spojené vzdělávání,
zájem o nové postupy, vzájemné diskuze
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a nápady k řešení konkrétního problému.
Zároveň se zajímáme o problematiku živočišné a rostlinné výroby. Nesmíme opomenout ani marketing prodeje a vývoje
trhu, abychom mohli naše produkty bez
větších problémů prodávat.
Na farmě i v sýrárně pracují členové
naší rodiny, která drží pevně pohromadě
a to je nejdůležitější. Bez vzájemných
dobrých vztahů by nic z toho, co budujeme a tvoříme, nebylo. Vděčíme za to
Bohu a mnoha lidem, kteří se za nás
modlí a přejí nám úspěch. Když slyšíte:
„Je dobře, že jste tady. Vaše sýry jsou
úžasné. Rádi vás opět navštívíme“, tak
máte velikou sílu dál pokračovat.
Naším hlavním cílem je výroba zdravých a chutných sýrů a másla vysoké
kvality. Přímo na farmě si můžete koupit
tyto výrobky v biokvalitě: Štamberkský
sýr a Zlatý bochánek (přírodně uzený sýr
na buku) jsou to sýry vhodné jak na grilování, tak do studené kuchyně, jejichž
specifickou vlastností je, že se neroztékají. Dále pak zrající sýr, který nese název
Svatoborský. Vyrábíme též čerstvé máslo
a přepuštěné máslo „GHÍ“. Sortiment je
doplněný vynikajícím nakládaným sýrem
ve slaném nálevu (balkánský typ), který
je jemný a není tak slaný (12% roztok
soli v nálevu). Také nabízíme nakládané
sýry v olivovém oleji a příležitostně
i šumavský horský sýr.

„To pravé ze Šumavy“
Od letošního jara mohou na 2 roky nově používat značkuu
ŠUMAVA originální produkt® dva výrobky. Oceněným blahopřejeme a těšíme se z toho, že rozšířili nabídku označenou šumavskou regionální značkou. Kompletní seznam všech
certifikovaných s podrobným popisem naleznete na internetové adrese www.regionalni-znacky.cz/sumava. Navštivte nás
ás
také na našem facebooku:
www.facebook.com/sumavaoriginalniprodukt
Výrobky je možné zakoupit
na uvedené adrese.

Pravé šumavské výrobky
Drátované dekorační
a užitkové předměty
Sýry se dají koupit přímo na naší farmě
v Červených Dvorcích čp. 11. Otvírací doba
je od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin
a v sobotu od 9 do 15 hodin. V kuchyňské
podobě upravené sýry si můžete zakoupit v restauracích u Švelchů v Sušici a na
Chatě Rovina nad Dobrou Vodou. Dále
od jara do podzimu prodáváme na farmářských trzích v Sušici, Klatovech a Strakonicích. Naše sýry a másla jsou označeny
značkou ŠUMAVA originální produkt®.
Manželé Melcherovi,
Červené Dvorce 11, tel.: 728 817 271,
syrarnamelcher@seznam.cz

V rukách šikovného řemeslníka se i obyčejný drát může změnit v umělecké dílo.
Navazujeme na tradici starých drátenických mistrů a vyrábíme drátěné výrobky
pro radost. Drát je materiál, který uctívali
a hojně využívali již naši dávní předkové.
Drátenictví se začalo rychle rozvíjet už
za dob Keltů a bylo ceněno v antickém
světě i ve středověku. Jako řemeslný obor
dosáhlo svého největšího rozmachu v 19.
století, a to především na Slovensku,
odkud drátované výrobky a dráteníci putovali do mnoha zemí Evropy, Asie a také
na americký kontinent. V moderní době

udržuje příjemné teplo. Je extrémně trvanlivá, ale přesto lehká, jemná a luxusní.
Pleteniny z této nádherné vlny odpuzují
pachy a nečistotu, proto není nutné časté
praní – stačí jen provětrání na čerstvém
vzduchu. Ohledně dotazů na momentální zásoby, dostupné barvy a kvalitu,
nás prosím kontaktujte na e-mailu nebo
můžete též navštívit naši farmu.
LamaDorádo
Christine Sagstetter
Bernartice 33, 341 42 Kolinec
tel.: 376 314 059, 607 981 351
info@lamadorado.com
www.lamadorado.com
Nákup u výrobce je možný pouze
po telefonické dohodě.

Obnovené certiﬁkáty
Certifikační komise prodloužila dobu užívání značky ŠUMAVA originální produkt®
o další 3 roky 9 výrobkům.

Přikrývky, podložky a polštáře
z ovčí vlny

Českokrumlovský karamel od Vaška – pampeliškový
Tento tekutý karamel, v loňském roce oceněný také Regionální potravinou a Chutná
hezky. Jihočesky, vzniká u manželů Kalkušových pravidelně na jaře. Za krátkou chvíli květu pampelišek je zvládnou
nejen nasbírat (a přitom cestovat od Kleti
až po Lipno), ale celkově připravit pampeliškový karamel tak, aby ho bylo dost
(někdy) až do zimy.
Jarní limitovaná edice Pampeliškového
karamelu spojuje blahodárné účinky našeho
ručně vyráběného karamelu a bylinky,
nasbírané na Šumavě. Pampeliška je
sezónní bylinka kvetoucí brzy z jara, kdy
do sebe vstřebává sílu jarního sluníčka
a během roku či chladných večerů nám ji,
například v čaji, zase předává. Jsme také

pilní jako včelky a tento karamel pro vás
rádi připravíme každé jaro znovu.
V Českém Krumlově nás od půli června
do konce srpna můžete navštívit každý den
od 9 do 19 hodin na řemeslném trhu na
nádvoří Hotelu Růže v Horní ulici nebo
přímo v naší karamelovně U Poráků 512,
tady je ale jistější domluva předem. Těšíme
se na vás a vy zase můžete nejen na pampeliškový karamel, ale i na všechny ostatní
variace chutí od sladké, voňavé, kořeněné,
až slané, jako například karamel s chilli, solí a rozmarýnem na saláty, maso,
i zmrzlinu. Českokrumlovský karamel od
Vaška je držitelem značky ŠUMAVA originální produkt®.
Irena Kalkušová, karamelovysen.cz

Šumavský pivovar Vimperk
se v letním období řádně zapotí

Po řadě jarních akcí, kde se naše piva ze
Šumavského pivovaru úspěšně prezentovala (2. místo získal Vimperský Märzenbier 14° na Jarní ceně českých sládků),
se v létě soustředíme zejména na produkci pro místní spotřebu a uvedení dalších novinek.
Trvalá nabídka světlého, polotmavého
a tmavého českého ležáku bude v prázdninovém období doplněna tradičními letními lehčími pivy: Vimperským ibiškovým ležákem 11° a Vimperským pšeničným 12°.

Novinkami budou některé druhy australských piv „ale“, která jsou výsledkem
úzké spolupráce s některými australskými
minipivovary.
Na podzim se pak znovu objeví na
výčepu Vimperský zlatý Bock 16°. Piva
vánoční budou včas avizována i v zimním
vydání novin Doma na Šumavě.
V průběhu léta nás najdete na Chlumanských trzích, které se konají vždy první
sobotu v měsíci, na Medových slavnostech
v sobotu 28. 7. Krátce na to v sobotu 4. 8.
nás najdete na každoročních cyklistických

MTB závodech na Zadově. Jsme jedním
z jejich tradičních partnerů.
V letním a podzimním období můžete
zajít k nám do Steinbrenerovy ulice ochutnat řadu piv či si je koupit v lahvích: tradiční Vimperský světlý ležák 11°, polotmavý ležák 12° a tmavý speciál 13°
a postupně se obměňující další speciální
piva – aktuální nabídku najdete vždy na
našem webu www.sumavskypivovar.cz.
Tam též najdete, kde se naše piva čepují
jinde na Šumavě nebo v Praze. Není
jich málo.
Pivnice je celoročně otevřena vždy
v pátek od 17 do 22 hodin a v sobotu
od 15 do 20 hodin. K pivu nabízíme studené speciality regionálních výrobců.
Hosté si také mohou prohlédnout varnu
a sklep pivovaru, kdy jim vysvětlíme postupy vaření piva.
Pivo s sebou je možné zakoupit též
mimo otevírací dobu na zazvonění,
pokud je někdo přítomen. Pivo v sudech
je vhodné si předem objednat – nejlépe
napsat na adresu rezervace@sumavskypivovar.cz.
Naše piva jsou již několik let nositeli
certifikace ŠUMAVA originální produkt®.
Všechna piva jsou nefiltrovaná, nepasterizovaná, bez konzervantů a stabilizátorů.
Prostě piva vařená tradičně!
Ivan Hojdar,
Šumavský pivovar Vimperk

OVAG s. r. o.
Předměstí 447
341 01 Horažďovice
www.ovag.cz

Textilní výrobky z přírodních
materiálů
toto řemeslo téměř upadlo do zapomnění.
Ještě dnes se však najdou dráteníci, kteří
s nekonečnou trpělivostí, obdivuhodnou
precizností a s posvátnou úctou k tradici
našich předků dokážou změnit obyčejný
drát v umělecké dílo. Přesvědčte se sami
a pořiďte si některý z našich originálních
drátovaných výrobků. Rádi vám zhotovíme jakoukoliv drátovanou dekoraci
podle vašich přání.
Jaroslav Pahorecký
Sídliště Míru 283, 384 51 Volary
tel: 775 115 302
jarda@pahorecky.cz
www.pahorecky.cz
Nákup u výrobce je možný pouze
po telefonické dohodě.

Ručně předená vlna
z lam a alpak
Vše kolem předení začíná každoročně
na jaře, kdy si vezmu nůžky a našim lamám
sundám jejich huňaté zimní kabáty, neboť
jejich vlna patří k nejkvalitnějším přírodním materiálům na světě. Na exkluzivní
přízi, určenou k pletení, zpracovávám
především srst lam z našeho chovu. Vlnu
předu ručně, na kolovrátku. Vlna je upravená bez použití chemie, v přírodních bar-

Zuzana Havlovičová
Čihaň 34
341 42 Kolinec
fler.cz/zh-s-laskou

Šumavské bylinkové potěšení
a jiné ručně šité výrobky
Štěpánka Balvínová
Žáková
Volšovská 492, Sušice
www.balvinova.
estranky.cz

Páteříky a vinuté perly
ze Šumavy
Hedvika Zahálková,
Vimperská 392
341 92 Kašperské Hory
www.vinuteperle.eu

Šumavské kachle
MK PROFI Kachlová
kamna s. r. o.
Palackého 235
382 26 Horní Planá
www.mkprofi.com

Dorty z Café Charlotte
Café Charlotte
340 04 Železná Ruda 77
www.cafe-charlotte.cz

Pouťové a ovocné koláče
BANDUR spol. s. r. o.
T. G. Masaryka 516/II
342 01 Sušice
pekarstvi.rendl@
worldonline.cz

Rendlovy tyčinky

vách. Pro širší nabídku větší palety barev
(vlna lamy a alpaky může mít až 22 přírodních barev a odstínů), zpracovávám
také i vybranou srst alpaky. Vlna z lam
a alpak není mastná a dýchá, je hypoalergenní a odolná proti statické elektřině. Každé vlákno je duté, což zlepšuje
jeho termoizolační vlastnosti a vlna tak

BANDUR spol. s. r. o.
T. G. Masaryka 516/II.
342 01 Sušice
pekarstvi.rendl@
worldonline.cz

Louženské farmářské kuře
Farma Loužná s. r. o.
341 01 Loužná 51
www.farmalouzna.cz
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Doma na ŠUMAVĚ

Vyzkoušejte jedinečnou šumavskou pohostinnost
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“.
Podrobnější informace
o ubytovacích
a stravovacích
službách, které
splňují certifikační kritéria,
najdete na našich stránkách www.regionalni-znacky.cz/sumava a také v katalogu, který je dostupný v šumavských
infocentrech. Spoustu aktuálních informací najdete i na našem Facebooku
www.facebook.com/sumavaoriginalniprodukt.

Srub Javorná

Zámek Hrádek

Penzion „U Horejšů“

U Hojdarů

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

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

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

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

Penzion na Habeši

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

Ubytování, kavárna
a cukrárna „Na Kvildě“

Chata Kvilda

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

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

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

Proč využívat značených služeb?
Poskytované služby s ochrannou známkou ŠUMAVA originální produkt® garantují kvalitní péči o zákazníka, výjimečnost nabízených služeb, poskytování
aktuálních informací o regionu a šetrnost vůči přírodě a životnímu prostředí. Stravovací zařízení s touto ochrannou známkou vám nabídnou alespoň
3 tradiční regionální pokrmy.

