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Pojďte se s námi toulat

Výrobky, řemesla, lidé

Přehled akcí v regionu

Zavedeme vás na výlet k poutnímu
místu a vodopádům v Přírodním parku
Vyšebrodsko. Více na straně 5.

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

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

Výročí 200 let
Hořických pašijových
her (1816 –2016)
Obroda pašijí byla něčím velikým a hřejivým na srdci každého obyvatele. Z pašijí se stala životní náplň mladých lidí,
kteří byli rádi součástí něčeho velkého,
opravdového a živého. Paul Gröllhesl, autor textu a jednoduché inscenace, položil
základ pro kulturu pašijí v obci. Jejich
počátky se některými odborníky kladou
až do středověku (13. století), byť přímé
doklady k tomu chybí anebo jsou přinejmenším sporné.
Historicky doloženy jsou v roce 1816
textem podle Gröllhesla. Představení skupinky místních dobrovolníku bavilo lidi
na návsi, v putykách a dokonce i v okolních obcích. Inscenace hry v kukátkovém prostoru, a stylizace prostředí, měla
za cíl udělat ze hry opravdu profesionální představení. Pro hosty nežijící v obci
možná mohla být snaha lidových herců
na jevišti poněkud strnulá, nebo teatrální, domácí publikum bylo ale inscenací nadšené, a hra byla často opakována.
Paul Gröllhesl dal prostor lidem bez profesionálních hereckých kvalit, kteří žili
na vesnici poněkud odstřiženi od kultury. Pro laické herce bylo důležité především sebevyjádření a tvárnost charakteru,

které zobrazovali. Divadlo vytvořilo prostor pro to překročit své hranice, a velmi
sofistikovaným způsobem se realizovat.
Z těchto skromných počátků pak vzešly zásluhou profesora J. J. Ammanna
výpravné velkolepé Pašijové hry, které
byly rok poté upraveny proboštem Lanfsteinerem. Pro tyto hry byla Böhmerwaldem ČB a za svépomoci místních občanů postavena divadelní budova o kapacitě 1500 a později 2000 diváků, na jejím
jevišti účinkovalo na 300 osob. Premiéra byla 25. 6. 1893. Do I. světové války
se hrálo v 11 ročnících, do II. světové
války pak v 5 ročnících. Byly i filmovány americkými filmaři (1897). V roce
1936 po zavření pašijí v Oberammergau
se staly Velké Pašije znamením protifašistickým. Hitler znal sílu myšlení lidu,
a proto lidové hry zakázal. Proběhla válka a následné vystěhování sudetských
němců. Do pohraničí přicházeli žít Češi
a po několika letech zas odcházeli. Proto stát vyslal delegáty do míst byvalého
Rakousko-Uherska, aby nabídly tam žijícím Čechům návrat do země. Jaroslav
(pokračování na straně 2)

Střípky odjinud
Na 40 regionálních výrobců
ovládlo jarní Vyšehrad

Šumava je větší než si možná myslíte
Uměli bychom říci, kde „stojí“ vítající,
když pronese větu „Vítejte na Šumavě“?
Někoho napadne, že „stojí“ na hranici Národního parku Šumava, jiného
že stojí na hranici Chráněné krajinné
oblasti Šumava, z níž byl před pětadvaceti lety Národní park Šumava vyčleněn
a „zbytek“ Chráněné krajinné oblasti,
který Národní park Šumava ze všech
stran (s výjimkou našich státních hranic)
obklopuje, tvoří ochranné pásmo území
Parku, jež je vystaveno nejvyššímu stupni
ochrany. Národní park i chráněná krajinná oblast nesou shodně jméno Šumavy
a na toto území můžeme určitě vztáhnout rčení „Vítejte na Šumavě“.
Do hledaného vymezení území Šumavy se pletou nové ochranářské instituty jako „evropsky významná lokalita“,
ptačí rezervace apod. Víme o nich především proto, že se v šumavské krajině
objevují nekonečné řady nákladných
tabulí a na mapách Šumavy nově vyznačené čáry a plochy těchto institutů.
Určitě existují odborné důvody a kritéria pro vymezení takových institutů.
Určitě chtějí na něco upozornit a něco
zakázat nebo aspoň nedoporučit. Zaznamenávám však z diskusí ze setkání
s náhodnými návštěvníky Šumavy,
že všeobecné povědomí o těchto důvodech chybí a že ani já je neumím věrohodně vysvětlit a obhájit. A to pak neumím především obhájit, proč dáváme
statisíce korun do instalace a údržby takových málokomu co přinášejících tabulkových informací, zatímco na obnovu a údržbu opuštěných (co na Šumavě
není opuštěné?) křížků a drobných staveb
(často torz k potvrzení, že Šumava byla
také po nezanedbatelnou dobu kulturní

krajinou) pořádáme sbírky od lidí, z nichž
mnohým právě nezbývá.
Mimochodem se dostáváme k jednomu z hlavních a zdánlivě nesmiřitelných problémů z čtvrt století trvající
šumavské polemiky: má být Šumava
budoucnosti (také) památníkem staletého úsilí o lidské oživení tehdejší
nehostinné přírody nebo má zapřít tyto
tradice s tím, že bývala a má opět být
především „divočinou“. Řešení je zcela
zjevné, jedině možné, ale stále zpochybňované: Šumava může v dohodnutém
území být ukázkou divočiny, když bude
zároveň v dohodnutém rozsahu územím,
v němž i v 21. století budou plnohodnotně žít lidé zejména jako hostitelé těch,
kteří přijdou tento div obdivovat. O tuto
divočinu bude muset v určitém rozsahu
pečovat člověk-trvalý obyvatel Šumavy,
pokud do divočiny bude zajištěn vstup.
Vedou mne k tomu zkušenosti třeba
z amazonských pralesů. Suchý a včas
neodstraněný strom spadne a zabije
v Amazonii jako na Šumavě. Vraťme

se však k úvodní otázce, odkud vítáme
své hosty na Šumavě.
Zůstal mi v paměti dvoutýdenní výlet
v pionýrském čase v roce 1953, který
začal v Kašperských Horách a pokračoval přes Sušici a Klatovy do Přeštic. Zahrnoval i podvečerní besedy, z nichž dvě
byly věnovány „bráně Šumavy“. Jedna ji
kladla do Sušice, druhá do Klatov. Dvě
brány mi připadaly podivné, ale jasné mi
bylo, že Šumava, ve které jsme vítáni,
leží hned za branami, kterých může být
mnohem víc než dvě. Kdybychom je
v duchu nebo na mapě spojili, vzniklo
by hledané území vítající Šumavy. Jsem
přesvědčen, že by bylo mnohem větší,
než jak Šumavu většina z nás vnímá.
Skrývá mnoho krás, které se nemusí
rdít, že jsou mimo vnímanou Šumavu.
Věnujme se jejich přiblížení turistům,
i těm, kteří se pokládají za milovníky
Šumavy, ale zatím nevnímají, že Šumava
je větší než si mnozí z nás dosud mysleli –
třeba i v našich novinách. Rozvolníme
tím přetížené cesty v úzce vymezené
Šumavě (třeba k Rosenauerovu kanálu
o letních víkendech se zásadně nevydávám) a poznáme nečekaně obdivuhodná
místa takto rozšířeného území – říkejme
mu třeba Pošumaví.
Na závěr prozradím své pojetí šumavské oblasti. Šumava, která mne
vítá, zahrnuje všechna území, z nichž
dohlédnu na šumavské dominanty nebo
alespoň některou z nich. Místa, z něhož
vidím Boubín nebo Ostrý. Nebo třeba
z místa, kde se silnice z Prahy větví na
Nové Hospodě na směr Písek a Strakonice, se pro mne Šumava objeví jako nekonečný zázrak.
PhDr. Jan Stráský

21. 5. 2016 se mohli držitelé regionálních značek z celé republiky již
počtvrté představit na slavnostním
zahájení národní putovní výstavy
Má vlast cestami proměn na pražském Vyšehradě. 8. ročník pravidelné akce přilákal mnoho návštěvníků,
kteří si v unikátním prostředí užívali
krásného počasí i poctivého občerstvení a jedinečných nápojů z nejrůznějších koutů naší vlasti. Víno bylo
ze Znojemska, pivo z Českosaského
Švýcarska, mošty z Poohří, sirupy
z Orlických hor i Hané, skvělé šípkové produkty z Jeseníků a tvarůžkové moučníky z Loštic. Řemesla představila široký sortiment regionálních
produktů – od perníčků přes krajky
a hračky až po vitráže, stříbrné šperky nebo koženou galanterii. Šumavu
reprezentovaly voňavé a nápadité vazby ze sušených květin od paní Václavy Malíkové z Horažďovic. Jarmark
byl doprovodnou akcí tradičního zahájení národní putovní výstavy Má
vlast cestami proměn, která představuje pozitivní změny dříve zanedbaných staveb, veřejných prostranství,

zahrad a parků i krajiny, která přispívají k tomu, že naše vlast přestává být
popelkou a naopak se stává místem,
na něž jsme právem hrdi. Regionální
značky a jejich držitelé, kteří přinášejí
to nejlepší z našich regionů, do tohoto konceptu právem zapadají.