Dvorec Nová Hůrka

Apartmány Šumava

Apartmány Modřínový dům

Chata Rovina

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

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

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

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

Apartmány U Dvou soviczech

Pod Churáňovským vrchem

Hotel U Martina

Ubytování U Chladů

Penzion U Černého kohoutka

384 92 Borová Lada 96
tel.: +420 736 517 218
www.udvousoviczech.cz

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

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

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

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

Prožijte jedinečný šumavský zážitek

Pečení chleba v lenorské peci

Šumavské bylinné lázně

Šumavské zastavení se Štěpánkou

Co mi šeptá Šumava

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

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

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

Ing. Jana Halbhuberová
Podlesí 3, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 602 183 283
www.svetyvnas.cz

Staročeský řemeslný jarmark
na Linecké stezce

Muškaření na Šumavě

Pohádková chalupa
Za pohádkou na Šumavu

Šumavou na elektrokole

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

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

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

e-Šumava.cz s.r.o., Provozovna Hájovna Větrník, Nová
Hůrka 228, 342 01 Prášily
tel.: +420 777 333 053
www.e-sumava.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠUMAVĚ
Dlouhodobé akce
do 13. 7.>VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ NPŠ / Klatovy, galerie Atrium
KD / vernisáž 14. 6. od 17 hod. www.mksklatovy.cz
do 14. 7.>VÝSTAVA PAMĚŤ DAVIDOVY HVĚZDY III / Hartmanice, synagoga / kresby Jaroslava Hodka – synagogy
Čech a Moravy, které přežily i synagogy, které jsou
nenávratně ztraceny. www.hartmanice.cz
do 30. 8.>VÝSTAVA EMMA / Chudenice, Starý zámek – Muzeum
J. Dobrovského / výstava obrázků Báry a Emmy Srncových. www.zamekchudenice.cz
do 30. 9.>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MĚSTA / Kašperské
Hory / tematické prohlídky města s průvodcem o historii dávné i nedávné; červen a září každou neděli,
červenec a srpen út, čt, ne; prodej vstupenek v IC, sraz
v 10.30 hodin před radnicí. www.kasphory.cz

2. – 22. 9.>KDYŽ SPADLA ŽELEZNÁ OPONA / Sušice / výstava.
www.mestosusice.cz
2. – 30. 9.>VÝSTAVA FOTOOBRÁZKŮ E. PILAROVÉ / Chudenice, Starý zámek – Muzeum J. Dobrovského / www.
zamekchudenice.cz

1. – 31. 10.>VÝSTAVA TGM / Vyšší Brod, vestibul kina / www.
mestovyssibrod.cz

6. 10. – 31. 12.>VÝSTAVA MALÍŘÁK>CHANOVICE, ZÁMECKÝ
AREÁL / vernisáž od 13 hodin spojená s módní přehlídkou,
výtvarné práce studentek ISŠŽ v Plzni. www.chanovice.cz
1. 11. – 31. 12.>VÝSTAVA KRÁLOVÉ ŠUMAVY / Vyšší Brod,
vestibul kina / www.mestovyssibrod.cz

do 30. 9.>KONEC VELKÉ VÁLKY A ŽIVOT V NOVÉ REPUBLICE /
Horažďovice, muzeum / aneb jak se žilo v Horažďovicích
(1918 –1938). www.horazdovice.cz
do 30. 10.>VÝSTAVA BETLÉMŮ / Netolice, muzeum / www.
muzeumnetolice.cz
do 31. 10.>VÝSTAVA KRÁLOVÉ ŠUMAVY / Dobrá Voda
u Hartmanic, Muzeum Dr. Šimona Adlera / výstavu pořádá
Ústav pro studium totalitních režimů. www.muzeum.
sumava.net
do 31. 10.>VLADIMÍR FAUST: KRAJINA – PŘÍRODA / Žihobce /
výstava velkoformátových fotograﬁí / www.zihobce.eu
do 31. 10.>GASTRONOMIE OD DOB NAŠICH BABIČEK /
Žihobce / výstava kuchyňských potřeb, spotřebičů,
kuchařek ze soukromé sbírky Č. Kulíška ze Sušice.
www.zihobce.eu
do 31. 10.>VÝSTAVA K 135 LETŮM VÝROČÍ SDH ŽIHOBCE /
Žihobce / www.zihobce.eu
1. – 29. 7. >MARTIN PIXA & UMĚLECKÁ SKUPINA MACH
ART / Netolice, muzeum / výstava různorodých technik,
vernisáž 1. 7. od 18 hodin. www.muzeumnetolice.cz
1. – 31. 7.>VÝSTAVA TGM A ARMÁDA / Vyšší Brod, vestibul
kina / www.mestovyssibrod.cz
1. 7. – 31. 8.>PO STOPÁCH SKŘÍTKŮ ZA POKLADEM /
Kašperské Hory / interaktivní procházka každou středu
s průvodcem po stezce „Cestou zlatokopů“, určená
pro děti, plná zábavného poznávání přírody, pověstí,
her a v závěru i rýžování zlata; sraz v 15 hodin před
radnicí, prodej vstupenek v IC. www.kasphory.cz

celoročně>VÝSTAVA VYVOLENY K UTRPENÍ / Hartmanice,
kostel sv. Kateřiny / expozice 12 panelů věnovaná pochodu
smrti židovských žen na konci války. Klíč k vyzvednutí
v IC. www.muhartmanice.cz

Krátkodobé akce
ČERVENEC 2018
30. 6. – 1. 7.>RYTÍŘI NA HRADĚ / zřícenina Dívčí Kámen /
divadelní představení, historický šerm, povídání
o oblékání, zbraních a zvycích středověku, ukázky
nácviku šermu. www.divcikamen.cz
30. 6. – 1. 7.>ČERNÍNSKÉ KRATOCHVÍLE / hrad Švihov /
skupina historického tance Danza Alegre a skupina
historické hudby Gemini Musicales uvádí oživení při
prohlídkách. www.hradsvihov.cz
30. 6. – 7. 7.>DRAMASTERIE / Sušice / umělecké workshopy
se závěrečným večerem všech účastníků uměleckých
dílen na ostrově Santos. nagl@post.cz
30. 6. – 7. 7.>MUZEUM LEHKÉHO OPEVNĚNÍ / Annín / přijďte
si prohlédnout soustavu řopíků s dobovým vybavením.
www.ropik-annin.cz
1. 7.>DĚTSKÝ DEN NA MOUŘENCI / Mouřenec u Annína, kostel
sv. Mořice / téma: Popelka, projížďky na koních, soutěže,
hry, dětská prohlídka kostela a kostnice, koncert dětí
ze ZŠ a MŠ z Dlouhé Vsi, od 14 do 18 hodin. www.
pratelemourence.cz
1. 7.>RABSKÝ FLOUTEK / hrad Rabí / Divadlo U staré herečky uvede pohádku Mauglí, od 15 hodin. www.hrad-rabi.eu

1. 7. – 31. 8.>PROMÍTÁNÍ V LETNÍM KINĚ / Kašperské Hory, parčík
pod kinem / přijďte si užít romantiku pod hvězdným
nebem, odreagovat se a zasmát nejen u českých komedií;
promítání každý pátek od 21.30 hodin, od půlky srpna
od 21 hodin. www.kasphory.cz

1. 7. – 30. 9.>VZNIK ČSR A KONEC PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY /
Kašperské Hory, radnice / výstava Ladislava Hadravy.
www.kasphory.cz
1. 7. – 30. 9.>VÝSTAVA NEJVYŠŠÍ SUDÍ PŮTA ŠVIHOVSKÝ Z RÝZMBERKA / hrad Švihov / představení této
téměř neznámé osobnosti široké veřejnosti. www.
hradsvihov.cz
2. 7. – 27. 8.>PROHLÍDKA SUŠICE S PRŮVODCEM / Sušice,
náměstí Svobody / každé pondělí od 10 hodin, sraz
před radnicí – 1. Městský okruh (po levém břehu
řeky Otavy), cestou uvidíte: Kámen neštěstí, Sušický
mechanický betlém, Starý židovský hřbitov, Příkopy,
radniční věž; každé pondělí od 14 hodin, sraz před
radnicí – 2. Městský okruh (po pravém břehu řeky
Otavy), cestou uvidíte: Křížovou cestu, kapli Anděla
Strážce, školu a pomník T. G. Masaryka, Památník
odboje, hřbitovní kostel Panny Marie, sušické pivovarnictví – Pivovar v Sušici. Prohlídky jsou zdarma,
pořádá Městské IC Sušice. Upozornění: v pondělí 6. 8.
se prohlídky nekonají. www.mestosusice.cz
4. 7. – 29. 8.>KULTURNÍ LÉTO / Horní Planá / každou středu
u kašny na náměstí, koncerty, divadelní představení.
www.horniplana.cz
6. 7. – 18. 8.>VÝSTAVA PAVLA TEJKALA: KRESBA, MALBA,
KERAMIKA / Chanovice, zámek / Vernisáž 6. 7. od
18 hodin. www.chanovice.cz
6. 7. – 31. 8.>PROMÍTÁNÍ V LETNÍM KINĚ / Horní Planá /
každý pátek a sobotu v červenci od 21:45 hod., v srpnu
od 21:15 hod. www.horniplana.cz
7. 7. – 15. 8.>NEPRAKTICKÉ ŘEMESLO / Chanovice, zámecký
areál / výstava Tvůrčí skupiny P89 Plzeň“, 7. 7. vernisáž
od 10 hodin. www.chanovice.cz
14. 7. – 1. 9. >PAMĚŤ DAVIDOVY HVĚZDY IV. A MALÉ
SAKRÁLNÍ STAVBY JIHOZÁPADNÍCH ČECH / Hrádek
u Sušice, zámecká galerie / výstava obrazů kreslených
uhlem Jaroslava Hodka. www.zamekhradek.cz
3.–30. 8.>MAREK KAPLER – FOTOGRAFIE POOTAVÍ A TOMÁŠ
HAVLÍK – VÝSTAVA SOCH A OBRAZŮ / Netolice, muzeum /
www.muzeumnetolice.cz
17. 8. – 30. 9.>ŠIKOVNÉ RUCE ZE DNŮ ŘEMESEL NA FOTOGRAFIÍCH / Chanovice, zámecký areál / výstava Fotoklubu
Nepomuk, zahájení od 18 hodin, zahraje Musical
Friendship. www.chanovice.cz
1. – 30. 9.>VÝSTAVA ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE 1914–1920 /
Vyšší Brod, vestibul kina / www.mestovyssibrod.cz
1. – 30. 9.>EVA MALKOVSKÁ – VÝSTAVA OBRAZŮ / Netolice,
muzeum / www.muzeumnetolice.cz

5. 7.>ZÁCHRANÁŘSKÝ PES V AKCI / Slunečná / přijďte
se podívat na ukázku výcviku záchranářských psů,
kteří jsou cvičeni pro hledání ztracených lidí v horách,
od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz
5. 7.>CHUDENICKÉ ZÁMECKÉ PŘÍBĚHY / Chudenice, Starý
zámek – Muzeum J. Dobrovského / oživené prohlídky.
www.zamekchudenice.cz
5. 7.>MOTOKROSOVÉ ZÁVODY / Netolice, trať Ingilinka /
www.netolice.cz
5. 7.>ADORACE / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice /
příležitost k zastavení, ztišení, usebrání, rozjímání
a niternému rozhovoru s Bohem, od 19 hodin. www.
pratelemourence.cz

3. 7.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS /
vycházka do okolí, poznávání drobných tajemství
přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti
i dospělé, od 9 hodin. www.npsumava.cz
3. 7.>NOČNÍ KONCERT / Lipno, Stezka korunami stromů /
pojďte si zazpívat do vzdušných pater stezky s kapelou
Thomband, zazní poklady českého folku, country
i lidových písní. Zahájení ve 20 hodin. www.lipno.info
3. 7.>BRATŘI Z RŮŽE / hrad Rožmberk / šermířské divadelní
představení na nádvoří hradu od 19 hodin. www.
hrad-rozmberk.cz
4. 7.>ROSTLINY PLANÉ A KULTURNÍ / Kašperské Hory, IS /
botanická vycházka do okolí, od 10 hodin. www.
npsumava.cz
4. 7.>ŽIVOT V PRALESE / Stožec, IS / vydejte se s dětmi za
poznáním šumavských pralesů. Trasa o délce 4,5 km
vede po zážitkové Puštíkově stezce v areálu lesních
her. www.npsumava.cz
4. 7.>KAMIL STŘIHAVKA / Vyšší Brod, klášterní zahrada / koncert
od 19 hodin. www.mestovyssibrod.cz

13. 7 >JAZZ! YES! / Prachatice, náměstí / od 18 hodin. www.
kisprachatice.cz
13. 7.>PETR NOVÁK FOREVER / Annín / koncert u příležitosti slavnostního otevření Annínské kulturní
stodoly, od 18 hodin vernisáž výstavy „222 let Annína“, od 19 hodin koncert. www.pratelemourence.cz

17. 7.>NOČNÍ KONCERT / Lipno, Stezka korunami stromů /
Klarinetový soubor z Prachatic; od 20 hodin. www.
lipno.info

13. – 15. 7.>DIVADELNÍ LÉTO NA ZÁMKU / zámek Kratochvíle /
v zahradě zámku hraje soubor divadelních ochotníků
Tyl Netolice komedii Zdeňka Hovorky – Darmošlapky,
od 21 hodin. www.zamek-kratochvile.cz

18. 7.>DEN VLKA OBECNÉHO / Srní, NC / celodenní program,
od 10 do 15 hodin stezka zaměřená prioritně na život
vlka, tvořivá dílna, od 15 hodin odborná přednáška
ing. Jana Mokrého. www.npsumava.cz

6. 7.>PEČENÍ V PECI / Volary, muzeum / přijďte ochutnat
česnekové placky, housky a chléb od mistra pekaře
Augustina Sobotoviče, od 9 hodin. www.mestovolary.cz

14. 7.>ŠTĚPÁN RAK A MATĚJ RAK – VŮNĚ SENA A BENZÍNU / Chanovice, zámek / koncert od 18 hodin. www.
chanovice.cz

18. 7.>KONCERT STRIPDOLLS + TŘÍSKÁČ / Klatovy, náměstí /
od 18 hodin. www.mksklatovy.cz

6. 7.>BAROKNÍ MOUŘENEC: VARHANNÍ KONCERT / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / na varhany hraje Jana
Havlíčková z Dvora Králové nad Labem, od 19 hodin.
www.pratelemourence.cz

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

6. 7.>RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ / Kašperské
Hory, IC / Co to byly pateříky a jak se vyrábějí vinuté
perly? Přijďte si poslechnout mnoho zajímavého
o historii sklářství na Šumavě a sami se pak můžete
pokusit o výrobu, od 13 hodin. www.npsumava.cz

18. 7.>VÝLET ZA POZNÁNÍM / rozcestí Svojše – Myší domky /
s rodačkou a spisovatelkou Marií Malou se vydáme
do zaniklých osad na úbočí hory Křemelné, sraz
v 9 hodin, délka trasy 9,8 km. www.npsumava.cz
18. 7.>SPIRITUÁL KVINTET / Mouřenec u Annína, kostel sv.
Mořice / koncert od 19 hodin. www.pratelemourence.cz

6. 7.>VEČERY SE SKLÁŘI PŘI SVĚTLE LOUČÍ / Brusírna Rajský
dvůr u Annína / komentované prohlídky brusírny skla
provádí sklářská královna, ukázka výroby vinutých
perel, host i překvapení; první prohlídka od 21 hodin.
www.kyralky.cz

19. 7.>KAM SE PODĚL OVČÍ KOŽÍŠEK / Stožec, IS / přijďte
se podívat, co vše se dá vyrobit z ovčí vlny, od 13 hodin.
www.npsumava.cz
19. 7.>POHLEDY DO KRAJINY / Kašperské Hory, IS / cestovatelská přednáška s promítáním fotografií Jana
Svatoše – 24 hodin strážcem nosorožců, od 19 hodin.
www.npsumava.cz

6. – 8. 7.>KLATOVSKÁ POUŤ / Klatovy / mezinárodní folklorní
festival, výstava karaﬁátů, pouťové atrakce, řemeslný
trh, koncerty ad. www.klatovy.cz
7. 7.>VLCI S NÁMI ŽIJÍ / Srní, NC / způsob života vlka a velkých
šelem, předvedení ochočeného vlka adaptovaného
na život s lidmi, od 13 hodin. www.npsumava.cz

19. 7.>PAVEL ŽALMAN LOHONKA / Vyšší Brod, klášterní
zahrada / koncert od 19 hodin. www.mestovyssibrod.cz

7. 7.>ŠUMAVSKÝ STRONGMAN / Sušice, náměstí / profesionální
soutěž v silových disciplínách s mezinárodní účastí;
od 13 hodin. vyki1@seznam.cz

14. 7.>HOJSOVECKÝ JARMARK / Hojsova Stráž / řemeslný
jarmark s dobrým jídlem, pitím a ukázkami řemesel
od 10 hodin. www.sumava.net/itcruda

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

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

14. 7.>ČERNOKNĚŽNICKÁ POHÁDKA / hrad Švihov / Pěnkavův
dvůr Takonín uvede pohádku O začarované princezně.
www.hradsvihov.cz

20. 7.>CLARINET FACTORY / Klatovy / koncert od 18 hodin
na renesančním dvorku. www.mksklatovy.cz

7. 7.>DEN ŘEMESEL / Chanovice, skanzen a zámecký areál /
přehlídka řemeslných dovedností, hudba, šermíři,
loutkoherci, tradiční kuchyně; od 9.45 hodin. www.
chanovice.cz

14. 7.>TAJEMNÍ OBYVATELÉ HORSKÝCH LUK / Svinná Lada,
IS / Víte, jak vypadá bramborníček, linduška nebo
třeba cvrčilka? Kdo je rákosník? Pojďte se seznámit
s ptačími obyvateli horského bezlesí. Vycházka od 17
do 20 hodin, délka trasy do 8 km, nutná rezervace
míst. www.npsumava.cz

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

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

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

18. 7.>KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / Borová Lada / vycházka
s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, délka trasy 13,5 km, sraz v 9 hodin parkoviště
u obchodu. www.npsumava.cz

1. 7.>DIVADELNÍ LÉTO NA ZÁMKU / zámek Kratochvíle /
v zahradě zámku hraje soubor divadelních ochotníků
Tyl Netolice komedii Zdeňka Hovorky – Darmošlapky,
od 21 hodin. www.zamek-kratochvile.cz

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

12. – 14. 7.>NOČNÍ PROHLÍKDY / hrad Kašperk / vydáme
se po stopách hejtmana Jana. www.kasperk.cz

13. – 15. 7.>MARKÉTSKÁ POUŤ / Horní Planá / koncerty
v pivním stanu, divadelní scéna pro děti, světské
atrakce, lidový jarmark, duchovní koncert v kostele
sv. Markéty. www.horniplana.cz

5. – 8. 7.>DIVADELNÍ LÉTO NA ZÁMKU / zámek Kratochvíle /
v zahradě zámku hraje soubor divadelních ochotníků
Tyl Netolice komedii Zdeňka Hovorky – Darmošlapky,
od 21 hodin. www.zamek-kratochvile.cz

7. 7.>SUPRBĚH / Sušice / sušický překážkový běh. www.
mestosusice.cz

3. 7.>JEZERNÍ SLAŤ – OSTRŮVEK SEVERSKÉ PŘÍRODY /
Kvilda, IS / prohlídka rašeliniště spojená s výstupem
na vrchol Tetřev, délka trasy 10 km, od 10 hodin.
www.npsumava.cz

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

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

1. 7.>DAŘBUJÁN A PANDRHOLA / Nýrsko, lesní divadlo / www.
lesnidivadlonyrsko.cz

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

12. 7.>TAJEMNÍ NOČNÍ LETCI ŠUMAVY / Kašperské Hory, IS /
odpoledne plné her, aktivit a zajímavostí ze života
netopýrů, od 14 hodin. www.npsumava.cz

13. 7.>KARAVANA SWINGERS BAND / Hrádek u Sušice,
zámek / koncert v zámecké zahradě od 19 hodin. www.
zamekhradek.cz

5. – 6. 7.>HUSOVY OSLAVY / Husinec / tradiční akce k uctění
památky Mistra Jana Husa spojená se mší, kulturním
a sportovním programem. www.husinec.cz

7. 7.>TRAKTORIÁDA / Horní Planá / spanilá jízda, soutěže,
program pro děti, živá hudba, večer taneční zábava,
od 11 hodin. www.sumava-lipno.eu

1. 7. – 31. 8.>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MOUŘENCE / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / každý den od 16 hodin.
www.pratelemourence.cz
1. 7. – 1. 9.>ZÁMECKÁ HERNA / Hrádek u Sušice, zámek / pro
rodiče s dětmi bude opět po celé léto otevřena herna
komtesy Adély a Jana Ferdinanda spolu s dětskou naučnou hernou Františka Pravdy. www.zamekhradek.cz

5. 7.>PEČENÍ CHLEBA / Nezdice na Šumavě, muzeum / ukázky a následně ochutnávka čerstvě upečeného chleba,
česnekových placek a houstiček v historické peci,
od 10 do 16 hodin. www.nezdicenasumave.cz

1. – 31. 10.>OBRAZY A KERAMIKA / Kašperské Hory, radnice /
výstava Olgy Kouřilové, šumavská tematika. www.
kasphory.cz

2. 10. 2018–31. 1. 2019>VÝSTAVA STARÉ A NOVÉ HARTMANICE / Hartmanice, IC / na fotograﬁích Huberta Babora.
www.muhartmanice.cz

do 30. 9.>VÁŽÍM, VÁŽÍŠ, VÁŽÍME / Horažďovice, muzeum /
výstava vah a závaží ze soukromé sbírky Evžena Koury.
www.horazdovice.cz

červenec – listopad 2018

14. 9. – 26. 10.>VÝSTAVA K 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY / Klatovy, KD / vernisáž 13. 9.; dobový kemp před
kulturním domem o víkendu 15. a 16. 9.; výstava
připravena ve spolupráci s Československou obcí
legionářskou. www.mksklatovy.cz

2. – 31. 10. >NAŠE REPUBLIKA / Netolice, muzeum /
výstava prací žáků ZŠ Netolice k 100. výročí založení samostatného československého státu. www.
muzeumnetolice.cz

do 30. 9.>VÝSTAVA LETNÍ KVĚTENA ŠUMAVY / Hartmanice, IC / na fotograﬁích ing. Přemysla Večeři. www.
muhartmanice.cz
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7. 7.>VÁZÁNÍ VORŮ A PLAVBA / Rechle u Modravy / ukázka
starých řemesel a plavení dřeva po Vchynicko – Tetovském kanálu, 10.30–15 hodin. www.npsumava.cz
7. 7.>GOTICKÝ MOUŘENEC: SVATOMOUŘENECKÉ FRESKY /
Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / o vzácných nástěnných malbách ze 14. století přednáší prof. Jan Royt,
od 18.30 hodin. www.pratelemourence.cz
7. – 8. 7.>KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA / Klatovy, letní
kino / www.mksklatovy.cz
8. 7.>ČESKO – BAVORSKÁ NEDĚLE / Železná Ruda – Alžbětín /
bleší trh, hudba a bohatý program od 10 do 17 hodin
na hraničním nádraží. www.sumavanet.cz/itcruda
9. 7.>I PLEVELE MAJÍ KRÁSNÉ KVĚTY / Kašperské Hory, IS /
botanická vycházka od 10 hodin. www.npsumava.cz
10. 7.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně
s odborným výkladem, sraz v 10 hodin na parkovišti
u obchodu. www.npsumava.cz

14. 7.>DEN CHKO A ŠUMAVSKÝCH PRALESŮ / Idina Pila /
celodenní akce v bezprostřední blízkosti Boubínského
pralesa. www.npsumava.cz
14. 7.>LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL OPEN AIR LÁZNĚ S HITRÁDIEM FM PLUS / Klatovy / od 15 hodin. www.facebook.
com/openairlazne
14. 7.>RED HOT ISLAND FESTIVAL / Sušice, ostrov Santos /
multižánrový hudební festival. tomasnws@seznam.cz
14. 7.>ČESKOSLOVENŠTÍ VLČÁCI / Srní, NC / Víte, že v nich
koluje vlčí krev? Povídání o jejich životě, vlčí komunikace, ukázka zvířat, od 13 hodin. www.npsumava.cz
14. 7.>ŠUMAVSKÝ POHÁR MTB / Prachatice / závod horských
kol. www.jcp-mtb.cz

20. – 21. 7.>ROCK POINT – HORSKÁ VÝZVA / Železná Ruda /
třetí ze seriálu závodů horských běhů a trekingů dvojic.
www.horskavyzva.cz

15. 7.>RABSKÝ FLOUTEK / hrad Rabí / Divadlýlko Kuba uvede
pohádku Za každým rohem Jeskyňka, od 15 hodin.
www.hrad-rabi.eu

20. – 22. 7.>IXS EUROPEAN DOWNHILL CUP / Špičák, Ski
& bike / závod evropského poháru ve sjezdu horských
kol, jediný závod v ČR. www.sumava.net/itcruda

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

20. – 22. 7.>KŘEMEŽSKÝ VÍKEND / Křemže / akce s kulturním programem pro celou rodinu – dechová hudba,
diskotéka, taneční zábava, ohňostroj. www.kremze.cz
20. – 22. 7.>VIMPERSKÝ FRŇÁK / Vimperk / multižánrový
festival, divadelní představení, hudba. www.meks-vimperk.com
21. 7.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Sušice, náměstí / 8–13 hodin.
www.mestosusice.cz
21. 7.>ACADEMIA MARIAE SANCTAE / Strašín, kostel / koncert,
pořádá Kruh přátel hudby Sušice. www.mestosusice.cz

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

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

10. 7.>JELEN EVROPSKÝ / Kvilda, NC / odborná přednáška
o životě jelena, od 15 hodin. www.npsumava.cz

10. 7.>NOČNÍ KONCERT / Lipno, Stezka korunami stromů / koncert komorního souboru Trio Budvicence od 20 hodin.
www.lipno.info
11. 7.>KONCERT CHAI + CHUŤ / Klatovy, náměstí / od 18 hodin.
www.mksklatovy.cz
11. 7.>POHLEDY DO KRAJINY / Kašperské Hory, IS / cestovatelská přednáška s promítáním fotograﬁí Heleny
Macenauerové – krajina od Sahary po Himaláj,
od 19 hodin. www.npsumava.cz
12. 7.>STAROČESKÉ HRY / Stožec, IS / vraťte se do dětských
let při tlučení špačků, točení káči, cvrnkání kuliček
a dalších hrách; od 13 hodin. www.npsumava.cz
12. 7.>KVILDSKÉ TISÍCOVKY / Kvilda, IS / putování po vrcholech
s jedinečným pohledem z ptačí perspektivy, délka trasy
19 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz

21. 7.>TAJEMNÁ NOC / Mlázovy, pohádková chalupa / oživená
večerní prohlídka od 18 hodin. www.pohadkovachalupa.cz

14. – 17. 7.>KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ / Chlumany /
promítání ﬁlmů pod širým nebem. www.chlumany.cz

10. 7.>TAJEMSTVÍ STOŽECKÉ KAPLE / Stožec, IS / vycházka
s povídáním o historii a jedinečné přírodě v okolí
Stožce, délka trasy 8 km, od 9 hodin. www.npsumava.cz

10. 7.>POCHOD K VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA /
Zdíkov a okolí / pěší výlet okolím Zdíkova, při němž
si připomeneme vznik první republiky, délka trasy
10–15 km, sraz v 8 hodin na aut. nádraží ve Zdíkově.
www.prachatickemuzeum.cz

20. 7.>LETNÍ VYCHÁZKA ZA PŘÍRODOU I HISTORIÍ / Srní,
IC / vydáme se přes Horní Hrádky do kaňonu řeky
Vydry a projdeme Klostermannovu stezku až ke Kamennému domu, délka trasy 9,8 km. www.npsumava.cz

15. 7.>VĚTRNÁ POHÁDKA / hrad Velhartice / nejnovější
pohádka Teátru Pavla Šmída, od 16 hodin. www.
hrad-velhartice.cz
15. 7.>ŠUMAVSKÉ LETNÍ HUDEBNÍ VEČERY / Sušice, Café
v Jablíčku / koncert skupiny Atares, latinsko-americké
skladby, od 19 hodin. www.mestosusice.cz
16. 7.>TVOŘIVÁ DÍLNA / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet
svou tvořivost, kreativitu a zručnost při antistresovém
malování, od 14 do 16 hodin. www.npsumava.cz
16–22. 7.>DIVADELNÍ TÝDEN / Mlázovy, pohádková chalupa /
týden s maňáskovým divadélkem Buřina z Příchovic,
začátky představení v 11, 14 a 16 hodin. www.pohadkovachalupa.cz

21. 7.>JMENINY MĚSTA / Horažďovice / oslava jmenin města,
divadelní představení www.horazdovice.cz
21. 7.>MOJE DOBRÁ JITRA / Chanovice, zámek / populární
botanik V. Větvička bude vyprávět za doprovodu
písničkářky Jany Rychterové a její kytary, od 18 hodin.
www.chanovice.cz
21. 7.>MOUNT KAŠPERK / Kašperské Hory, kostel s. Markéty /
křesťanský rockový festival od 14 hodin. www.
kasphory.cz
21. 7.>RYTÍŘI NA HRADĚ / Klenová, hrad / vraťte se s námi
do doby vlády Václava IV. a zúčastněte se dobývání hradu
Klenová, nebude chybět ani šerm, tanec, středověká
kapela, sokolník, jarmark, vojenské ležení. www.gkk.cz

17. 7.>ŽIVOT V PRALESE / Stožec, IS / vydejte se s dětmi
za poznáním šumavských pralesů, trasa 4,5 km vede
po zážitkové Puštíkově stezce. www.npsumava.cz

21. 7.>NOC S MOUŘENECKOU KOSTNICÍ / Mouřenec u Annína,
kostel sv. Mořice / přednáška Mgr. Martina Čechury
od 20 hodin, noční prohlídka kostnice od 22 hodin.
www.pratelemourence.cz