Nová značka
KUTNOHORSKO
regionální produkt®
Jaro 2016 bylo v Asociaci regionálních
značek ve znamení radostného očekávání. Rodina značek se totiž rozrostla
o dalšího člena. Je jím značka KUTNOHORSKO regionální produkt®, která
vyplní dosavadní mezeru v samém
středu České republiky. Mezi Polabím, Železnými horami a Krajem blanických rytířů vznikne značka, která
spojí královská města Kutnou Horu
a Čáslav a bude pokrývat i Zručsko
a Uhlířskojanovicko.
(pokračování na straně 12)
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Výročí 200 let
Hořických pašijových
her (1816 –2016)

Letní Kašperskobraní
Za aktivním odpočinkem
do šumavské přírody a na ITEP!
Kašperské Hory – to je nejvýše položené gotické město na Šumavě, je to hrad
Kašperk, jsou to historické zlaté doly,
seriál Policie Modrava nebo divadelní
spolek Kašpar. Současně je to šumavské
pohodové městečko plné zábavy, kultury,
historie a turistického vyžití.
Proč se právě letos do Kašperských Hor
podívat? Je to jednoduché. Protože každý
den, kdy městečko navštívíte, se pro vás
najde něco zajímavého. Klidné historické náměstí plné vynikajících restaurací, kaváren s točenou nebo kopečkovou zmrzlinou vám nabízí nespočet míst
k rozjímání a relaxaci.

(pokračování ze strany 1)
Vetešník, iniciátor poválečných českých pašijí pracoval s myšlenkou návratu do Velkých Pašijí, ale budova divadla
byla v té době již zničená. Historie zanechala ve vesnici hluboké šrámy. I přes
nedokonalé podmínky, touha po tvořivosti opět dovedla obyvatele k obnovení her
alespoň v malém. Nebyly sice na takové
úrovni jako dříve, ale přesto plnily svou
funkci. Šlo přece především o to, aby hry
přinášely radost. Text pro další rok upravil Antonín Melka, bohužel s příchodem
režimu pašije opět utichly. Režim podporoval zcela jiné aktivity než pašijové divadlo, a proto se své opětovné renesance dočkaly až po jeho pádu.
Psal se rok 1992, v sobotu 20. června
byl pro Hořice důležitý den, po všech jednáních se s konečnou platností staly Hořice pašijovou obcí, iniciátorem byl místní
starosta Miroslav Čunát s Růženou Hotovou a Karlem Filou. Bylo rozhodnuto,
kdo a jakou roli bude v pašijích hrát, někteří váhali, poněvadž nejsou herci a tak
je tomu dodnes. Víme však, že kdo hraje srdcem, svoji roli splní. Někteří měli
strach, že se zesměšní, že se budou nešikovně pohybovat, vynechají text, nebo
jej zapomenou. Ale je jisté, že se nebude nikdo smát, vždyť pašije jsou příběhem utrpení všech lidí. A zvlášť pak národa českého. Někteří dodnes tajně věří,
že nejsou hodni, aby v příběhu utrpení
hráli, ale ani kolem Krista se to nehemžilo svatými.

Od roku 1992 se nacvičovalo v kulturním domě. V roce 1993 vznikl nový
text od Jindřicha Pecky pod vedením
zkušeného režiséra Antonína Bašty, doprovodnou hudbu později složil Jaroslav
Krček. Na jaře 1993 Musica Bohemica
pod taktovkou Jaroslava Krčka nahrála
jím složenou hudbu. Tato nahrávka slouží dosud. Premiéra proběhla 26. července 1993 (přesně 100 let a 1 den po premiéře Ammannových pašijí).
V tomto roce oslavuji pašijové hry
23 let od svého obnovení. Mají své věrné příznivce, díky nimž může tradice pokračovat, a nést poselství sounáležitosti,
a společně překonaných peripetií. V pašijových hrách máme možnost pokračovat, udržovat tradici, pozorovat naše křesťanské kořeny.
Přijďte s námi oslavit výročí 200 let
hořických pašijových her. Pořádáme mnoho doprovodných akcí, nenechte si ujít
v sobotu 6. srpna oslavu v Hořicích na
Šumavě, s bohatým kulturním programem a představením Hořických pašijových her. Nebo výstavu 200 let Hořických pašijových her v Klášteře klarisek
(www.klasteryck.cz) v Českém Krumlově, která potrvá do 28. září 2016 a vyvrcholí koncertem Musica Bohemica (pod
vedením Jaroslava Krčka). Můžete si zde
zakoupit i novou knihu k výročí o historii pašijových her autorů Janouška
a Palkoviče.
Zdroj: Společnost pro zachování Hořických pašijových her, Miroslav Kutlák
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Cítíte nutnost odpočinku, a když zavřete oči, představujete si kýžené ticho, šumící
les, šepot proudící vody v korytě řeky, cítíte vůni dřeva a vnímáte až ohlušující
klid. Občas se ozve kukačka či datel ťukající do kmene stromu. Přeci nezůstaneme
jen u představ. Obujme pohodlné boty, sbalme do batohu něco na zub a vydejme
se vstříc šumavské přírodě.
Horským prostředím Šumavy nás
provede prospekt a cyklistická mapa
Kašperských Hor a okolí – Policie Modrava vydaná Plzeňským krajem, kde byl
vyznačen turistický a cyklistický okruh
jdoucí po stopách tohoto seriálu. Přesvědčme se, že romantická, oku lahodící příroda není jen televizní iluzí, ale
skutečná realita.
Turistický okruh začíná a po 17 km
končí ve městě Kašperské Hory. Během
putování po naučné stezce Cesta zlatokopů do Amálina údolí zahlédneme
vstupy do několika štol, ve kterých se od
14. století těžila zlatá ruda. V údolí Zlatého potoka se hluboko ve skále v zlatonosné štole Kristýna nachází seismická
stanice, která byla založena v roce 1961
a je jednou z nejcitlivějších světových
stanic. Pokračujeme vpravo po silnici ke
kapličce u osady Červená, kde můžete
na pastvinách zahlédnout bizony. Před
osadou Lídlovy Dvory se rozprostírají výhledy do šumavského okolí a na
Kašperk, nejvýše položený královský
hrad v České republice, který byl postaven na příkaz císaře Karla IV. v roce
1356. Ranč na Vogelsangu je prvním místem, kde se natáčel seriál Policie Modrava. V dalších dílech filmaři využili
také romantickou osadu Malý Kozí Hřbet
a pilu v obci Červená, která je poslední
osadou na naší trase před návratem zpět
do Kašperských Hor.

Cyklistický okruh vychází také z Kašperských Hor a po 23 km se vrací zpět.
Okruh není náročný a je vhodný pro
trekingová a horská kola. Vede přes město Rejštejn, Klášterský Mlýn, do Radešova, na Mouřenec ke kostelu sv. Mořice, dále přes osadu Rajsko, Dlouhou
Ves – Pilu, po silnici na Bohdašice směrem na Příčnou, přes Annín, Opolenec,
Tuškov a zpět do Kašperských Hor.
Pro další tipy na filmová místa a pro
inspiraci, kam za zábavou a na výlety se
přijďte inspirovat na letošní 12. ročník
veletrhu cestovního ruchu ITEP 2016,
který se bude konat od 15. – 17. září 2016
tradičně v hale TJ Lokomotiva v Plzni.
Veletrh bude tematicky zaměřen na
rodiny s dětmi a díky velkému zájmu
poprvé rozšířen do více hal. Těšte se opět
na autogramiádu s herci ze seriálu Policie Modrava. Představena bude nová brožura Bavte se s dětmi v Plzeňském kraji.
Publikace je úžasnou inspirací s více než
100 turistickými cíli v Plzeňském kraji,
s mnoha tipy celodenních výletů a procházek, možností vydat se za zvířecím
dobrodružstvím, za poznáním i strašidly, za pohádkou a filmem, do přírody
po naučných stezkách, na rozhledny
i lanovky. Nechybí ani letní radovánky,
kam za sportem, k vodě nebo kde si užít
tolik vytoužené relaxace či si dopřát něco
adrenalinu a to v jakoukoliv roční dobu.
Iveta Žánová, Plzeňský kraj

Letošní rok je opravdu bohatý na kulturní dění. Přes řadu hudebních festivalů, kočovných i klasických divadel,
nemůžeme opomenout slavnosti Karla
IV. s tematickým programem odehrávajícím se jak přímo ve městě, tak i na hradě
Kašperku. Z hudebních festivalů se v červenci těšte na Mount Kašperk, Den hudby
nebo festival Na konci světa, srpnové léto
zakončí open-air festival. Divadelní spolek Kašpar opět zavítá na hrad Kašperk
tentokrát se třemi představeními Romeo
a Julie, Cyrano a Othello. Nově se vám
každý prázdninový týden naskytne možnost užít si vlahé večery v letním kině.
Zářijové historické slavnosti města si
nenechte ujít, nabídnou dobový program,
zdobené kostýmy, rytířská a šermířská
vystoupení nebo turnaj na koních.
Letní tvoření přeje dětem i dospělým.
Úspěšné loňské tvořivé dílny se připomenou i v tomto roce. Vytvořit si budete
moci krásné prstové loutky, dle vaší fantazie. Netradičních dílen se zúčastněte při
Malém setkání řezbářů a přátel dřeva,
které se bude konat 5. července.
Novinkou letní sezony je pořádání
Farmářských a řemeslných trhů, nebudou chybět ani bleší trhy a tradiční velké
trhy při Kašperskohorské pouti i zářijových slavnostech města.
Žijeme historií. I Kašperských Hor
se dotýkají letošní oslavy narození Karla

IV. Nadšence historie zaujme tematická
výstava Karel IV. – zlaté doly, Zlatá
stezka a Hrad Kašperk v Muzeu Šumavy.
Poté neopomeňte navštívit naživo hrad
Kašperk a projít se po stopách historické
obchodní Zlaté stezky.
Milovníky přírody určitě okouzlí
kašperskohorské okolí, které je protkané řadou turistických tras do blízkých
i vzdálených koutů Šumavy. Doporučujeme vám vydat se po stopách zlatých
dolů, do okolí osady Opolenec nebo
k městečku Rejštejn, ležícímu u břehu
řeky Otavy.
Pojďte si hrát. Zavítejte do místních
muzeí, sbírejte razítka, za odměnu získejte malou odměnu, kterou si vyzvednete v Městském kulturním a informačním středisku. Netradiční aktivity
zaměřené na přírodu a krásy krajiny
nabízí Informační středisko Národního
parku Šumava.
Kde získat všechny informace? Vše na
jednom místě najdete na nových oficiálních stránkách Kašperských Hor www.
kasphory.cz, kulturní program, turistickou nabídku, služby ve městě a mnoho
dalších, stačí se jen podívat.

Tradiční nebo podvečerní
prohlídky města

A jsou tu zase! Pravidelné prohlídky
města s průvodcem. Letos se můžete těšit
na rozšíření termínů. V červnu a září
přijďte každou sobotu od 10.30 hodin,
vycházíme od budovy radnice. V červenci a srpnu pak můžete objevit tajemství podvečerního města každou středu.
V úterky, čtvrtky a neděle pak tradiční
okruh opět od 10.30 hodin.
Podrobné informace získáte u pracovníků Městského kulturního a informačního střediska v Kašperských Horách
nebo na www.kasphory.cz. Základní
vstupné činí 75 Kč, snížené 50 Kč.
Těšíme se na viděnou.
Veronika Rosecká,
MěKIS Kašperské Hory

V Železné Rudě vzniklo nové environmentální centrum

Letní turistická sezona na Železnorudsku má vždycky pro své hosty bohatou nabídku. Ať jde o turisty, cyklisty,
sportovce, nebo návštěvníky, kteří touží
po odpočinku a klidu – pro všechny má
region řadu přírodních krás a skvostů.
Stále ještě zdravé, zelené lesy, jedinečná
jezera, horské louky a potoky, čistý
vzduch, množství turistických stezek, cyklotrasy a naučné stezky. To vše za předpokladu, že vládne příznivé počasí a je
možné se vydat na kratší i delší túry, svézt
se lanovkami, rozhlédnout se po Šumavě

z rozhledny na Pancíři, nebo z nové rozhledny na Špičáku.
Počasí je ale na Šumavě vrtkavé a tak
v období, kdy je deštivo, chladno, či
mlhavo, nebyla nabídka pro „vnitřní aktivity“ zrovna ideální. Počínaje létem ale
Železnorudsko opět získává více na atraktivitě a má svým hostům i za deštivého
počasí či zhoršených povětrnostních podmínek co nabídnout. Dosavadní nabídka
za nepřízně počasí byla např. možnost
zahrát si bowling, zastřílet si v laserové
střelnici, navštívit Muzeum Šumavy,

Muzeum historických motocyklů, expozici Historie lyžování na Železnorudsku,
či expozici geologickou, projít si budovu
historického nádraží v Alžbětíně s expozicí Svět přírodního parku, protáhnout
si tělo ve fitness centrech, vypracovat si
svaly v posilovnách, posedět ve vyhlášených cukrárnách. Není to nakonec zase
tak málo, ale přesto v Železné Rudě něco
chybělo.
Od konce června tohoto roku je nabídka
pro volnočasové aktivity pro všechny
věkové kategorie opět bohatší! V zrekonstruované budově bývalé základní školy
vzniklo a postupně se bude určitě ještě
rozvíjet nové environmentální centrum,
kde mohou návštěvníci projít expozicemi
Historie lyžování na Železnorudsku, geologickou expozici, dále pak expozici jelena
lesního, bobra evropského, čápa černého,
či výstavu o lese, rostlinách a houbách.
Součástí centra je také kino a 3D kino,
přednáškový sál a sál určený ať už stálým, nebo časově omezeným výstavám.
Všechny expozice jsou přístupné i tělesně
postiženým osobám. V přízemí sídlí

a služby turistům a návštěvníkům Železnorudska zajišťuje infocentrum, které
i nadále poskytuje informační a další
služby, včetně internetu pro veřejnost.
Environmentální centrum Železná
Ruda je místem, které má veřejnosti co
nabídnout a zcela jistě se stane jedním
z cílů hostů železnorudského regionu.
Srdečné pozvání k návštěvě výše uvedené novinky je samozřejmostí, těšíme
se na vaši návštěvu!
Environmentální centrum Železná Ruda
1. máje 12, 340 04 Železná Ruda
tel.: +420 376 397 033, mail: itcruda@
sumava.net, www.sumavskecentrum.cz

Doma na ŠUMAVĚ

Léto 2016

Strana 3

Národní park je tu 25 let – čtvrtstoletí pro přírodu, obyvatele i turisty

V březnu roku 1991 vznikl největší národní park v České republice – Národní park Šumava. Tehdy byl pro návštěvníky
velmi atraktivní, ale asi ne úplně proto, že je to národní park, ale z toho důvodu, že lidé, hlavně Češi, chtěli vidět to, co
bylo desítky let nepřístupné. Řada návštěvníků ze zahraničí, především z Německa, zase hledala své kořeny. Vysoká
návštěvnost Šumavy z devadesátých let netrvala věčně a bylo nutné si zvyknout, že turistů jezdí stále méně. I když
pojem „méně“ je relativní, protože během roku na celé území Šumavy zavítá průměrně 1,5 až 2 miliony návštěvníků.
Loňský rok byl ale jiný, Šumava byla v létě a i na podzim plná lidí a je možné, že letošní turistická sezona bude
ještě silnější. Důvodů může být několik, od bezpečnostní situace ve světě až po stále atraktivnější téma bezzásahovosti, divočiny a klidu. To vše, jako jedno z mála území v celé Evropě, vám dokáže Šumava nabídnout.
A proto jste vítáni, Správa Národního parku pro vás letos připravila plno zajímavých akcí, i když tím největším
lákadlem, které nikdo nepřekoná je Šumava samotná. Užijte si ji.

Návštěvnická centra Národního parku s novinkami
V Sovích voliérách čekají na návštěvníky
nové sovy, v návštěvnickém centru na
Srní přírůstky do rodiny vlků a na Kvildě
vzniká výběh pro rysy. To jsou hlavní
novinky letošního léta v návštěvnických
centrech Národního parku Šumava.

V Borových Ladách letos začala čtvrtá sezona Sovích voliér, které navštíví
v průměru 70 tisíc lidí ročně. Letos se
návštěvníci mohou těšit na nového samce

sovice sněžní, mezi výry velké přibyl
také jeden exemplář, který utrpěl závažný úraz elektrickým proudem a nemůže
tak zpět do volné přírody a ze Zoo Hluboká k nám přicestovali tři mladí jedinci puštíků obecných.
Zavítáte-li letos do Návštěvnického
centra na Srní, můžete se těšit na 11 vlků.
Samice, která loni porodila čtyři vlčata,
letos vrhla čtyři vlky a jednu vlčici a díky
tomu bude skoro čtyřhektarový výběh
opět o něco „živější“. O životě vlků se
více dozvíte vždy každou lichou neděli
dopoledne, kdy jsou plánovány komentované prohlídky i tematické přednášky
například o chovu československých vlčáků či přímo s chovateli vlků, kteří na Srní
přivezou ochočená zvířata, která si budete moci i podrbat za ušima.
Návštěvnické centrum Kvilda, kde se
setkáte s jeleny, plánuje v průběhu celé

sezony komentované prohlídky, ale také
přednášky s ukázkami vábení jelenů
a lovecké hudby ve vztahu k jelení zvěři, kdy zahraje soubor Šumavských trubačů. Začal se také stavět výběh pro rysa
Davida, který teď žije ve Stanici hendikepovaných zvířat – ekologickém centru v Klášterci. Nebude tam ale sám, přibude mu do nového výběhu i družka.
Rysi v Návštěvnickém centru v Kvildě
budou k vidění už v průběhu srpna.
Každou středu od 9 do 14 hodin je
možné navštívit Centrum pro hendikepovaná zvířata v Klášterci, kde je
k vidění několik hendikepovaných živočichů, především ptáků. Velmi zajímavé jsou také přednášky v Rybí líhni na
Borových Ladách, které se konají po
celý červenec a srpen, a to každé úterý
od 10 hodin.
Jan Dvořák, Správa NP Šumava