17. 7.>PO STOPÁCH SKLÁŘŮ / Kvilda, IS / vycházka po bývalých
sklárnách s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, délka trasy 11,5 km, od 9.30 hodin.
www.npsumava.cz

21. – 22. 7.>VÝSTAVA DENIVEK / Hrádek u Sušice, zámek /
více než 100 odrůd denivek na výstavě v hrádecké
galerii, prodej přebytků okrasných trvalek. www.
zamekhradek.cz

Léto 2018

KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠUMAVĚ
21. 7.>HIRŠPERSKÉ SLAVNOSTI / Jelení Vrchy / od 11.30 hodin,
ukázka plavení dříví a doprovodný program. www.
schw-kan.com

28. 7.>PO STOPÁCH ŠUMAVSKÝCH ZÁLESÁKŮ / Kašperské
Hory, IS / Umíte se vybavit do přírody a poradit si v krizové situaci? Přijďte a naučíte se mnoho praktických
dovedností do přírody. Od 14 hodin. www.npsumava.cz
28. 7.>SLAVNOSTI CHLEBA / Lenora / pečení chleba v historické
obecní peci spojené s ochutnávkou, výrobky regionálních pekáren, řemeslné a prodejní stánky, bohatý
doprovodný program. www.sumava.net/iclenora
28. 7.>TANČÍRNA / zámek Kratochvíle / tanečně-hudební večer
pod hvězdami, od 20 hodin. www.zamek-kratochvile.eu
28. 7.>AKTIVNÍ SOBOTA / Dobrá Voda u Hartmanic / odpolední
program pro malé i velké, tentokrát bude zaměřen
na šikovné ruce, od 14 hodin. www.sumavskecesty.cz

22. 7.>FRAŠKA O KÁDI / Nýrsko, lesní divadlo / www.lesnidivadlonyrsko.cz
23. 7.>TVOŘIVÁ DÍLNA „Z OVČÍNA“ / Kašperské Hory, IS /
přijďte si vyzkoušet zpracování ovčí vlny a různé
techniky plstění, od 14 hodin. www.npsumava.cz
24. 7.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS /
vycházka do okolí, poznávání drobných tajemství
přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti
i dospělé, od 9 hodin. www.npsumava.cz

17. 8.>DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ / Vyšší
Brod / 19 hodin. www.mestovyssibrod.cz

3. 8.>VERNISÁŽ VÝSTAVY / Netolice, muzeum / vernisáž
výstavy fotograﬁí, obrazů a a soch Marka Kaplera
a Tomáše Havlíka od 18 hodin. www.muzeumnetolice.cz

17. 8.>RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ / Kašperské
Hory, IC / Co to byly pateříky a jak se vyrábějí vinuté
perly? Přijďte si poslechnout mnoho zajímavého
o historii sklářství na Šumavě a sami se pak můžete
pokusit o výrobu, od 13 hodin. www.npsumava.cz

3. – 4. 8.>ŽELEZNORUDSKÉ SLAVNOSTI / Železná Ruda /
hudba, jarmark, pouťové atrakce a další. www.
sumava.net/itcruda
3. – 4. 8.>ČESKÉ HRADY / Rožmberk nad Vltavou / letní hudební
festival. www.ceskehrady.cz
4. 8.>CHLUMANSKÝ TRH / Chlumany / trh s nabídkou
čerstvého pečiva, lokálních výpěstků a výrobků, od 8
do 12 hodin. www.chlumany.cz

28. – 29. 7.>MUZEUM LEHKÉHO OPEVNĚNÍ / Annín / přijďte
si prohlédnout soustavu řopíků s dobovým vybavením.
www.ropik-annin.cz

4. 8.>ART CAMP / Vimperk / celodenní workshopy (tyče, poi,
hulahoop), šermíři a divadelníci. www.vimperk.cz

29. 7.>PŘEJEZD RYBNÍKA OHRADY / Chanovice / tradiční
přejezd rybníka na kole a s trakařem po dřevěné lávce,
od 13.30 hodin. www.chanovice.cz

4. 8.>VÁZÁNÍ VORŮ A PLAVBA / Rechle u Modravy / ukázka
starých řemesel a plavení dřeva po Vchynicko – Tetovském kanálu, 10.30–15 hodin. www.npsumava.cz
4. 8.>ČESKOSLOVENŠTÍ VLČÁCI / Srní, NC / Víte, že v nich
koluje vlčí krev? Povídání o jejich životě, vlčí komunikace, ukázka zvířat, od 13 hodin. www.npsumava.cz
4. 8.>ŠUMAVSKÝ MTB MARATON / Zadov / závod horských
kol. www.kolopro.cz

27. 7. >VEČERNÍ PROHLÍDKA PŘI ÚPLŇKU / Mlázovy,
pohádková chalupa / maňáskové divadlo, vyprávění
šumavských pohádek, posezení u ohně, od 18 hodin.
www.pohadkovachalupa.cz
27. 7.>JAKUB SMOLÍK / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice /
koncert k zahájení sklářské anenské pouti v Anníně,
od 20 hodin, po koncertu světelný průvod do údolí.
www.pratelemourence.cz
27. – 28. 7.>39. RALLY PAČEJOV / Rallysprint série, Mistrovství
ČR v rally historických automobilů www.rallypacejov.cz
27. – 28. 7.>ČESKÉ HRADY / Švihov / letní hudební festival.
www.ceskehrady.cz
27. – 29. 7.>ŠUMAVSKÝ POHÁR / Sušice / pořádá Lawn tennis
club Sušice. www.mestosusice.cz
28. 7.>ROCKFEST NA LETŇÁKU / Horní Planá / lokální festival
rockových a amatérských skupin, od 17 hodin. www.
horniplana.cz
28. 7.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / mlsálci se mohou
těšit na tradiční lenorské placky, housky a výtečný
chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora

29. 7.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejte život
vlků a jejich život ve smečce, videoukázky výchovy
vlčat, návštěva venkovního výběhu; od 13 hodin.
www.npsumava.cz
29. 7.>ZA HISTORIÍ RÝŽOVÁNÍ ZLATA / Radešov / dozvíte
se o rýžování a dolování zlata na Šumavě od dob Keltů
až do přelomu 19. a 20. století, včetně praktických
ukázek a soutěží, od 14 hodin. www.npsumava.cz
29. 7.>POHÁDKOVÉ VELHARTICE / hrad Velhartice / Vodnická
pohádka v podání divadla Koňmo, od 16 hodin. www.
hrad-velhartice.cz
29. 7.>SKLÁŘSKÁ ANENSKÁ POUŤ / Annín / v 11 hodin
procesí a poté poutní mše svatá ve sklářské hrobní
kapli rodiny Schmid, odpoledne kulturní program
na návsi. www.pratelemourence.cz

17. 8.>DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ / hrad Rožmberk / recitál
o lásce Návštěva mladé dámy, od 20 hodin. www.
hrad-rozmberk.cz
17. – 19. 8.>VOLARSKÉ SLAVNOSTI DŘEVA / Volary / tradiční dřevařský jarmark, soutěž o putovní dřevák, pochod
v dřevěné obuvi, hudba. www.mestovolary.cz

31. 7.>NOČNÍ KONCERT / Lipno, Stezka korunami stromů /
The Greens – pop folk; od 20 hodin. www.lipno.info
31. 7. – 4. 8.>ROZMARNÉ LÉTO / hrad Kašperk / představení
divadelního spolku Kašpar na hradním nádvoří
od 21 hodin. www.kasperk.cz

SRPEN
1. 8.>KONCERT KAPELY WEGET / Klatovy, náměstí / od 18 hodin.
www.mksklatovy.cz
1. 8.>KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / Borová Lada / vycházka
s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, délka trasy 13,5 km, sraz v 9 hodin parkoviště
u obchodu. www.npsumava.cz

28. 7.>FAIRY DREAM / hrad Kašperk / koncert mezinárodního dua, cesta středověkem do éry renesance
s prožitkem keltské, fantasy a světové hudby,
od 20 hodin. www.kasperk.cz

1. 8.>TVOŘIVÁ DÍLNA / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet
svou tvořivost při programu výtvarné recyklování
a vyrobit si originální dárek technikou pergamano,
od 14 do 16 hodin. www.npsumava.cz
1. 8.>UKÁZKA PLAVENÍ DŘÍVÍ / u Přední Zvonkové / plavení
u potoka Pestřice od 13:45 hodin. www.schw-kan.com
2. 8.>MÝTY A SKUTEČNOSTI O MRAVENCÍCH / Kvilda, IS /
vycházka méně známým okolím Kvildy, které vyniká
neobvyklým množstvím mravenčích obydlí, od 10 hodin.
www.npsumava.cz
2. 8.>ŽIVOT V PRALESE / Stožec, IS / vydejte se s dětmi
za poznáním šumavských pralesů, trasa 4,5 km vede
po zážitkové Puštíkově stezce. www.npsumava.cz
2. 8.>MICHAL PAVLÍČEK A MONIKA NAČEVA / Vyšší Brod,
klášter / koncert v gotickém sklepení kláštera od 18 hodin.
www.mestovyssibrod.cz
3. 8.>KONCERT ESTER KOČIČKOVÉ & MOODY CAT BAND /
Klatovy, náměstí / od 18 hodin. www.mksklatovy.cz
3. 8.>ODPOLEDNE S RYSEM OSTROVIDEM / Kašperské Hory,
IS / odpoledne plné her, aktivit a zajímavostí o této
naší největší kočkovité šelmě, od 14 do 16 hodin.
www.npsumava.cz
3. 8.>BAROKNÍ SLAVNOST / Hrádek u Sušice, zámek / komponovaný večer inspirovaný dobou baroka, od 18.30 hodin.
www.zamekhradek.cz

18. 8.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Sušice, náměstí / 8–13 hodin.
www.mestosusice.cz
18. 8.>JAVORNICKÝ PAZDŘIVEC / Javorník na Šumavě /
nezávodní MTB happening. www.javorniksumava.cz

4. – 5. 8.>ŠTÍTY STŘÍBRNÉHO LVA / hrad Velhartice / zažijte
výlet do 14. století, středověký hrad ožije vojenským
stanovým ležením, rytířskými turnaji, ukázky ranhojičství, dobové vaření, zbrojnice, ukázky řemesel,
přednášky, výcvik v lukostřelbě. www.hrad-velhartice.cz

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

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

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

4. – 5. 8.>ENDURO SERIE / Zadov / závod horských kol.
www.ceskaenduroserie.cz

12. 8.>KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY / Mouřenec u Annína,
kostel sv. Mořice / Markéta Schley Reindlová – varhany
a hosté od 14 hodin. www.pratelemourence.cz

18. 8.>PTAČÍ TAH – FASCINUJÍCÍ FENOMÉN / Svinná Lada,
IS / Kam ptáci odlétají, jak dlouho jim trvá cesta? Jak
se studuje ptačí tah? Přijďte se seznámit s tažnými
i stálými druhy ptáků na krátké vycházce šumavskou
přírodou. V případě příznivého počasí ukázka
kroužkování ptáků. Od 8 hodin, délka trasy 8 km.
www.npsumava.cz

4. – 5. 8. >KAŠPERSKOHORSKÁ POUŤ PANNY MARIE
SNĚŽNÉ / Kašperské Hory / jedna z největších letních
akcí pro širokou veřejnost, poutní procesí, staročeský jarmark, folklorní vystoupení, pouťové atrakce
a doprovodný program. www.kasphory.cz

13. 8.>TVOŘIVÁ DÍLNA „Z OVČÍNA“ / Kašperské Hory, IS /
přijďte si vyzkoušet zpracování ovčí vlny a různé
techniky plstění, od 14 hodin. www.npsumava.cz
14. 8.>ŽIVOT V PRALESE / Stožec, IS / vydejte se s dětmi
za poznáním šumavských pralesů, trasa 4,5 km vede
po zážitkové Puštíkově stezce. www.npsumava.cz
14. 8.>RYS OSTROVID / Kvilda, NC / odborná přednáška
od 15 hodin. www.npsumava.cz
14. 8.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně
s odborným výkladem, sraz v 10 hodin na parkovišti
u obchodu. www.npsumava.cz
14. 8.>NOČNÍ KONCERT / Lipno, Stezka korunami stromů /
HrajeTo – alternativní harmonikáři; od 20 hodin.
www.lipno.info

31. 7.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně
s odborným výkladem, sraz v 10 hodin na parkovišti
u obchodu. www.npsumava.cz
31. 7.>PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ / Kašperské Hory, IS /
vycházka s povídáním o těžbě zlata v okolí, cestou
doprovodné aktivity, délka trasy 7,5 km, od 9 hodin.
www.npsumava.cz

18. 8.>ROSTLINY NAŠICH BABIČEK / Kašperské Hory, IS /
botanická vycházka za tajemstvím šumavských rostlin,
od 10 hodin. www.npsumava.cz

12. 8.>RABSKÝ FLOUTEK / hrad Rabí / Divadlo LokVar uvede
pohádku Český Honza, od 15 hodin. www.hrad-rabi.eu

29. 7.>POCTA ANNÍNSKÝM SKLÁŘŮM / Mouřenec u Annína,
kostel sv. Mořice / koncert: Katarína Ševčíková – harfa,
Valentýna Mužíková – soprán. Uložení annínských
korunovačních klenotů. Začátek v 18 hodin. www.
pratelemourence.cz

28. 7.>DEN S HASIČI / Sušice / www.mestosusice.cz

28. 7.>KONCERT MŇÁGA & ŽĎORP / Klatovy, náměstí /
od 21 hodin, předkapela Narttu od 19 hodin. www.
mksklatovy.cz

11. 8.>COUNTRY ODPOLEDNE / Klatovy, letní kino / koncert
Pavlíny Jíšové & Bababand od 14 hodin. www.
mksklatovy.cz

11. 8.>MUZIKÁLOVÝ MOUŘENEC / Mouřenec u Annína, kostel
sv. Mořice / písně z Jesus Christ Superstar a dalších
muzikálů přednesou sourozenci Marcela Puldová
a Aleš Kohout, od 19 hodin. www.pratelemourence.cz

1. 8.>ZÁCHRANÁŘSKÝ PES V AKCI / Slunečná / přijďte
se podívat na ukázku výcviku záchranářských psů,
kteří jsou cvičeni pro hledání ztracených lidí v horách,
od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz

28. 7.>NEZMAŘI / Annín / od 17:30 hodin koncert v rámci
sklářské anenské pouti. Celodenní program: od 9 hodin
prohlídky skláren a památek, komentovaná procházka po Annínsku, od 14 hodin sklářské průvody,
korunovace sklářské královny, taneční vystoupení
Annínských žen, večerní zábava, ohňová show. www.
pratelemourence.cz

10. 8.>PUTOVÁNÍ NA HRAD KAŠPERK / Kašperské Hory, IS /
vycházka přes Žlíbek a Pustý Hrádek na středověký
hrad, cestou vás čekají různé hry a úkoly, od 9 hodin.
www.npsumava.cz

11. 8.>LETNÍ MINIFESTIVAL HUDBY / Žihobce, zámecký park /
folk, bluegrass, country. www.zihobce.eu

25. 7.>RYS OSTROVID / Kvilda, NC / odborná přednáška
od 15 hodin. www.npsumava.cz

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

10. 8. >KONCERT MARTY A TENNY / Klatovy, náměstí /
od 18 hodin. www.mksklatovy.cz

11. 8.>ZA HISTORIÍ RÝŽOVÁNÍ ZLATA / Radešov / dozvíte
se o rýžování a dolování zlata na Šumavě od dob Keltů
až do přelomu 19. a 20. století, včetně praktických
ukázek a soutěží, od 14 hodin. www.npsumava.cz

25. 7.>NETOPÝŘI ŠUMAVY / Srní, NC / odborná přednáška
o netopýrech od 15 hodin. www.npsumava.cz

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

9. 8.>VÝPRAVA ZA LESNÍM HMYZEM / Horská Kvilda, SEV /
akce vhodná i pro děti, délka trasy 1,2 km, od 10 hodin.
www.npsumava.cz

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

25. 7.>VÝPRAVA ZA LESNÍM HMYZEM / Horská Kvilda, SEV /
akce vhodná i pro děti, délka trasy 1,2 km od 10 hodin.
www.npsumava.cz

27. 7. >ŠTĚPÁN RAK A BOHEMICA / Klatovy / koncert
od 18 hodin na renesančním dvorku. www.mksklatovy.cz

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

11. 8.>KONCERT KOMORNÍ HUDBY / Železná Ruda, kostel /
Pellant trio od 19 hodin. www.sumava.net/itcruda

25. 7.>KONCERT PETROVICKÁ SEDMIČKA / Klatovy, náměstí /
od 18 hodin. www.mksklatovy.cz

26. 7.>FANTOM SIMON / hrad Rožmberk / pohádka podle
Oscara Wilda na nádvoří hradu od 20.30 hodin. www.
hrad-rozmberk.cz

9. 8.>VÝPRAVA ZA HOŘCEM PANONSKÝM / Kvilda, IS /
délka trasy 4 km, fyzicky náročná, od 10 hodin. www.
npsumava.cz

11. 8.>DŘEVĚNÁ OLYMPIÁDA / Hojsova Stráž / 14. ročník
hojsoveckého klání pro děti i dospělé od 13.30 hodin
u hasičárny. www.sumava.net/itcruda

24. 7.>NOČNÍ KONCERT / Lipno, Stezka korunami stromů /
Josef Fojta & Jan Reindl – indie folk; od 20 hodin.
www.lipno.info

26. 7.>ŠUMAVSKÁ NEJ… / Kašperské Hory, IS / program
nejen pro rodiny se zvídavými dětmi plný her, aktivit
a zajímavostí o šumavské přírodě, od 9 do 12 hodin.
www.npsumava.cz

17. 8.>KONCERT LUBOMÍRA BRABCE / Chudenice, Starý zámek –
Muzeum J. Dobrovského / www.zamekchudenice.cz

11. 8.>FESTIVAL PIVA / Prachatice, náměstí / přehlídka malých
lokálních minipivovarů, bohatý doprovodný program,
pivní speciality k zakousnutí, velký stan k posezení,
od 12 hodin. www.kisprachatice.cz

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

26. 7.>OPEN MIC SUŠICE / Sušice, centrum charity Prostor / Zpíváš?, Hraješ? Ukaž se! Podpoříme Tě dobrým zvukem!
Od 14:30 do 16 hodin, přihlášky na tel. 602 600 545,
studiomuzikamia@gmail.com

17. 8.>ZÁZVŮRKOVÁ – MACHÁČEK SWING TRIO AVALONS – CO NEODNESL ČAS / Klatovy, náměstí / koncert
od 18 hodin. www.mksklatovy.cz

3. 8.>VEČERY SE SKLÁŘI PŘI SVĚTLE LOUČÍ / Brusírna Rajský
dvůr u Annína / komentované prohlídky brusírny skla
provádí sklářská královna, ukázka výroby vinutých
perel, host i překvapení; první prohlídka od 21 hodin.
www.kyralky.cz

28. 7.>SLAVNOSTI MEDU / Včelná pod Boubínem / jarmark
zaměřený na včelí produkty, ukázky tradičních řemesel,
divadlo, hudba. www.obecbuk.cz

28. – 29. 7.>POUŤ NA ZÁMKU / Chudenice, Starý zámek –
Muzeum J. Dobrovského / noční oživené prohlídky,
šermířská vystoupení, jarmark, výstava denivek.
www.zamekchudenice.cz

16. – 18. 8.>NOČNÍ PROHLÍKDY / hrad Kašperk / po stopách
hejtmana Jana. www.kasperk.cz

červenec – listopad 2018

24. 7.>VYTVOŘ SI SVŮJ VLASTNÍ HISTORICKÝ TERČ /
Prachatice, muzeum / inspirujte se vystavenými historickými terči a následně si vlastní terč vyrobte, na závěr
si společně zastřílíte kuší či zaházíte šipkami na cíl,
od 14 do 16 hodin. www.prachatickemuzeum.cz

26. 7.>TAJEMNÝ SVĚT ROSTLIN / Kvilda, IS / poznejte rostliny
běžné i chráněné, léčivé i jedovaté, barevné i nenápadné
na botanické vycházce od 10 hodin. www.npsumava.cz
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15. 8.>POHLEDY DO KRAJINY / Kašperské Hory, IS / cestovatelská přednáška s promítáním fotograﬁí Heleny
Macenauerové – Sikkim – Himálaj mezi Nepálem
a Bhútánem, od 19 hodin. www.npsumava.cz
5. 8.>POHÁDKA O LÍNÝCH STRAŠIDLECH / Nýrsko, lesní
divadlo / www.lesnidivadlonyrsko.cz
7. 8.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS /
vycházka do okolí, poznávání drobných tajemství
přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti
i dospělé, od 9 hodin. www.npsumava.cz
7. 8.>VZKŘÍŠENÍ SOUMARSKÉHO RAŠELINIŠTĚ / Soumarský
most, registrační místo / projdeme se po naučné stezce
Soumarské rašeliniště a dozvíme se více o rašeliništích,
jejich fauně, ﬂóře a revitalizaci. www.npsumava.cz

15. 8.>HLEDÁNÍ ŠUMAVSKÝCH SKŘÍTKŮ / Kašperské Hory, IS /
dopoledne plné her a aktivit o šumavské přírodě pro
rodiče s dětmi, od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz
15. 8.>KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / Borová Lada / vycházka
s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, délka trasy 13,5 km, sraz v 9 hodin parkoviště
u obchodu. www.npsumava.cz

7. 8.>NOČNÍ KONCERT / Lipno, Stezka korunami stromů / Trio
Naladěno – klasická hudba; od 20 hodin. www.lipno.info

8. 8.>JEDOVATÉ ROSTLINY V PŘÍRODĚ / Kašperské Hory, IS /
Jsou všechny rostliny k jídlu? Botanická vycházka
za tajemstvím jedlých i jedovatých šumavských rostlin,
od 10 hodin. www.npsumava.cz
9. 8.>TVOŘIVÁ DÍLNA / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet
svou tvořivost, kreativitu a zručnost při antistresovém
malování a techniku pergamano, od 14 do 16 hodin.
www.npsumava.cz

18. – 26. 8.>LIPNO SPORT FEST / Lipno nad Vltavou / kulturní
a sportovní program pro děti i dospělé, kurzy in-line
bruslení, běžeckých lekcí, možnost vyzkoušet si
paddleboard. www.lipno.info
19. 8.>JELENOVRŠSKÉ SLAVNOSTI / Jelení Vrchy / setkání
s folklorem, plavení dříví, pohádka u horního plavebního portálu od 11.30 hodin. www.schw-kan.com
20. 8.>TVOŘIVÁ DÍLNA / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet
svou tvořivost, kreativitu a zručnost při antistresovém
malování, od 14 do 16 hodin. www.npsumava.cz
21. 8.>VYTVOŘ SI SVÉHO SLOVANSKÉHO BOHA / Prachatice,
muzeum / pomocí výstavy Slované v jižních Čechách
se přenesete do doby starých Slovanů, poznáte tajemství
pradávných slovanských bohů a na závěr si vytvoříte
vlastní podobu slovanského boha z přírodního materiálu, od 14 do 16 hodin. www.prachatickemuzeum.cz
21. 8.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS /
vycházka do okolí, poznávání drobných tajemství
přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti
i dospělé, od 9 hodin. www.npsumava.cz

21. 8.>JEZERNÍ SLAŤ – OSTRŮVEK SEVERSKÉ PŘÍRODY /
Kvilda, IS / prohlídka rašeliniště spojená s výstupem
na vrchol Tetřev, délka trasy 10 km, od 10 hodin. www.
npsumava.cz

8. 8.>CHRÁNĚNÍ ŽIVOČICHOVÉ NP ŠUMAVA / Kvilda, NC /
přednáška RNDr. Luďka Bufky od 15 hodin. www.
npsumava.cz

8. 8.>STŘEDEČNÍ VEČERY – PETROVA DIVOČINA / Kvilda,
IS / přijďte si poslechnout, jak vidí přírodu Petr Jan
Juračka, vědec a popularizátor vědy, který se specializuje na vědeckou mikrofotograﬁi; od 18 hodin.
www.npsumava.cz

18. – 19. 8.>MARIÁNSKÁ POUŤ / Horažďovice, Na Tržišti /
pouťové atrakce. www.horazdovice.cz

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

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

8. 8.>KONCERT KAPELY IRON MAIDEN / Klatovy, náměstí /
od 18 hodin. www.mksklatovy.cz

18. 8.>POSEZENÍ POD LÍPOU / Netolice, náměstí / pohádka,
taneční vystoupení „holek“ z Jámy a dechová hudba
Doubravanka; od 15 do 24 hodin. www.netolice.cz

15. 8.>KONCERT KAPELY RADIÁTOR + PAHEYL / Klatovy,
náměstí / od 18 hodin. www.mksklatovy.cz
15. 8.>BOHOSLUŽBA V HRADNÍ KAPLI / hrad Švihov /
od 18 hodin. www.hradsvihov.cz
15. 8.>VÝLET ZA POZNÁNÍM / rozcestí Svojše – Myší domky /
s rodačkou a spisovatelkou Marií Malou se vydáme
do zaniklých osad na úbočí hory Křemelné, sraz
v 9 hodin, délka trasy 9,8 km. www.npsumava.cz
15. 8.>VLK OBECNÝ / Srní, NC / odborná přednáška o životě
vlků od 13 hodin. www.npsumava.cz
15. 8.>VEČERNÍ PROHLÍDKA / Mlázovy, pohádková chalupa /
Hynek Klimek bude vyprávět pohádky, posezení u ohně,
od 18 hodin. www.pohadkovachalupa.cz
16. 8.>STAROČESKÉ HRY / Stožec, IS / vraťte se do dětských
let při tlučení špačků, točení káči, cvrnkání kuliček
a dalších hrách; od 13 hodin. www.npsumava.cz
16. 8.>MÝTY A SKUTEČNOSTI O MRAVENCÍCH / Kvilda,
IS / vycházka méně známým okolím Kvildy, které
vyniká neobvyklým množstvím mravenčích obydlí,
od 10 hodin. www.npsumava.cz

21. 8.>NOČNÍ KONCERT / Lipno, Stezka korunami stromů / Naked
Proffesors – irish music; od 20 hodin. www.lipno.info
22. 8.>KONCERT KAPELY UNGELLERKA / Klatovy, náměstí /
od 18 hodin. www.mksklatovy.cz
22. 8. >STŘEDEČNÍ VEČERY – HOUBY BOUBÍNSKÉHO
PRALESA / Kvilda, IS / Boubínský prales v letošním roce
slaví 160 let od vyhlášení jeho ochrany. Pojďme zjistit,
jaké vzácné houby zde můžeme najít. Přednášející: Jan
Holec; od 18 hodin. www.npsumava.cz

16. 8.>KONCERT PATRICIE JANEČKOVÉ / Klášter Zlatá Koruna /
ve spolupráci s Jihočeskou ﬁlharmonií, od 18 hodin.
www.klaster-zlatakoruna.cz

22. 8.>POHLEDY DO KRAJINY / Kašperské Hory, IS / dozvíte
se, jakou fototechniku zvolit pro fotografování krajiny,
jak nastavit expozici či jakou zvolit kompozici, přednáška Pavla Bokra od 19 hodin. www.npsumava.cz

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

22. 8.>LETNÍ VYCHÁZKA ZA PŘÍRODOU I HISTORIÍ / Srní, IC /
vydáme se přes Horní Hrádky do kaňonu řeky Vydry
a projdeme Klostermannovu stezku až ke Kamennému
domu, délka trasy 9,8 km. www.npsumava.cz
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22. 8.>DEN RYSA OSTROVIDA A JELENA EVROPSKÉHO /
Kvilda, NC / celodenní program, od 10 do 15 hodin stezka
zaměřená prioritně na život rysa a jelena, komentované
prohlídky, tvořivá dílna, od 11 a 15 hodin odborná
přednáška o rysu. www.npsumava.cz

1. – 8. 9.>DIVADELNÍ FESTIVAL / Netolice, divadlo / představení
ochotnických spolků. www.netolice.cz

22. – 26. 8.>KVĚTINOVÁ ARANŽMÁ V INTERIÉRECH / hrad
Rožmberk / www.hrad-rozmberk.cz