Učíme se hrou Šumavské lesy pod lupou
Střediska environmentální výchovy Správy
připravila od roku 2009 celou řadu didaktických a naučných materiálů pro vzdělávání o území Národního parku Šumava.
K výročí národního parku proběhla úprava
a aktualizace do nové podoby. V rámci
spolupráce s Národním parkem Bavorský les vychází v nové podobě úspěšné
určovací klíče a dokonce tři zcela nová témata. Od července si budete moci zakoupit určovací klíč na téma Houby, Kvetoucí
rostliny či Ptáci Šumavy. Další novinkou
budou nově vydané sběratelské kartičky,
což je v podstatě přehled šumavské fauny.
Do září vyjde také v této podobě Flora I
a další díl Fauny. Pro letní večery jsme
připravili nové hrací karty na téma živočichové a rostliny s poutavými obrázky
Pavla Procházky. Připravujeme knihu
Světem šumavské přírody pro všechny,
kteří se chtějí o šumavské přírodě něco
nového dozvědět. Na více než sto padesáti stranách nahlédnete do tajů lesů, rašelinišť, luk a vod šumavské krajiny, ale
také do území Bavorského lesa.
Martina Kučerová, Správa NP Šumava

Otázky kolem šumavských lesů, jejich
vývoje, gradací kůrovce i dalších „kalamit“ jsou stále tématem
více či méně vášnivých
debat kulatých stolů na
vysokých úrovních i rozmluv u stolů méně kulatých a nižších úrovní.
Na řadu diskutovaných
problémů může odpovědět nově vydaná kniha
s příhodným názvem
Šumavské lesy pod lupou
autorů Pavly Čížkové,
Pavla Hubeného a kolektivu. Populární a běžnému čtenáři srozumitelnou formou předkládá zatím nepublikované výsledky
dlouhodobého monitoringu šumavských
lesů.
Odhalí se před vámi podoba šumavských
pralesů rostoucích ještě před dobou Karla Klostermanna. Překvapí vás, jak divoké tyhle lesy byly. Převažoval v nich
smrk, byly plné mrtvého dřeva a přirozené obnovy. Dozvíte se, mimo jiné, že

v lesích národního parku se les obnovuje hlavně ze semen tam rostoucích stromů, a že podíl umělé
výsadby tvoří z celkové
obnovy lesa sotva 5 %.
Na Modravských slatích,
které byly intenzivně
zalesňovány po útoku
kůrovce, dnes většina
nových stromů pochází
z přirozené obnovy, která vyklíčila ještě před
odumřením vzrostlých
smrků, a že tak mnohé
z přeživších jsou už dnes
starší sta let.
Zjistíte tak, že zprávy o tom, že šumavské lesy vznikly umělou výsadbou
geneticky nepůvodních smrků, nejsou
a ani nemohou být pravdivé. Naopak.
Na většině plochy šumavských lesů pořád ještě rostou potomci dávných pralesů.
Nová publikace bude k dostání na informačních střediscích Správy NP Šumava.
Jiří Kadoch, Správa NP Šumava

Šumavská divočina láká stále více lidí
Z národního výzkumu na téma „divočina“ mimo jiné vyplynulo, že nejvíce
respondentů pokládalo Šumavu za místo,
kde se s divočinou v rámci České republiky může nejlépe seznámit. I další odpovědi ukazovaly na Šumavu – například
za zvíře spojené s divočinou pokládají
lidé nejčastěji rysa, vlka nebo dokonce
tetřeva. Věříme, že vnímání Šumavy jako
místa s divokou přírodou napomohly
i výpravy s našimi Průvodci divočinou,
které se pravidelně konají od roku 2008.
Letos se koná již 9. sezona s „Průvodci
divočinou“, která byla zahájena v červnu,

procházejících 8 rozdílných oblastí národního parku. Od roku 2013 je možno také
poznávat „divočinu“ ve vybraných rezervacích Chráněné krajinné oblasti Šumava,
která těsně navazuje na národní park,
a tamější přírodní poklady si s národním parkem vůbec nezadají. Patří sem
i téměř adrenalinové zážitky jako např.
výstup na Jezerní stěnu Černého jezera
nebo průchod soutěskou Bílého potoka
v Královském hvozdu.
K novinkám letošního roku patří dvoudenní výpravy za poznáním dvou národních parků – kromě Šumavy i soused-

a na poslední dobrodružné výlety budou
skupinky vyrážet na konci října. Rozmanitost výprav s vyškolenými průvodci je
dána značnou velikostí Národního parku
Šumava. Hlavními tématy je ale pochopitelně: les, voda a rašeliniště. S unikátním
ekosystémem horské smrčiny se můžete
seznámit na Trojmezné hoře, Smrčině na
jihu anebo v oblasti Polomu a Ždánidel
v západní části Šumavy. Výstupy na hory
jsou vždy spojeny s úchvatnými výhledy,
které jsou pro běžné návštěvníky skryté,
protože se mimo značené trasy běžně
nevydávají. Velmi citlivá jak na rušení
živočichů (např. tetřeva), tak na fyzický
sešlap, jsou rašeliniště, přesto se můžete
na vlastní kůži seznámit s pověstnými
„šumavskými močály“ i s obyvateli žijícími v krušných podmínkách vrchovišť
na Šumavských pláních anebo v údolním rašeliništi Vltavského luhu. Bez
vody by nebylo života a o tom se můžete
přesvědčit jak v kaňonu Křemelné, tak
ve Vltavském luhu kolem Teplé Vltavy.
Cestou a necestou, po jeleních stezkách
a tetřevích pěšinách zájemce doprovází
zkušení průvodci, kteří žijí povětšinou
od narození na Šumavě. Brzy poznáte,
že naše snad nejmelancholičtější hory,
tedy Šumavu, nejen dokonale znají, ale
i celým srdcem milují. Celkem čtrnáct
místních průvodců provádí návštěvníky
na více než sto výpravách za šumavskou
divočinou. V nabídce je 15 různých tras

ního Bavorského lesa. Úspěšné loňské
výpravy s přenocováním v horských chatách na Luzném nebo Falkensteinu budou
rozšířeny o výstup na Ostrý s přenocováním tamtéž. Celkem proběhne letos
šest termínů vždy pro maximálně 8 osob.
Další novinkou budou výpravy ze Strážného za poznáním údajných památek až
z keltských dob v oblasti na dohled zříceniny hradu Kunžvart. Samozřejmou
kulisou bude les i území ponechané přírodě vcelku nedávno. Celkem je v nabídce
8 termínů pro 10 osob.
Rozšířená nabídka bude také v Chráněné krajinné oblasti Šumava – na západě
budeme vyrážet od Nýrské přehrady
k zaniklé osadě nazývané Zadní Chalupy. O více než sto kilometrů jižněji jsou
připraveny nové trasy ze zapomenutých
osad Arnoštov nebo Pasečná na pravém
břehu Lipna. Vždy budou naplánovány
čtyři termíny pro 10 osob.
Každá trasa respektuje místní „obyvatele“, takže například do míst, která jsou
domovem tetřeva, se chodí až od poloviny července, kdy jsou tetřeví kuřata
již samostatná a nejsou zvlášť ohrožená
při vyrušení.
Všechny informace, včetně rezervačního systému naleznete na našich stránkách www.npsumava.cz.
Koordinátor: Správa Národního parku
Šumava, Josef Štemberk, tel.: (+420)
731 530 287, josef.stemberk@npsumava.cz
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Programy pro veřejnost
ve znamení čtvrtstoletí
NP Šumava
Připomínka čtvrtstoletí existence Národního parku Šumava se prolíná většinou
programů pro veřejnost.
V informačním centru na Kvildě probíhá celoroční blok přednášek s názvem
Středeční večery na Šumavě. Jejich součástí jsou diskuze se zajímavými osobnostmi z vědecké obce na různá témata –
z oblasti ekologie lesa, vod a mokřadů,
nebo v problematice rysů, vlků či tetřevů.
Dvacet pět let NP Šumava společně
oslavíme i v rámci Dne Národního parku
Šumava na Rokytě a to 16. července.
Bude to celodenní akce pro místní obyvatele i návštěvníky s bohatým programem
včetně odpoledního koncertu Marka
Ztraceného. Milovníci divoké přírody
se mohou vypravit v rámci programu
S průvodci divočiny do těch nejzajímavějších míst Národního parku Šumava.