2. 9.>PTAČÍ TAH – FASCINUJÍCÍ FENOMÉN / Svinná Lada, IS /
Kam ptáci odlétají, jak dlouho jim trvá cesta? Jak se studuje ptačí tah? Přijďte se seznámit s tažnými i stálými
druhy ptáků na krátké vycházce šumavskou přírodou.
Od 8 hodin, délka trasy 8 km. www.npsumava.cz

24. 8.>MILAN DROBNÝ A NADROBNO / Klenová, hrad /
koncert od 19 hodin. www.gkk.cz

7. 9.>VEČER POD STROMY / Netolice, náměstí / koncert kapely
Lakomá Barka. www.netolice.cz

24. 8.>JIŘÍ SCHMITZER / Klatovy, náměstí / koncert od 18 hodin.
www.mksklatovy.cz

7. – 8. 9.>ŠUMAVSKÉ KAŠPERSKÉ HORY / Kašperské Hory,
Náměstí / historické městské slavnosti, obří loutky,
dobová módní přehlídka, historická auta, hudba,
divadlo, jarmark, ohňostroj a další; oslavte s námi
100 leté výročí vzniku Československé republiky.
www.kasphory.cz

24. 8.>PUTOVÁNÍ NA HRAD KAŠPERK / Kašperské Hory, IS /
vycházka přes Žlíbek a Pustý Hrádek na středověký
hrad, cestou vás čekají různé hry a úkoly, od 9 hodin.
www.npsumava.cz
24. 8.>VEČERY SE SKLÁŘI PŘI SVĚTLE LOUČÍ / Brusírna
Rajský dvůr u Annína / komentované prohlídky brusírny
skla provádí sklářská královna, ukázka výroby vinutých perel, host i překvapení; první prohlídka
od 21 hodin. www.kyralky.cz

25. 8.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / mlsálci se mohou
těšit na tradiční lenorské placky, housky a výtečný
chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora

8. 9.>JELEN EVROPSKÝ / Kvilda, NC / odborná přednáška
o životě jelena, od 15 hodin. www.npsumava.cz
8. 9.>LIPNO DĚTEM / Lipno nad Vltavou / …aneb den s Integrovaným záchranným systémem, ukázky a zásahy
profesionálních hasičů, policistů a záchranářů. www.
lipno.info
9. 9.>POUŤ V ZAHRADĚ A JARMARK / Zámek Kratochvíle /
den plný radostných zážitků a překvapení k uctění
svátku zámeckého kostela Narození Panny Marie.
www.zamek-kratochvile.eu

25. 8.>HRADOZÁMECKÁ NOC / hrad Velhartice / rockové
balady v podání violloncelového virtuoza Jana Skleničky
a sopranistky Miroslavy Časarové, od 20 hodin. www.
hrad-velhartice.cz

25. 8.>ELIAS / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / spirituály
a další písně v podání klatovské skupiny od 19 hodin.
www.pratelemourence.cz
9. 9.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejte život
vlků a jejich život ve smečce, videoukázky výchovy
vlčat, návštěva venkovního výběhu; od 13 hodin.
www.npsumava.cz
11. 9.>PŘEDNÁŠKA: OKUPAČNÍ ROK 1968 / Vyšší Brod, Klub
pod kinem / od 18 hodin. www.mestovyssibrod.cz
11. 9.>PŘEDNÁŠKA VÁCLAV BURLE – HOUBY NETOLICKA /
Netolice, muzeum / od 17 hodin. www.muzeumnetolice.cz
13. 9.>ORCHESTR JEŽKOVY STOPY / Sušice, Smetanův sál /
koncert. www.mestosusice.cz

14. – 15. 9.>DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ / Klatovy / v pátek
koncert, v sobotu celodenní program na náměstí.
www.klatovy.cz

29. 8.>KONCERT KAPELY LORD + HOSTÉ / Klatovy, náměstí /
od 18 hodin. www.mksklatovy.cz

14. – 16. 9.>HOUBAŘSKÝ VÍKEND / Javorník na Šumavě /
mykologická výstava. www.javorniksumava.cz

29. 8.>KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / Borová Lada / vycházka
s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, délka trasy 13,5 km, sraz v 9 hodin parkoviště
u obchodu. www.npsumava.cz

15. 9.>RYS OSTROVID / Kvilda, NC / odborná přednáška
od 13 hodin. www.npsumava.cz
15. 9.>ŠUMAVSKÝ FOTOMARATON / Kašperské Hory, IS /
oblíbená fotograﬁcká soutěž pro širokou veřejnost,
úkolem soutěžících je nafotit za 5 hodin 5 témat
v zadaném pořadí. www.fotoinstitut.cz

29. 8.>JELEN EVROPSKÝ / Kvilda, NC / odborná přednáška
o životě jelena, od 15 hodin. www.npsumava.cz

15. 9. >MISTROVSTVÍ ŠUMAVY V OPÉKÁNÍ PRASAT /
Hartmanice / 3. ročník. www.muhartmanice.cz

30. 8.>OPEN MIC SUŠICE / Sušice, centrum charity Prostor / Zpíváš?, Hraješ? Ukaž se! Podpoříme Tě dobrým zvukem!
Od 14:30 do 16 hodin, přihlášky na tel. 602 600 545,
studiomuzikamia@gmail.com
30. 8.>TAJEMNÍ NOČNÍ LETCI ŠUMAVY / Kašperské Hory,
IS / odpoledne plné her, aktivit a zajímavostí ze života
netopýrů, od 14 hodin. www.npsumava.cz

1. 9.>MOTOKROSOVÉ ZÁVODY / Netolice, trať Ingilinka /
www.netolice.cz
1. 9.>PŘÍBĚH MOUŘENECKÉ ŠKOLY / Mouřenec u Annína,
kostel sv. Mořice a okolí / sraz žáků mouřenecké školy
a pionýrů, kteří ji využívali od 60. Let; celodenní
program, od 16 hodin přednáška o historii školy.
www.pratelemourence.cz
1. – 2. 9.>SUŠICKÁ POUŤ / Sušice / mše, pouťové atrakce,
výstava drobného zvířectva v areálu chovatelů. www.
mestosusice.cz

22. 9.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Sušice, náměstí / 8–13 hodin.
www.mestosusice.cz
22. 9.>VLK OBECNÝ / Srní, NC / odborná přednáška o životě
vlků od 13 hodin. www.npsumava.cz

22. – 23. 9.>MUZEUM LEHKÉHO OPEVNĚNÍ / Annín / přijďte
si prohlédnout soustavu řopíků s dobovým vybavením.
www.ropik-annin.cz
22. – 23. 9.>HOJSOVECKÁ POUT´ / Hojsova Stráž / s hudbou,
zábavou a vším, co k pouti patří. www.sumava.net/
itcruda
23. 9.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejte život
vlků a jejich život ve smečce, videoukázky výchovy
vlčat, návštěva venkovního výběhu; od 13 hodin.
www.npsumava.cz

6. 10.>ŠUMAVSKÉ ŠTRŮDLOVÁNÍ / Dobrá Voda u Hartmanic /
soutěž o nejlepší jablkový závin, od 15 hodin. www.
sumavskecesty.cz
6. 10.>DEN MÍSTNÍ POTRAVINY / Chanovice, skanzen / tradiční
potravinářský den, letos zaměřený na brambory, hudba,
ukázky řemesel, od 10 do 17 hodin. www.chanovice.cz
6. 10.>BRAMBORIÁDA A DRAKIÁDA / Mlázovy, pohádková
chalupa / ukončení pohádkové sezony, od 13 hodin.
www.pohadkovachalupa.cz
7. 10.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejte život
vlků a jejich život ve smečce, videoukázky výchovy
vlčat, návštěva venkovního výběhu; od 13 hodin.
www.npsumava.cz
11. 10.>MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY / Klatovy,
sál radnice / koncert od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
12. 10.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin
pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz

27. 9.>OPEN MIC SUŠICE / Sušice, centrum charity Prostor / Zpíváš?, Hraješ? Ukaž se! Podpoříme Tě dobrým zvukem!
Od 14:30 do 16 hodin, přihlášky na tel. 602 600 545,
studiomuzikamia@gmail.com
27. 9.>TVOŘIVÁ DÍLNA / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyrobit
originální dárek z ﬁma, od 14 do 16 hodin. www.
npsumava.cz
28. 9.>SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY / Klatovy, náměstí / svatováclavská jízda od 12 hodin a kulturní program.
www.mksklatovy.cz

2. 11.>ŠTĚPÁN RAK – DOMOV MŮJ / Chanovice, zámek /
koncert od 18 hodin. www.chanovice.cz

13. 10.>SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ HISTORICKÝCH TRAKTORŮ /
Mahouš / výstava historických traktorů a další techniky s ukázkou dobové orby, muzika, občerstvení. www.
jihoceskyvenkov.cz

3. 11.>ŠTĚPÁN RAK: DOMOV MŮJ / Mouřenec u Annína,
kostel sv. Mořice / koncert k 100. výročí vzniku ČSR
od 16 hodin. www.pratelemourence.cz
8. 11.>BENNEWITZOVO KVARTETO / Sušice, Smetanův sál /
koncert pořádá Kruh přátel hudby Sušice. www.
mestosusice.cz
9. 11.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / pohádka pro
děti, začátek představení v 17 hodin. www.loutky.
unas.cz
9. 11.>SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI / Sušice, náměstí
Svobody a kostel sv. Václava / pořádá Římskokatolická
farnost Sušice. www.mestosusice.cz
9. 11.>SVATOMARTINSKÝ KONCERT / Horažďovice, hotel
Prácheň / Original Band. www.zskomenskeho.
horazdovice.cz

13. 10.>VLK OBECNÝ / Srní, NC / odborná přednáška o životě
vlků od 13 hodin. www.npsumava.cz
13. 10.>HAVELSKÝ JARMARK / Horažďovice, náměstí / řemeslný
a farmářský jarmark, kulturní program, od 9 hodin.
www.horazdovice.cz
13. 10.>HUBERTOVA JÍZDA / Bohumilice, zámek / hobby
skokové závody, mše svatá, doprovodný program,
slavnostní zahájení ve 13 hodin. www.zamekskalice.cz
19. 10.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin
pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz
19. 10.>ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY / Horažďovice, hotel
Prácheň / od 18 hodin, Zahrada srdce – koncert. www.
horazdovice.cz
20. 10.>PANCÍŘSKÉ STRÁNĚ / Železná Ruda a okolí / závod
horských kol v kulisách podzimní Šumavy. www.
sumavanet.cz/triatlon
20. 10.>FARMÁŘSKÝ TRH / Klatovy, náměstí / od 8 do 14 hodin.
www.mksklatovy.cz
21. 10.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejte život
vlků a jejich život ve smečce, videoukázky výchovy
vlčat, návštěva venkovního výběhu; od 13 hodin.
www.npsumava.cz

28. 9.>VOJSKO A ČETNICTVO I. REPUBLIKY / Prachatice,
náměstí / vozidla vojenských a ozbrojených složek
1. republiky, slavnostního nástup v dobových uniformách, přednášky: Četnictvo a četnická kriminalistika,
opevnění hranic 1935 –38. www.prachatice.eu

LISTOPAD
2. 11.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / pohádka pro
děti, začátek představení v 17 hodin. www.loutky.
unas.cz

23. 9.>ČESKO-BAVORSKÁ NEDĚLE / Železná Ruda – Alžbětín /
bleší trh, hudba a bohatý program od 10 do 17 hodin
na hraničním nádraží. www.sumavanet.cz/itcruda

26. 9.>STŘEDEČNÍ VEČERY – FLORA BOUBÍNSKÉHO PRALESA / Kvilda, IC / Boubínský prales v letošním roce slaví
160 let od vyhlášení jeho ochrany. Pojďme zjistit, jaké
vzácné rostliny zde můžeme najít. Přednášející: Milan
Štech; od 16 hodin. www.npsumava.cz

28. 10.>KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU / Klatovy, KD / písňový
recitál Dagmar Peckové a Jana Kučery od 19 hodin.
www.mksklatovy.cz

12. 10.>KONCERT SKUPINY KRAUSBERY / Volary, kino /
od 20 hodin. www.mestovolary.cz

24. 10.>STŘEDEČNÍ VEČERY – PRALESY V OKOLÍ VELKÉHO
JAVORU / Kvilda, IC / Existují v okolí Velkého Javoru ještě
pralesy? Přednášející: Johannes Matt; od 16 hodin.
www.npsumava.cz
26. 10.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin
pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz

28. 9.>KONCERT K STÁTNÍMU SVÁTKU / Klatovy, arciděkanský kostel / od 18 hodin, Šumavan a hosté. www.
mksklatovy.cz

26. 10. >ZA JELENY A RYSY NA ŠUMAVĚ / Kvilda, NC /
komentovaná prohlídka venkovní expozice s výběhem
jelenů a rysů od 16 hodin, nutné předchozí objednání.
www.npsumava.cz

28. 9.>ZA JELENY A RYSY NA ŠUMAVĚ / Kvilda, NC / komentovaná prohlídka venkovní expozice s výběhem jelenů
a rysů od 16 hodin, nutné předchozí objednání. www.
npsumava.cz

26. 10.>NENUĎME SE DOMA / Stožec, IS / vyrobte si s námi
podzimní dekorace různými výtvarnými technikami,
od 17 hodin. www.npsumava.cz

9. – 11. 11.>MARTINSKÁ HUSA / Horní Planá / ve vybraných
restauracích budou podávány husí speciality a Svatomartinské víno. www.horniplana.cz
10. 11. >SVATOMARTINSKÝ JARMARK / Horažďovice,
náměstí / od 12 hodin řemeslný a farmářský jarmark,
kulturní program, v 18 h lampionový průvod. www.
horazdovice.cz
10. 11.>MARTINSKÉ POSVÍCENÍ / Javorník na Šumavě /
od 20 hodin v hotelu Krásná vyhlídka. www.javorniksumava.cz
10. 11. >SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST / Horní Planá /
od 17 hodin na dvorku rodného domu A. Stiftera.
www.horniplana.cz
15. 11.>STRAŠIDELNÝ KONCERT / Horažďovice, hotel Prácheň
www.zus.horazdovice.cz
16. 11.>KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU / Klatovy, sál
radnice / koncert Mgr.Burdycha a Zuzany Berešové.
www.mksklatovy.cz
16. 11.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin
pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz
17. 11.>OSLAVY DNE BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII /
Sušice, náměstí / tradiční setkání pod lípou. www.
gymsusice.cz
17. 11.>ŠUMAVA LITERA / Vimperk / festival regionální
literatury. www.sumava-litera.cz
23. 11.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin
pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz
24. 11. >VÁNOČNÍ PŘEDSTAVENÍ / Hrádek u Sušice,
zámek / pohádka nejen pro děti, od 17 hodin. www.
zamekhradek.cz
24. 11.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / mlsálci
se mohou těšit na tradiční lenorské placky, housky
a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.
net/iclenora
25. 11.>POUŤ / Hartmanice / poutní mše svatá v 11:30 v kostele
sv. Kateřiny. www.muhartmanice.cz
25. 11.>PŘÍJEZD PANÍ ZIMY / Netolice, náměstí / podvečerní
program pro děti, jarmark. www.netolice.cz

28. 9.>LIPENSKÝ KOLO-TOČ / Lipno nad Vltavou / po celý den
budete mít možnost si vyzkoušet ﬂoutrejl s instruktorem,
jedná se o 5 km dlouhou, lesem vedenou cyklotrasu.
www.lipno.info

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

1. 9.>DOSTIHY / Kratochvíle, závodiště u zámku / www.netolice.cz

6. 10.>PODZIMNÍ BĚH ŽELEZNORUDSKEM / Železná Ruda /
29. ročník krosového závodu. www.sumava.net/itcruda

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

31. 8.>MICHAL AMBROŽ & HUDBA PRAHA / Klatovy / koncert
od 21 hodin, předkapela Snikers od 19 hodin. www.
mksklatovy.cz

1. 9.>M. NOSTITZ QUARTET / Chanovice, zámecký areál /
koncert od 18 hodin. www.chanovice.cz

21. 9.>DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ / Volary, kino / Divadlo
pod věží představí hru Jedna plus jedna jsou tři,
od 19 hodin. www.mestovolary.cz

15. 9.>KONOPICKÁ POUŤ / Zbytiny / od 14 hodin.