Pro ty, kteří rádi tvoří, jsou připraveny
tvořivé dílny na informačních střediscích, kdy si sami mohou vyrobit svůj
jedinečný výrobek.
Přejeme příjemně strávené letní dny,
ať už s námi při některém programu,
nebo při toulkách šumavskou přírodou.
Aktuální přehled všech programů pro
veřejnost naleznete v těchto novinách
v kalendáři akcí na stranách 9–11 nebo
na webu www.npsumava.cz v sekci přehled akcí.
Petra Střelečková, Správa NP Šumava

Nové výukové středisko
Horská Kvilda
Ke svému výročí jsme si nadělili překrásný dárek ve formě nového střediska environmentální výchovy na Horské
Kvildě. Budova byla založena již v roce
1890 jako škola, a proto je velice dobře,
že opět slouží pro vzdělávání. Je vybavena nadstandardními pomůckami pro
realizaci výukových programů.

Středisko environmentální výchovy bylo slavnostně otevřeno1. 4. 2016 za účasti ministra
životního prostředí Mgr. Richarda Brabce.

Díky podpoře Státního fondu životního prostředí budou moci účastníci výukových programů pracovat s jedinečnými modely živočichů a rostlin či vyrazit
v zimních měsících na sněžnice. Kapacita budovy 48 míst umožňuje realizaci
programů pro dvě školní třídy, zároveň
zde plánujeme organizovat česko-německé programy. Letošní léto zde proběhne
letní tábor pro nadané mladé biology a je
určen dětem, které mají nadstandardní
zájem o přírodu. V rámci programů pro
veřejnost zde plánujeme také aktivity pro
cílovou skupinu rodiny s dětmi.
Martina Kučerová, Správa NP Šumava

NP Šumava je tou nejlepší
učebnou pod širým nebem
Přírodovědná soutěž
V letošním roce organizujeme již pátý
ročník přírodovědné soutěže Národní
park Šumava ve školních lavicích. Každým rokem stoupá zájem o tuto soutěž.
V prvním ročníku v roce 2012 se do soutěže zapojilo 1 606 žáků z 23 škol. V letošním roce je již zapojeno celkem 3 501 dětí
z 27 škol. Soutěž je určena především pro
školy v regionu NP a CHKO Šumava,
hlavním cílem je zjišťování znalostí dětí
o šumavském regionu a přírodě. První
kolo probíhá přímo ve školách, kam jsou
ve vyhlášeném termínu zaslány pracovní
listy, které jsou zpracovány interaktivní
didaktickou formou, a jejich obtížnost je
přizpůsobena jednotlivým kategoriím.
Na základě výsledků z I. kola postupují
nejlepší soutěžící do II. kola, podmínkou
postupu je také splnění minimálně 60 %
z maximálního možného počtu bodů.
Celkem 261 dětí postupuje v letošním
roce do druhého kola soutěže, které probíhá ve venkovním prostředí a soutěžící
plní praktické úkoly spojené například
s poznáváním stromů, rostlin, ptáků,
obojživelníků, ryb, hmyzu, hub či pobytových znamení. Překvapením je vždy
stanoviště, kde jsou živí živočichové,
které musí účastníci soutěže pojmenovat. Všechny děti jsou za účast v soutěži
odměněny a ti nejlepší získávají během
slavnostního vyhlášení hodnotné didaktické materiály.
Tato soutěž si již získala své stálé
místo v regionu. Velké poděkování patří

učitelům škol, kteří nám pomáhají s organizací prvního kola a také s opravami
pracovních listů. Spolupráce se školami v regionu je pro nás velice důležitá. Naše střediska environmentální
výchovy organizují mnoho dalších projektů pro podporu vzdělávání v oblasti
ochrany přírody. Partnerské školy získávají již druhým rokem jednu autobuso-

vou dopravu zdarma do území Národního parku Šumava.
Národní park Šumava je tou nejlepší
učebnou pod širým nebem, jak říká motto
středisek environmentální výchovy a rozzářené oči dětí odjíždějících ze soutěže
Národní park Šumava ve školních lavicích či z ostatních výukových programů
toto jen potvrzují.
Martina Kučerová, Správa NP Šumava

Na lodi za poznáním nejcennější
přírody
Teplá Vltava v úseku mezi Soumarským
Mostem a Novou Pecí představuje unikátní severský fenomén, jedinečný nejenom v rámci České republiky. Jedinečnost tohoto území je zřejmá i v rámci
Šumavy, přestože má severských prvků
přírody na svém území celou řadu. Na
celém toku Teplé Vltavy pod Soumarským Mostem je mnoho míst, která
vypadají zcela stejně jako řeky například
v povodí Jeniseje na západní Sibiři. Pro
to všechno máme tuto řeku rádi.
Možnost proplout kusem divoké přírody u nás již nevídané. Avšak nás lidí
neustále přibývá, zatímco u takovýchto
nádherných míst je to naopak. Tato
řeka je navíc jedním z posledních míst
výskytu perlorodky říční na našem
území. Tento kriticky ohrožený mlž již
vymizel i z většiny evropských lokalit. Proto byla nucena Správa Národního parku v souladu s národní ale
i evropskou legislativou před několika
lety přistoupit k omezení lodí splouvajících Teplou Vltavu především za nízkých stavů vody.
V letošním roce vstupujeme již do
4. roku splouvání Teplé Vltavy se současným registračním systémem, který sladil

potřeby ochrany perlorodky a celého
ekosystému řeky s potřebami vodáků.
Návštěvní řád umožňuje nyní splutí řeky
za těchto podmínek:

Návštěvní řád
pro splouvání Teplé Vltavy
1. 6. – 30. 6. a 1. 9. – 31. 10. denně
• Hladina 50–61 cm:
Max. 7 registrovaných lodí/hod.,
(max. 63 lodí/den) + průvodce.
Skupiny do 5 lodí včetně splouvají
bez průvodce.
• Hladina > 61 cm:
Max. registrovaných 20 lodí/hod.
(max. 180 lodí/den) bez průvodce

1. 7. – 31. 8. denně
• Hladina 50–61 cm:
Max. 7 registrovaných lodí/hod.,
(max. 63 lodí/den) + průvodce.
V době 14:00–16:00 hodin skupiny
do 5 lodí včetně nemusí mít průvodce.
• Hladina > 61 cm:
Max. 20 registrovaných lodí/hod.,
(max. 180 lodí/den) bez průvodce.
„Nevstoupíš nikdy do stejné řeky“ –
říká známé přísloví a o Teplé Vltavě to
platí dvojnásob. Nejenom díky tomu,
že s každou velkou vodou může měnit
svůj přirozený tok, ale i proto, že v každém, kdo řeku spluje, zůstane kus třpytu
její hladiny v duši. Na nás je, aby to tak
zůstalo i nadále.
Veškeré informace, včetně registračního systému, naleznete na našem webu
www.npsumava.cz.
Dagmar Veselá,
Správa NP Šumava
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Informační střediska Správy NP Šumava –
otevřené dveře pro desítky tisíc návštěvníků
I v letošní letní sezoně budou všem
návštěvníkům Šumavy otevřené dveře
informačních středisek Správy NP
Šumava. Jsou rozmístěna na celé Šumavě
od západu k jihu. Najdete je v Alžbětíně,
Kašperských Horách, na Poledníku,
Rokytě, Březníku, Kvildě, Svinné Ladě,
Idině Pile a ve Stožci.
Od loňského roku jsou v provozu
i Návštěvnická centra Srní s výběhem
vlků a Kvilda s výběhem jelenů. Zcela
nové zařízení je otevřeno především pro
zájemce o splouvání Vltavy na Soumarském mostě. Na každém z těchto míst
můžete získat důležité informace pro váš
pobyt na Šumavě, ať už přímo od obsluhy
nebo formou informačních materiálů,
popř. prohlídkou stálých expozic. Zvláště
větší střediska nabízejí širokou škálu prodejního zboží od praktických průvodců
a map až po velmi oblíbené produkty
ekologické výchovy – určovací klíče,
interaktivní materiály, pexetria, hrací
karty apod. Kromě toho můžete využít
i nabídku komentovaných doprovodů
a přednášek.
Cílem tisíců návštěvníků Šumavy je
Březník, kde v rámci letní sezony funguje informační středisko a muzeum

Karla Klostermanna. Bohužel, provoz
oblíbeného občerstvení v prostorách
hájenky je i letos velmi nejistý. Je totiž
podmíněn vyřešením neodpovídajícího
stavu čištění odpadních vod, které bylo
po léta zanedbáváno. Správa Národního parku Šumava na nápravě intenzivně pracuje v mezích zákona, což je
ale časově náročné.
Přesné informace o otevíracích dobách
informačních středisek a jejich nabídce
najdete na www.npsumava.cz.
Dana Zývalová a Jan Dvořák,
Správa NP Šumava