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

1. 9.>PLAVBA KURIOZNÍCH PLAVIDEL / Vyšší Brod, Kemp pod
hrází / netradiční akce s kulturním programem, start
v 13:26 hodin. www.mestovyssibrod.cz

5. 10.>ZÁVĚREČNÝ KONCERT S ORCHESTREM Z BASILEJE /
Horažďovice, KD. www.zus.horazdovice.cz

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

28. 8.>NOČNÍ KONCERT / Lipno, Stezka korunami stromů /
Bonsai č.3 – folk; od 20 hodin. www.lipno.info

ZÁŘÍ

21. 9.>FARMÁŘSKÝ TRH / Klatovy, náměstí / od 8 do 16 hodin.
www.mksklatovy.cz

23. 9.>PĚVECKÝ SBOR SVATOBOR A HOSTÉ / / Mouřenec
u Annína, kostel sv. Mořice / slavnostní koncert
k 25. výročí znovuvysvěcecní a záchrany Mouřence
od 15 hodin. www.pratelemourence.cz

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

28. 8.>VÝSTUP NA VRCHOL ANTÝGL / Horská Kvilda / vycházka
s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech,
délka trasy 8 km, sraz u hotelu Rankl v 9.30 hodin.
www.npsumava.cz

28. 10.>KONCERT / Volary, radnice / Česká Píseň Prachatice
a hosté od 14 hodin. www.mestovolary.cz

23. 9.>VZPOMÍNKOVÝ DEN J. KVAPILA / Chudenice, muzeum /
zádušní mše v kostele, beseda s vnoučaty, položení
květin na hrob J. Kvapila. www.zamekchudenice.cz

25. 8.>HRADOZÁMECKÁ NOC / hrad Rožmberk / večerní
prohlídky hradu a doprovodný program na nádvoří
od 19 hodin. www.hrad-rozmberk.cz

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

28. 10.>100 LET VZNIKU REPUBLIKY / Horažďovice, náměstí /
pokládání věnců, kulturní program, odhalení pamětní
desky. www.horazdovice.cz

22. 9.>KREATIVNÍ TVOŘENÍ / Srní, NC / výroba obrázků vlka
obecného papírovou krajkovou metodou – pergamano,
od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz

25. 8.>METAL MADNESS / Sušice, ostrov Santos / open air
festival. franta@mortiﬁlia.cz

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

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

22. 9.>25 LET OD ZNOVUVYSVĚCENÍ MOUŘENCE / Mouřenec
u Annína, kostel sv. Mořice / minikonference o česko-německých vztazích, od 14 hodin česko-německá
poutní mše svatá, koncert Železnorudského smíšeného
sboru, celodenní program. www.pratelemourence.cz

25. 8.>AUTHOR KRÁL ŠUMAVY ROAD / Klatovy a okolí / závod
silničních kol. www.sumavanet.cz/triatlon

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

27. – 28. 10.>OSLAVA 100 VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA / Horní Planá / www.horniplana.cz

22. 9.>KVETOUCÍ POKLADY PODZIMU / Kašperské Hory,
IS / botanická vycházka nejen za šumavskými hořci,
od 10 hodin. www.npsumava.cz

25. 8.>PRÁZDNINOVÉ KOUZLENÍ SE SKUPINOU ČÁRY
MÁRY / Chanovice, zámecký areál / koncert plzeňské
folkové skupiny, od 18 hodin. www.chanovice.cz

25. 8.>AKTIVNÍ SOBOTA / Dobrá Voda u Hartmanic / hry, kvízy
a další zajímavé činnosti pro všechny věkové kategorie,
od 14 hodin. www.sumavskecesty.cz

27. – 28. 10.>MUZEUM LEHKÉHO OPEVNĚNÍ / Annín / přijďte
si prohlédnout soustavu řopíků s dobovým vybavením.
www.ropik-annin.cz

7. – 8. 9.>VÝSTAVA HUB / Klatovy, KD / www.mksklatovy.cz

8. 9.>KŘÍŽ SMÍŘENÍ / Zhůří u Javorné / slavnost vztyčení
a posvěcení Kříže smíření, spojená se vzpomínkou
na výrazné osobnosti knězů, kteří působili ve Velhartické farnosti a svěcení plastiky „ Srdce probodené
pěti ranami“, která bude zakomponovaná do Kříže
smíření www.muhartmanice.cz

25. 8.>POUTNÍ MŠE U ROSENAUEROVY KAPLIČKY / Jelení
Vrchy / setkání s folklorem, plavení dříví, pohádka
u horního plavebního portálu od 11.30 hodin. www.
schw-kan.com

27. 10.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / mlsálci se mohou
těšit na tradiční lenorské placky, housky a výtečný
chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora

7. – 8. 9.>SEPTEMBEER FEST / Horní Planá / 5. ročník pivního
festivalu s bohatým doprovodným programem. www.
horniplana.cz
8. 9.>MĚSTSKÉ SLAVNOSTI – 100 LET REPUBLIKY / Prachatice,
náměstí / bohatý kulturní program, módní přehlídka
„Šarm a elegance První republiky“, Pošťácká pohádka
od Karla Čapka, ukázka požární techniky nejen
ze současnosti ale i dob minulých, od 10 hodin. www.
prachatice.eu

25. 8.>HRADOZÁMECKÁ NOC / Zámek Kratochvíle / večerní
prohlídky, divadelní představení, od 20 hodin. www.
zamek-kratochvile.eu

27. 10.>ZAMYKÁNÍ HRADU / hrad Velhartice / běžecký závod
běh o hradní klíč, doprovodný program, ohňostroj,
lampionový průvod, začátek ve 13 hodin. www.
hrad-velhartice.cz

28. 9.>DEN ŽELEZNICE / Horažďovice předměstí / zvláštní
parní vlak, doprovodný program. www.cdmuzeum.cz
15. 9.>MUSICA PRO SANCTA CECILIA / Mouřenec u Annína,
kostel sv. Mořice / koncert vokálně-instrumentálního
souboru, který se zaměřuje především na interpretaci
hudby z období gotiky, renesance a baroka, od 18 hodin.
www.pratelemourence.cz
15. 9.>BENEFIČNÍ KONCERT / Chudenice, zámek / www.
zamekchudenice.cz

28. – 29. 9.>HISTORIE VŠEMI SMYSLY / hrad Kašperk / vnímejme
historii trochu jinak. www.kasperk.cz
29. 9.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / mlsálci se mohou
těšit na tradiční lenorské placky, housky a výtečný
chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora
29. 9.>STOŽECKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V TLUČENÍ ŠPAČKŮ /
Stožec, IS / soutěž je určena všem, co se rádi baví a nebojí
se do toho praštit, od 13 hodin. www.npsumava.cz

26. – 28. 10.>FILMOVÉ KAŠPERSKÉ HORY / Kašperské Hory,
kino / promítání ﬁlmů na téma Šumava a Bavorský les
na plátně i mimo něj. www.kasphory.cz

15. – 16. 9.>MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK / hrad Švihov /
zpřístupnění Půtovy ložnice. www.hradsvihov.cz

29. 9.>SLAVNOSTI PLODŮ / Malovice / tradiční ovocnářský
jarmark s doprovodným programem od 9 hodin. www.
jihoceskyvenkov.cz

27. 10.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Sušice / od 8 do13 hodin. www.
mestosusice.cz

15. – 16. 9.>ENDURO RACE / Špičák, Ski & bike / závod horských
kol. www.sumava.net/itcruda

ŘÍJEN

18. – 21. 9.>FILMOVÝ FESTIVAL NATURVISION / Vimperk /
mezinárodní festival o zvířatech a přírodě. www.
vimperk.cz

1. 10.>DEN SENIORŮ / Horažďovice, kulturní dům / zahraje
Otavanka, Petra Černocká. www.horazdovice.cz

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

21. 9.>JEDNA PLUS JEDNA JSOU TŘI / Volary, KD / představení
Divadla pod věží / www.mestovolary.cz

3. 10.>ZMIZELÁ ŠUMAVA / Alžbětín, hraniční nádraží / ﬁlmový
večer s Emilem Kintzlem a Janem Fišerem. www.
sumava.net/itcruda

27. 10.>RYS OSTROVID / Kvilda, NC / odborná přednáška
od 13 hodin. www.npsumava.cz
27. 10.>JELEN EVROPSKÝ / Kvilda, NC / odborná přednáška
o životě jelena, od 15 hodin. www.npsumava.cz
27. 10.>KREATIVNÍ TVOŘENÍ / Srní, NC / výroba zdobené
plátěné tašky ubrouskovou metodou s námětem rysa
ostrovida či jelena evropského, od 10 do 13 hodin.
www.npsumava.cz

30. 11. >ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / Klatovy,
náměstí / tradiční akce s kulturním programem. www.
mksklatovy.cz
30. 11.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / od 17 hodin
pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz
30. 11. 2018–11. 1. 2019>POHÁDKOVÉ VÁNOCE / Klatovy,
KD / výstava dřevěných postaviček, loutek a rekvizit
z dlouhé historie loutkového divadla Brouček. www.
mksklatovy.cz
Změna programu vyhrazena

Léto 2018

Hurá na Šumavu

vztahujících se k jednotlivým místům.
Třeba se dozvíte, že nejvyšší vrchol celého pohoří Velký Javor je někdy přezdíván
jako Král Šumavy či Sněhový král, nebo
že ve skalní stěně pod Plešným jezerem je
podle pověsti ukrytý velký poklad, který
patřil pohanskému králi. A pokud na svých
toulkách Železnorudskem najdete zvláštní
blyštivé kameny, jsou to možná přetavené a zdeformované jílovité a písčité mořské usazeniny, nebo jste možná našli zlato, za nímž na Šumavu přišli první osadníci – Keltové.
Tak pokud vyrazíte s dětmi za šumavským
dobrodružstvím, užijte si krásné chvíle
při poznávání jednoho z nejkrásnějších
koutů Čech.
Petr Mazný

Na sklonku loňského roku vydalo nakladatelství Starý most novou knihu s názvem
Hurá na Šumavu. Tento netradiční šumavský
průvodce je určen především pro malé
návštěvníky. Hravou formou dětem přiblíží a vysvětlí, jak vznikla Šumava a proč
se tak jmenuje.
Seznámí malé čtenáře se zvířecími obyvateli a také poradí, kde která mohou pozorovat ve výbězích. Kniha dále přináší tipy
na výpravy, které zvládnou i děti. Zavede
vás na všechny známé šumavské vrcholy,
k jezerům, slatím a do dalších přitažlivých zákoutí Šumavy i Bavorského lesa.
O každém z nich prozradí mnoho zajímavostí, historických souvislostí i pověstí,