Malujte a fotografujte Šumavu,
můžete vyhrát zajímavé ceny
Šumava v proudu času, to je název celoroční fotosoutěže, kterou vyhlásila Správa
Národního parku Šumava. Další je výtvarná soutěž s názvem Šumava – domov vzácných živočichů a rostlin, které se mohou zúčastnit už i ti nejmenší návštěvníci.
Soutěž Šumava v proudu času je určená pro všechny, kteří na Šumavu jezdí
opakovaně. Předpokládáme, že dlouhodobí návštěvníci Šumavy, kteří sem jezdí i desítky let, mají ve svém archívu
fotografie, které pořizovali v průběhu
času z jednoho místa nebo mají zajímavý snímek některého šumavského zákoutí z minulosti a letos jim tato soutěž dá
třeba inspiraci, podívat se na toto místo
znovu. Pokud nám srovnávací fotografie, s odstupem nejméně pěti let, pošlou
do konce letošního října, můžou vyhrát
bezplatné ubytování na víkend v příštím roce.
Soutěžit mohou nejen ti, kteří Šumavu sledují skrze objektiv fotoaparátu, ale
i ti, co rádi malují. Jako téma výtvarné
soutěže jsme zvolili Šumava – domov
vzácných živočichů a rostlin, kterých
žije a roste na území národního parku
i chráněné krajinné oblasti opravdu velké množství. Soutěž je určená jak jednotlivcům, tak i školám a je možné se
do ní zapojit také na našich informačních střediscích. Její uzávěrka je 16. září
2016 a nejlepší díla budou vybírána porotou složenou z pedagogů, umělců, zástup-

ců NP Šumava a zástupců firmy Faber-Castell, která do soutěže dodala hodnotné ceny.
Veškeré informace k soutěžím naleznete na internetových stránkách www.
npsumava.cz.
Štěpán Rosenkranz,
Správa NP Šumava

Kalendář pro rok
2017 vám doporučí
zajímavý výlet
Nový nástěnný kalendář pro rok 2017
bude v prodeji už v průběhu letní sezony.
A jako v loňském roce je vydáván společně s kolegy z Národního parku Bavorský les.
Nový kalendář je opět plný nádherných
fotografií přírody Šumavy a Bavorského
lesa. Jeho součástí je také 12 pohlednic
zajímavých turistických cílů, které stojí
za návštěvu, a abyste nemuseli dlouze
pátrat, jak se k nim dostat, z druhé strany
pohlednice naleznete krátký popis trasy
a to jak v českém, tak i německém jazyce.
Po loňských zkušenostech, kdy se
po kalendáři doslova „zaprášilo“, jsme

Grenzenlos wild

2017 Divoká příroda bez hranic

nechali vytisknout více kusů a to o celou
tisícovku. Nástěnné kalendáře jsou k mání
už v průběhu léta a to jak na našich informačních centrech po celé Šumavě, tak
i v e-shopu na www.npsumava.cz.
Jan Dvořák, Správa NP Šumava

Doma na ŠUMAVĚ

Léto 2016

Tipy na výlety v NP Šumava
K nejčastějším dotazům návštěvníků v informačních střediscích patří: Kam mohu
vyrazit na výlet? Co je tu v okolí k vidění? Správa Národního parku Šumava si
uvědomuje, že nabídka tištěných materiálů s tipy na poznávací výlety byla na pultech „íček“ nedostatečná. Vše by se mělo změnit s rozsáhlým projektem zaměřeným na propagaci turistických cílů a zajímavostí pro návštěvníky, který bude letos
do začátku letních prázdnin zrealizován.
Letos slaví Národní park Šumava 25 let
od svého založení, a proto i nových materiálů s informacemi o území vznikne pětadvacet druhů. Celé území NP i CHKO

bude představeno na celkem 5 částech
s přehlednou mapou a výčtem turistických cílů na druhé straně. Dalších
20 druhů letáků již bude velmi konkrétně zvát na výlety z různých výchozích a nástupních míst v šumavském
regionu (hlavně ze záchytných parkovišť
v obcích) nebo budou zaměřeny tematicky, např. na zvířata či historii.
Každý návštěvník, který bude v regionu Národního parku Šumava, může zajít
na nejbližší informační středisko Správy
NP Šumava a hned bude vědět, kam
vyrazit a ještě mnohem více – jak dlouho
mu bude výlet trvat, jak je náročný
a pro koho je určený (pěší, cyklisté,
lyžaři, vozíčkáři nebo rodiče s kočárkem). Kromě popisu budou vždy součástí letáku i mapy a fotodokumentace
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Šumava dostupná i pro hendikepované
pro ilustraci i nalákání na dané lokality. Pro zájemce o bližší poznání regionu i přírodního dědictví, které je hlavní
devizou Šumavy, jsou v nabídce mnohé
další publikace, průvodci a také nabídka
kvalitních map v zavedených edicích.

Přejeme vám příjemný pobyt v Národním parku Šumava a skvělé zážitky při
poznávání přírody, krajiny a lidí na
Šumavě!
Josef Štemberk, Správa NP Šumava

V letošní hlavní sezoně už třetím rokem
pokračuje projekt Na skútru po Národním parku Šumava. Program je určený
pro návštěvníky s průkazem ZTP a seniory nad 65 let věku s pohybovým omezením. V loňském roce se od června do září
uskutečnilo 78 doprovodů. Všechny nabízené termíny byly rezervovány a na skútrech poté vyjely po čtyřech vybraných
trasách víc jak dvě stovky návštěvníků.
Ti mohli ocenit profesionální služby průvodců jak při doprovodném výkladu, tak
při pomoci na základně i po cestě.
Také letos se flotila elektroskútrů
vydá ze dvou základen na čtyři okružní
trasy: podél kulturně technické památky
Vchynicko-Tetovský plavební kanál,
Na šumavské pláně, okolo hory Stožec
a ke Schwarzenberskému plavebnímu
kanálu. Po telefonické domluvě s průvodcem lze individuálně upravit délku
trasy podle schopností a možností účastníků vyjížďky.
Termíny si můžete rezervovat na internetových stránkách www.npsumava.cz,

samotné vyjížďky probíhají v období červen až září. Těšíme se na vás!
Lenka Dvořáková, Správa NP Šumava
Průvodci na trasách z Rokyty:
Vladimír Čeřovský, tel.: 737 640 709
František Hálek, tel.: 721 385 446
e-mail: skutry.Rokyta@seznam.cz
Průvodce na trasách ze Stožce:
Martin Friček, tel.: 775 645 581,
e-mail: skutry.Stozec@seznam.cz
Koordinátor programu:
Lenka Dvořáková, tel.: 731 530 442,
e-mail: lenka.dvorakova@npsumava.cz

Manuál – pojďme na to od lesa
Po třinácti letech jsme vydali reedici příručky ekologické výchovy a lesní pedagogiky „Pojďme na to od lesa“. Tato publikace na 800 stránkách poskytuje řadu
návodů, jak připravit výukový program
v přírodě. Není určena jen pedagogům,
ale všem, kteří se zajímají o mimoškolní
činnost s dětmi a mládeží. Součástí
této knihy je také příloha, která obsahuje množství pracovních listů a dalších

návodů pro různé aktivity
ity
a hry v přírodě.
Tato publikace vzniklaa
díky spolupráci s Národ-ním parkem Bavorský less
a také díky podpoře SFŽP.
Publikaci sice nelze
v současné chvíli koupit, ale můžete ji získat
zdarma na základě účasti

Na šumavskou tisícovku Jedlovou
nejen za hrou geocaching
Ztracená a romantická. Taková jsou místa, která, chceme-li je spatřit, musíme dobrodružně objevovat. Často nás nutí prodírat se divočinou, přeskakovat černou mokrou
zem a pouštět se stále hlouběji do nekonečných lesů. Tentokrát vás zveme do tajemného světa hory Jedlové, jejíž svahy se schovávají za turisticky známými vrcholy
Pancíře, Habru a Můstku, mezi lokalitami PR Prameniště a PR Městišťské rokle.
A i když slibujeme ztracenou divočinu, nebojte se, až k prameni Křemelné pod
vrchol Jedlové nás doprovodí zpevněná cesta, kterou můžeme absolvovat i na kole.
Na trasu vyrazíme ze Starého Brunstu,
zaniklé sklářské osady na silnici mezi
Javornou a Gerlovou Hutí. Na rozcestí
U Obrázku (GC6B6AN) začínáme vpravo
po modré cyklotrase stoupat pěkným horským lesem s porosty borůvek a výhledy
do zvlněné podhorské krajiny. Asi po
1 km ze značené cesty vedoucí na Suché
Studánky odbočíme doleva na neznačenou cestu, stoupající pod samotný vrchol
Jedlové. Z cesty ve strmém svahu pozorujeme staré smrky i mladší bukový porost
kolem prameniště bezejmenného potůčku.
Nad hlavou nám jako šipka prolétne strakapoud velký i datlík tříprstý a přes cestu
možná ladně přeskočí jelení zvěř, která
v mokřadu nalézá napajedlo i kaliště.
Nad mokřadem můžeme objevit stopy
staré Šumavy. Na skláře, kteří zde pro
Schmauzovy a Schürerovy hutě pálili
stromy, tu pamatuje úvoz staré stezky
roubené kamenem. O tom, že Jedlová
byla vrchem sklářů, svědčí i původní
název hory podle zdejšího sklářského
rodu Schürerů – Schürerberg (Schürerův vrch, Schürerovka). Jedlová, vrchol
i oblast pod ním, je dodnes také zvána
Hrabůvkou, což je odvozeno od hrabání
popela místními skláři. Jak se přibližujeme pod vrchol, les začíná více vonět
vlhkem, přibývá porostů mechu rašeliníku i kapradin žebrovic. Staré buky
a jedle se občas rozestoupí, aby nadosah
svých větví odhalily blízký Pancíř, Můstek i temně modravé vrcholy splývající
v dáli s oblohou.