Turistická informační centra na Šumavě
Další informace o značce ŠUMAVA originální produkt® získáte v informačních centrech na Šumavě.
BĚŠINY Informační centrum Eurocamp Běšiny, Běšiny 220, 339 01 Klatovy • tel.: +420 376 375 011 • eurocamp@besiny.cz •
www.eurocamp.besiny.cz  ČERNÁ V POŠUMAVÍ Infocentrum Černá v Pošumaví, 382 23 Černá v Pošumaví 30 • tel.: +420
725 949 849 • infocerna@cernavposumavi.cz • www.infocerna.cz  ČESKÉ BUDĚJOVICE  Informační centrum Bavorský
les – Šumava, Karla IV. 416/14, 370 21 České Budějovice • tel.: +420 387 202 598 • info.cb@bavorskelesy.cz • www.bavorskelesy.cz
 ČESKÝ KRUMLOV  Infocentrum Český Krumlov, nám. Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov • tel.: +420 380 704 622 • info@
ckrumlov.cz • www.ckrumlov.cz/info  DOMAŽLICE Městské informační centrum Domažlice, nám. Míru 51, 344 01 Domažlice
• tel.: + 420 379 725 852 • infocentrum@idomazlice.cz • www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz  HARTMANICE Městské
informační středisko Hartmanice, Hartmanice 40, 342 01 Sušice • tel.: +420 376 593 059 • is@muhartmanice.cz • www.sumavanet.
cz/ichartmanice  HORAŽĎOVICE  Regionální informační centrum Prácheňska, Mírové náměstí 15, 341 01 Horažďovice
• tel./fax: +420 376 511 999 • mobil: +420 737 285 545 • ic@horazdovice.cz, horazdovice@ciao.cz • www.sumavanet.cz/ihorazdovice
 HORNÍ PLANÁ  Kulturní informační centrum Horní Planá, Náměstí 8, 382 26 Horní Planá • tel.: +420 380 738 008 • info@
sumava-lipno.eu • www.sumava-lipno.eu  HORSKÁ KVILDA  Informační centrum Horská Kvilda Horská Kvilda 40,
385 01 Vimperk • tel.: +420 388 435 555 • mobil: +420 731 530 388 • infohorskakvilda@gmail.com • www.horskakvilda.eu 
HORŠOVSKÝ TÝN Regionální informační centrum Horšovský Týn, 5. května 50, 346 01 Horšovský Týn • tel.: +420 379 415 151
• info@horsovskytyn.cz • www.horsovskytyn.cz  CHANOVICE  Informační středisko Chanovice, zámecký areál Chanovice
• Chanovice 36, 341 01 Horažďovice • tel.: +420 376 514 164 • ic.chanovice@email.cz • www.chanovice.cz  KAPLICE U ZÁTONĚ
 Informační středisko Idina Pila (provoz květen – říjen) • osada Kaplice u Zátoně (pod Boubínem) • tel.: +420 388 436 216 •
www.npsumava.cz  KAPLICE  Kulturní a informační centrum Kaplice, Linecká 305, 382 41 Kaplice • tel.: +420 380 311 388
• info@kickaplice.cz • www.ikaplice.cz  KAŠPERSKÉ HORY  Městské kulturní a informační středisko Náměstí 1,
341 92 Kašperské Hory • tel.: +420 376 503 413 • informace@kasphory.cz • www.kasphory.cz  KAŠPERSKÉ HORY  Informační
středisko a středisko environmentální výchovy NPŠ, Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory • tel.: +420 376 582 734 • iskhory@
npsumava.cz • www.npsumava.cz  KDYNĚ  Informační centrum, Nádražní 314, 345 06 Kdyně • tel.: +420 379 413 555,
+420 602 168 765 • infocentrum@kdyne.cz • www.kdynsko.cz  KLATOVY  Informační centrum města, Vídeňská 66,
339 01 Klatovy • tel.: +420 376 347 240, +420 376 347 250 • icklatovy@mukt.cz • www.klatovy.cz/icklatovy  KLENČÍ POD
ČERCHOVEM  Chodské regionální informační středisko, 345 34 Klenčí pod Čerchovem 118 • tel.: +420 379 795 325 • is@
klenci.cz • www.chodskaliga.cz  KVILDA Informační středisko, 384 93 Kvilda 14 • tel.: +420 388 435 544 • iskvilda@npsumava.
cz • www.npsumava.cz  LENORA  Informační centrum (provoz květen – říjen) • 384 42 Lenora 36 • tel.: +420 722 498 208 •
infocentrum@lenora.cz • www.sumava.net/iclenora  LIPNO NAD VLTAVOU  Infocentrum Lipno, 382 78 Lipno nad Vltavou
87 • tel.: +420 380 736 053, mobil: + 420 731 410 800 • infocentrum@lipno.info • www.lipno.info  MODRAVA Informační
centrum Modrava, Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory • tel.: +420 376 599 051, +420 602 393 447 • info@modrava.eu • www.
sumavanet.cz/icmodrava NETOLICEInfocentrum Netolice, Muzeum JUDr. Otakara Kudrny • Mírové náměstí 248, 384 11 Netolice
• tel./fax: +420 388 324 251 • info@netolice.cz • www.sumava.net/icnetolice • info.netolice.cz  NOVÁ PEC Informační centrum
Nová Pec, Nové Chalupy 41, 384 62 Nová Pec • tel.: +420 602 391 223 • infocentrum@novapec.info • www.infocentrum.novapec.
info  NÝRSKO  Informační a kulturní centrum Města Nýrska, Komenského 877, 340 22 Nýrsko • tel.: +420 376 571 616 • ic@
mestonyrsko.cz • www.sumava.net/ icnyrsko  POBĚŽOVICE  Městské kulturní a infor-mační středisko Poběžovice,
náměstí Míru 210, 345 22 Poběžovice • tel.: +420 379 497 889 • mobil: +420 730 890 861 • info@pobezovice.cz • www.pobezovice.
cz  PLZEŇ  Informační centrum Bavorský les – Šumava, Martinská 303/9 • 301 00 Plzeň • tel.: +420 377 322 145 • info.plzen@
bavorskelesy.cz • www.bavorskelesy.cz  PRACHATICE  Informační centrum Prachatice, Velké nám. 1, 383 01 Prachatice •
tel.: +420 388 607 574 • infocentrum@prachatice.eu • www.prachatice.eu, www.kisprachatice.cz  PRÁŠILY  Informační
středisko obce Prášily (v budově obecního úřadu) • Prášily 110, 342 01 Sušice • tel.: +420 376 589 014 • isprasily@email.cz • www.
sumavanet.cz/icprasily  PŘEDNÍ VÝTOŇ  Infocentrum Přední Výtoň • tel.: +420 602 286 522 • info@areal-sportu.cz • www.
areal-sportu.cz  ROKYTA U SRNÍ  Informační středisko Rokyta (středisko najdete 0,5 km od autokempu Antýgl) •
tel.: +420 376 599 009, +420 731 530 437 • isrokyta@npsumava.cz • www.npsumava.cz SRNÍ  Infocentrum Srní, Srní 106,
341 92 Kašperské Hory • tel.: +420 774 606 030 • srni.infocentrum@tiscali.cz • www.sumava.net/icsrni  STOŽEC  Informační
středisko a středisko environmentální výchovy Stožec, 384 44 Stožec 68 • tel.: +420 388 335 014 • isstozec@npsumava.cz •
www.npsumava.cz  SUŠICE  Městské informační centrum Sušice, nám. Svobody 138, 342 01 Sušice • tel.: +420 376 540 214
• icsusice@mususice.cz • www.mestosusice.cz/icsusice  SVINNÁ LADA  Informační středisko Svinná Lada, Svinná Lada 21
• 384 93 Kvilda • tel.: +420 388 434 180 • isslada@npsumava.cz • www.npsumava.cz  ŠVIHOV  Informační centrum Švihov,
náměstí Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov • tel.: +420 376 393 244 • infosvihov@klatovsko.cz • www.svihov.cz  VIMPERK Turistické
informační středisko Vimperk, nám. Svobody 42, 385 01 Vimperk • tel.: +420 388 402 230 • infocentrum@mesto.vimperk.cz •
www.info.vimperk.cz  VYŠŠÍ BROD  Infocentrum Vyšší Brod, Náměstí 104, 382 73 Vyšší Brod • tel./fax: +420 380 746 627 •
mobil: +420 724 336 980 • infocentrum@mestovyssibrod.cz • www.mestovyssibrod.cz  ŽELEZNÁ RUDA Informační turistické
centrum města Železná Ruda, 1. máje 12, 340 04 Železná Ruda • tel./fax: +420 376 397 033 • itcruda@sumava.net • www.sumava.
net/itcruda  ŽELEZNÁ RUDA Informační středisko Alžbětín, Hraniční nádraží 24, 340 04 Železná Ruda • tel.: +420 376 387 060,
isalzbetin@npsumava.cz, naturpark-bayer-wald-grenzbahn@t-online.de • www.npsumava.cz  ŽIHOBCE  Infocentrum
Žihobce, Žihobce 9, 342 01 Sušice • tel.: +420 724 895 012, info-muzeum@zihobce.eu • www.zihobce.eu
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Zeptejte se místních – co se vařilo na Šumavě?

Pikantní zeleninové koláče
Slané koláče a koláčky z kynutého, bramborového, listového nebo křehkého těsta
si získávají stále větší oblibu. Nejsou
náročné na přípravu, během chvilky
vykouzlíme rychlou večeři, překvapení
pro návštěvu, nebo lehký oběd doplněný
zeleninovým salátem. Náplně na slané
koláče jsou různé, sýrové, masové, s uzeninou, smetanové, většinou v kombinaci se zeleninou a bylinkami. Daly by
se nazvat „co dům dal“, protože variant
je nespočet a dá se při jejich volbě vycházet ze surovin, které jsou právě po ruce.
Dá se říci, že naší fantazii se meze nekladou, využijeme i menší množství masa,
které nám zbylo a už nestačí pro celou
rodinu. Základem koláčů je dobré domácí
těsto, sýr a smetana. Zeleninu používáme
sezónní – polníček, mladý špenát, chřest,
brokolici, rajčata, papriky, pórek, cibuli
a samozřejmě bylinky, raději čerstvé
než sušené. I když, s těmi to jde také,
jen pozor na vyváženost chutí, abychom
nepřekombinovali ingredience a koření.
Naše pečení by mohlo dopadnout tak,
jako když pejsek s kočičkou pekli dort.
Nejznámější ze slaných koláčů je patrně
koláč cibulový. Na něm si lidé pochutnávají napříč celou Evropou. Původní slaný
koláč upekl z chlebového těsta v 16. století pekař v Lotrinsku ve Francii a použil
na něj vejce a slaninu. Tím založil tradici a recept se postupně rozvíjel, chlebové těsto vystřídalo těsto křehké nebo
listové. Recepty berte jako inspiraci,
náplně se dají kombinovat, jak jsem už
zmínila, i v různých jiných variantách,
podle vlastních nápadů a možností.

Koláč s brokolicí a smetanou

Těsto: 300 g chlebové mouky, 200 g másla,
1 vejce, 2 lžíce studené vody, sůl.
Náplň: 1 brokolice, 5 žampionů, 150 g
šunky od kosti, 250 ml zakysané smetany,
2 vejce, 2 žloutky, 4 lžíce smetany, 50 g
strouhaného sýra, česnek, pažitka, olej.
Postup: Mouku, vejce, vodu a sůl rychle
spojíme se studeným, na kousky nakrájeným máslem v hladké a pevné těsto. Vypranou brokolici rozebereme na růžičky,
vložíme do vroucí vody a necháme
3 až 4 minuty vařit. Ne déle, nesmí být
rozvařená, jen pěkně křupavá. Rychle ji
zchladíme studenou vodou, aby neztratila
barvu. Na pánvi, na lžíci oleje opečeme
nakrájenou šunku a žampiony, přidáme
rozdrcený česnek a sůl. Směs přendáme
z pánve na těsto, kterým jsme vyložili
pečící formu. Navrch naskládáme rovnoměrně růžičky brokolice, posypeme nasekanou pažitkou, a zalijeme směsí smetany a vajec. Na konec ještě posypeme
na povrchu strouhaným sýrem. Pečeme
v předehřáté troubě na 180 °C do zlatova asi 30 minut. Po upečení necháme
koláč chvíli odpočinout a ještě teplý krájíme a podáváme.

Cibulový koláč
Hruškový koláč (quiche) s nivou
Křehké těsto: 220 g hladké mouky, 120 g
másla,1 žloutek, sůl.
Náplň: 4 hrušky, 100 g šunky nebo libové
slaniny, 100 g nivy, 250 ml zakysané
smetany, 1 lučina, 3 vejce, sůl.

Kynuté těsto: 500 g hladké mouky,
1 lžíce másla, 1 lžíce sádla, 1 lžíce oleje,
250 ml mléka, 1 vejce, 1 sáček sušeného
droždí, sůl.

Postup: Rukou vypracujeme hladké
nelepivé těsto z mouky, másla, žloutku
a soli. Žloutek můžeme nahradit vodou.
Máslo a žloutek musí být studené a těsto
zpracujeme co nejrychleji, aby zbytečně nezměklo. Zabalené do folie necháme minimálně hodinu v lednici odpočinout. Nejlépe je nechat těsto v chladu

Náplň: 8 až 9 menších cibulí, 2 lžíce
másla, 100 g libové slaniny, snítka tymiánu, 3 lžíce bílého vína, 250 ml zakysané smetany, 3 vejce, 100 g sýru gouda,
sůl, pepř.
Postup: Do mouky přimícháme sušené
droždí a sůl. Rozhřejeme si sádlo, máslo,
přilijeme olej, mléko a vajíčko. Pozor,
mléko ani tuk nesmí být horké, spařily by se kvasnice a těsto by nevykynulo. Smícháme suché a mokré ingredience a vzniklé těsto propracujeme
a pod utěrkou necháme hodinu kynout.
Těsto je pěkně vláčné, nelepivé a dobře
se s ním pracuje.
Oloupané cibule rozkrojíme na poloviny a nakrájíme na plátky. Na pánvi opečeme nakrájenou slaninu nebo šunku, přidáme cibuli a máslo. Do náplně můžeme
dát i vařené uzené maso. Raději slaninu
nebo šunku opékám, než přidám cibuli.
Zvýrazní se její chuť, není rozvařená
a pěkně voní. Přidáme víno, bylinky,
sůl a pepř, dusíme, mícháme, až začne
cibule zlátnout. Odstavíme a necháme
mírně vystydnout. Rozšleháme zakysanou smetanu s vejci a sýrem. Smícháme
s podušenou cibulí a nalijeme na připravené těsto. Pečeme v předehřáté troubě
40 minut při 180 °C do zlatova. Koláč
podáváme teplý. S krájením na dílky
chvíli počkáme, až se trochu zatáhne.
Je vynikající i studený, pokud ho nesníte hned zatepla.

přes noc. Pak jím pokryjeme dno a stěny koláčové formy. Buď těsto vyválíme
na placku a podle formy, ve které budeme koláč péct, vykrojíme a položíme
do formy. Nebo těsto jen prsty rozhrneme a umačkáme uvnitř formy. Těsto vytáhneme také do stran a vytvoříme okraj koláče. Na těsto poklademe
plátky šunky, vyložíme i boky formy.
Na šunku nadrobíme nivu. Oloupané
na plátky nakrájené hrušky stejnoměrně naskládáme dokola po obvodu formy. V misce rozšleháme zakysanou
smetanu s třemi vejci a lučinou. Solíme opatrně, protože niva a šunka jsou
dost slané. Můžeme vmíchat ještě pro
dochucení bylinky. Vzniklou omáčkou
polijeme stejnoměrně celý koláč. Pečeme
v předehřáté troubě 35 až 40 minut při
180 °C. Upečený koláč můžeme dozdobit lžičkou brusinkové marmelády a lístky máty, nebo tymiánu. Křehké těsto je
univerzální, můžeme je použít i na sladké koláče s ovocnou nebo krémovou
náplní.
Květa Korečková