Ticho, které dosud panovalo, náhle přeruší bublavý tlukot. Jako kdyby tu tepalo
samo srdce Šumavy. Příjemný zvuk nás
přivede k dřevěné stříšce s nápisem Studánka Pod Hrabůvkou. Tichým bubnováním do kamenů a rašelinné půdy tu
o svém narození dává skromně vědět
krásná řeka Křemelná. Kdo Šumavu dobře

zná, jistě si tu na lavičce u voňavého pramínku dokáže představit, kterými známými místy se řeka proplétá, pokusí se
vyjmenovat všechny dnes již zaniklé obce,
kterým dala život, a zajisté si také vybaví
velmi navštěvované místo na Čeňkově
Pile, kde se Křemelná, již jako důstojná
šumavská bystřina spojí s Vydrou, aby
dala vzniknout zlatonosné řece Otavě.
Kdo rád hraje geocaching, může v lese
odlovit kešku (GC69G0F) a přečíst si
o řece Křemelné zajímavosti také v listingu. Skrýš není přímo u pramene, aby
nedocházelo k sešlapávání podmáčeného

na
n semináři, který proběhne
v novém středisku environmentální výchovy na
Horské Kvildě 30. srpna
či 8. října 2016. Již nyní
je možné se přihlásit prostřednictvím formuláře na
www.npsumava.cz.
Martina Kučerová,
Správa NP Šumava

porostu četných rašeliníků a okolí zůstalo
přirozené.
Po osvěžení u studánky nezbývá než
odbočit po kamenité stezce pasekou k vrcholu Jedlové, kde v 1 176 m n. m. odlovíme další kešku, tentokrát věnovanou
vrcholu (GC64B9M), nebo se jen necháme unést atmosférou šedavých kmenů
ošlehaných větrem a výhledem na známou můsteckou hřebenovku. Vrátíme se
ke studánce a pokračujeme horskou smrčinou, kde hnízdí sám tetřev hlušec. Cesta
nás vyvede opět na značené cyklotrase
nedaleko krásného koutu Šumavy, zaniklé horské enklávy Suchých Studánek,
které před cestou zpět stojí za návštěvu.
Více typů na výlety a zapomenutá místa Šumavy najdete ve Srubu Javorná, kde
na vás čeká nová výletní kniha, vytvořená přesně na míru pro naše hosty. Většina okruhů začíná a končí přímo u srubu.
V popisu najdete značení, délku, náročnost, vhodné roční období, zajímavosti
a bohatou fotodokumentaci ke každému
výletu. Ubytování Srub Javorná, certifikované značkou ŠUMAVA originální produkt®, již půldruhého roku oceňují především lidé, kteří rádi chodí na výlety,
hledají to pravé ze Šumavy v klidné lokalitě, kterou ještě neznají, a přesto mají
nadosah i známé šumavské cíle. Po výletech si hosté rádi u srubu odpočinou na
terase mezi bylinkami nebo u táboráku
s výhledem nejen na horu Jedlovou. Kdo
má dost energie, ocení na vyhlídce i nové
přírodní hřiště se sítí, bludiště v louce či
houbový les navazující na rozsáhlou
zahradu. Jelikož je Srub Javorná přátelský nejen k přírodě, ale i k vám, nabízíme při plné kapacitě apartmánu (12 osob)
cenu na osobu/noc jen za 200 Kč. Otevřeno máme celý rok, ale vždy Šumavu
doporučujeme v klidu, mimo turistickou
sezonu a svátky, zejména na jaře a na
podzim. Jsme rádi, že se k nám lidé během
roku vracejí a vědí, že je v Javorné na
Šumavě stále co objevovat.
Srub Javorná, www.srubjavorna.cz

Dobrá adresa pro život
www.br-sumava.cz

Za historií i kulturou do Prachatic
Historické město Prachatice je významným kulturním centrem šumavského podhůří. Bylo založeno na středověké obchodní cestě, později nazvané Zlatá stezka, která
spojovala Čechy s Bavorskem přes divoký a neprostupný šumavský prales. Ve středověku stezka získala neobyčejný význam díky obchodu se solí, dopravovanou soumary z biskupského Pasova do Prachatic. Celé 16. století bylo pro město obdobím
největšího rozkvětu a prosperity, což je patrné na goticko-renesančním historickém
jádru města s řadou bohatě zdobených domů, mohutnou vstupní branou a středověkým opevněním.

Od června do září využijte prohlídku
vyhlídkové věže kostela sv. Jakuba, odkud
se vám otevře nevšední podívaná na panorama města. Mezi další zajímavá místa,
která stojí za návštěvu, patří Kulturní
centrum Otto Herberta Hajeka, Galerie
Dolní brána, Muzeum paličkované krajky,
Muzeum české loutky a cirkusu, či Prachatické muzeum. Nejslavnějším rodákem
Prachatic je sv. Jan Nepomuk Neumann,
český katolický misionář, na jehož stopy
narazíme ve městě i při toulkách po okolí.
Doporučit můžeme lehkou vyhlídkovou stezku kolem Prachatic, která vás
seznámí s přírodními i historickými
zajímavostmi, technickými památkami
a zavede na místa krásných výhledů. Je
vhodná i pro rodiny s dětmi. Z Prachatic
se můžete vypravit po stopách solné Zlaté
stezky, která je značena žlutou turistickou
značkou a symbolem soumara s koněm.
Na trase jsou infopanely s popisem historických událostí a zajímavostí. Směrem k Husinci budete kráčet ve šlépějích Mistra Jana Husa. Velkou výzvou pro
trénované turisty je zdolání hory Libín,
odměnou je nádherný výhled na panorama Šumavy z 27 m vysoké rozhledny.

Přímo ve městě jsou dvě in-line dráhy.
Ta na městském stadionu je dlouhá 490 m
a je vhodná pro začátečníky i pokročilé.
Druhá dráha začíná u Lázní sv. Markéty
a vede do zahrádkářské kolonie Leptač.
Měří 1,7 km.
Prachatice jsou také městem, kde kultura nikdy nespí – nejvýznamnější jsou
každoroční Slavnosti solné Zlaté stezky
na konci června, kdy centrum města ožije
průvody v kostýmech, historickým tržištěm a divadlem. V létě si můžete užít
Jazzový večer na historickém náměstí,
na Parkáně koncert kapely Už jsme doma
s předkapelou Wessele, v srpnu potěší
milovníky zlatavého moku Festival piva.
V září se tradičně konají Podzimní slavnosti s vystoupením prachatických kulturních a zájmových spolků a nechybí ani
lidově-řemeslné trhy. V září se uskuteční
projekt na podporu mladých kapel a třídění ekoodpadu s názvem Ekompilace,
kde vystoupí kapely Tata bojs a Zrní.
Prachatice jsou městem pohostinným
a jako stvořeným pro víkendový výlet či
dlouhodobější dovolenou. Přijďte se přesvědčit, těšíme se na vás!
Miroslava Šandová, MÚ Prachatice
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O výrobě šumavských „mejšlat“

Jak snad každý ví, byla u nás na Šumavě
opravdová spousta dřeva. Stejně tak tu ale
existovalo mnoho lidí, kteří si nemohli
dovolit kožené boty. Nu a došlo zase na
dřevo, ze kterého se dala vyrábět obuv,
které se tady říkalo „Neischl“ (odpovídá
českému nářečnímu výrazu „mejšlata“
jako označení páru dřeváků – pozn.
překl.). Navíc byla při práci podstatně
praktičtější, než by byla jakákoli kožená.
Musilo ovšem jít o pečlivě vybrané
jedlové dřevo, které bylo pěkně rostlé
a nemělo nijaké větve.
V domě čp. 103 ve Staré Dlouhé Vsi
(Alt-Langendorf) byla zrovna jedna
taková „Neischl-Werkstatt“, tj. dílna na
dřeváky. Můj strýc Willibald Müller,
řečený „Binder Willibald“, rozuměl dobře
svému řemeslu. O víkendech dělával
právě takové dřeváky pro potřebu vlastní,
i pro své příbuzné a známé. Můj tatínek

Domácká výroba dřeváků na staré Šumavě, jak
ji zachycuje snímek z fondu Muzea Šumavy
v Kašperských Horách.

Rudolf Jung, řečený „Jokuberl Rudolf“,
si ono hobby osvojil rovněž a zhotovoval
„mejšlata“ pro sebe a svoji rodinu. Spodek byl ze dřeva, svršek z kůže.
To řemeslo si ovšem žádalo rozličné
nástroje. Malá sekera, malá pilka, zvaná
u nás „Sagl“, dále dláto a poříz, dutý
nůž a v neposlední řadě ovšem hoblice.
Hovězí kůže pro svršek a speciální hřebíky patřily k věci. Nástroje musely být
vždycky ostře nabroušeny a k tomu bylo
třeba velkého ručního brusu s klikou, kterou jsme my děti směly točit. Dělalo nám
to velikou radost a dostalo se nám tím
přístupu k lecjakému fíglu ohledně práce
se dřevem, na níž jsme se mohli podílet.
Nejprve se pomocí pilky pořídily 35–40
cm dlouhé kusy dřeva, stesané pak na

desky o tlouštce asi 10 cm a asi 20 cm
široké, jež byly hrubým tvarem „mejšlat“.
Velikost se řídila předkresleným tvarem
chodidla. Pilkou byl seříznut podpatek.
Poříz byl zapotřebí k hrubému opracování
spodku a kulatým dlátem bylo vyhloubeno lůžko pro nohu. Pro jemnou práci
se užívalo dutého nože.
Nakonec byla malými speciálními hřebíčky přibita uzpůsobená kůže. Zánártí
a okraje byly ještě zesíleny koženými
pásky, aby se zabránilo potrhání kůže
a dosáhlo se vyšší trvanlivosti výrobku.
Čirou náhodou jsem v Bavorském lese
narazil na jednoho výrobce dřeváků,
který si k důchodu přivydělával kurzy pro
zájemce a letní hosty v hotovení „mejšlat“. Mé rozhodování netrvalo dlouho
a já se u toho Starobavoráka přihlásil
do učení. Jeden celý dřevák přede mnou
vytvořil, do druhého už jsem se měl pustit sám.
Asi jsem to zvládl, poněvadž mi nakonec uznale poklepal na rameno a prohlásil: „Guat host ‚s gmocht! Etz trink ma no
a boarisch Bier mitanand.“ (tj. „Dobřes
to vyved‘! Teď se spolu napijem bavorskýho piva.“ – pozn. překl.)
Na snímku můžete vidět mistra a učedníka na vlastní oči. Zase jsem se toho dne
něčemu přiučil a měli jsme z toho opravdovou švandu, na kterou rád vzpomínám.
Od té doby si dělám dřeváky sám a hodí
se mi do sklepa i do zahrady, poněvadž
v nich nevystydnou nohy.
Dělá mi skutečné potěšení konat to
staré řemeslo, které už hodně upadlo
v zapomenutí.
Willi Jung, www.kohoutikriz.org

Zámek Hrádek zve do interaktivní zámecké
herny komtesy Adély a Jana Ferdinanda

přát, hezké odpoledne můžete dovršit na
dětském hřišti v zámeckém parku.

na Galerii Hrádek, která není jen místem
výstav děl umělců, ale je hlavně určena
rodinám s dětmi. V letošním roce vznikl
projekt s názvem Zámecká herna komtesy Adély a Jana Ferdinanda inspirovaný
životem na zámku v 1. pol. 19. století –
jaká byla móda, jak se stolovalo, kdo je
víc – kníže nebo císař, malířství, krasopis, hudba, vojenství. Děti si mohou volně hrát s dřevěnými hračkami, vojáčky,
vyzkoušet kostýmy, stát se malířem či králem. To vše je doplněno výstavou autentických historických hraček šlechtických
dětí z 19. století. Galerie Hrádek je otevřena od června do konce září.
Zámecká herna je určena mladším
dětem, ale ani starší děti se nudit nebudou. V blízkosti galerie je adventure golfové hřiště, kde mohou ostatní členové
rodiny strávit čas zábavnou hrou, k rodinám s dětmi je vstřícná i zámecká restaurace s venkovní terasou, dětským koutkem
a nabídkou jídel. A pokud bude počasí

Velkou událostí budou již druhé Barokní
slavnosti v rámci projektu Západočeské
baroko v pátek 22. července od 18 hodin.
Při komponovaném večeru mohou hosté
volně korzovat po zámeckém areálu,
poslechnout si harfový koncert se zpěvem
v barokní kapli sv. Valburgy, zatančit si,
dozvědět se více o dvorní etiketě a módě,
ochutnat pokrmy připravené podle dobových receptů, podívat se na dechberoucí
vystoupení krásné provazochodkyně či na
ukázky sokolnického umění. Hlavním programem večera bude divadelní hra Král
jelenem od Carla Gozziho se závěrečným
ohňostrojem a iluminací parku.
K letním akcím patří tradiční pěvecký
koncert v kapli sv. Valburgy a pro děti 6.
a 7. 8. hraná pohádka o hrádecké pouti.
Aktuální otevírací doba Galerie Hrádek a přehled kulturních akcí je na webu
zámku www.zamekhradek.cz.
Zámek Hrádek & Galerie Hrádek
Hrádek 1, 342 01 Sušice

Přemýšlíte co dělat se svými dětmi ve
volném čase a při nepříznivém počasí?
Zámek v Hrádku u Sušice není jen budova zámku. V rozlehlém areálu se postupně opravují hospodářské budovy a dává
se jim nová funkce. V roce 2014 prošel
rekonstrukcí objekt stodoly, ve kterém
vzniklo moderní wellness s nabídkou
procedur, saunovým světem a bazénem
s příjemně teplou vodou. V roce 2015 byl
opraven barokní špýchar a proměnil se

Vimperský ibiškový ležák 11°. Aktuální
nabídku najdete vždy na našem webu.
Unikátní příležitost nabízí k ochutnání
piv nejen našich, ale i z jiných minipivovarů, tradiční festival minipivovarů
na Pražském Hradě. Letos se v zahradách
Pražského Hradu uskutečnil v červnu.
Naše piva můžete na čepu ochutnat
v naší pivnici ve Vimperku (pod městskou
věží na náměstí Svobody), ale i jinde na
Šumavě, či v Praze. Pivnice je otevřena
v pátek od 17 do 22 hodin a v sobotu od
15 do 20 hodin. K pivu nabízíme studená
jídla, stejně tak výběr nealkoholických
nápojů a kávy. Tamtéž si piva v lahvích
můžete zakoupit i kdykoli jindy, pokud
je někdo přítomen (na zazvonění) nebo
se domluvit na odběru v sudech pro letní
posezení doma s přáteli.

Pojďte se s námi toulat

K poutnímu místu Maria Rast přes vodopády
sv. Wolfganga
Tento výlet nás zavede na úchvatná
místa v Přírodním parku Vyšebrodsko,
založeném v roce 1995, jehož rozloha
je 84,1 km2. Projdeme si Opatskou stezku I, pokocháme se divokou přírodou
u vodopádů sv. Wolfganga, vystoupáme na tajemné poutní místo Maria Rast
Stern, a my zdatnější si cestu ještě trošku prodloužíme až k obelisku F. Nitsche, na místo krásného výhledu do kraje.
Doporučujeme auto zanechat na jednom z parkovišť přímo pod Cisterciáckým klášterem ve Vyšším Brodě,
v sezoně jsou placená. Odtud se přesuneme okolo zdi kláštera k Rožmberské bráně, kde začíná NS Opatská stezka I, má 7 informačních tabulí, které se věnují místní historii a přírodě.
Vydáme se po asfaltové cestě do kopce po žluté TZ, klášter máme po levé
ruce, po 250 m mineme odbočku vlevo na Opatskou stezku I, my ji půjdeme v protisměru, a proto pokračujeme
dále ještě 150 m. Zde odbočíme vlevo na lesní pěšinu, po níž půjdeme cca

Barokní slavnost na Zámku Hrádek

Šumavský pivovar ve Vimperku nabídne
v létě výborná, méně obvyklá piva
Naše piva jsou nositeli certifikace ŠUMAVA originální produkt®. Všechna piva
jsou nefiltrovaná, nepasterizovaná, bez
konzervantů a stabilizátorů.
Co bude v létě tradičního z našich piv:
Vimperský světlý ležák 11°, polotmavý
ležák 12°, tmavý speciál 13° a Vimperské pšeničné 12°.
Co bude mimořádného: Vimperský polotmavý Märzenbier 14°, Inocenc – Vimperský tmavý Doppelbock 19° (poprvé
vařený k požehnání nového zvonu Inocenc v roce 2013, dále pak každoročně
k výročí sv. Inocence, patrona města
Vimperk), Generál Patton – Vimperský
světlý ale 13° (silný americký světlý ale,
vařený poprvé k 70. výročí osvobození
Vimperku americkou armádou) a opět
po dvou letech na léto vařený osvěžující
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Najdete u nás nekuřácké prostředí, možnost uložení kol uvnitř, děti i pejsci jsou
u nás vítáni. A nenechte si ujít možnost
prohlédnout si náš pivovárek s odborným výkladem o pivech a jejich vaření!
Věříme, že značku ŠUMAVA originální
produkt® úspěšně propagujeme, a že naše
piva oceníte při návštěvě Šumavy i vy.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk
www.sumavskypivovar.cz

700 m, dokud se nenapojíme na žlutou
TZ. Tady můžeme odbočit vlevo po žluté TZ a po cca 50 m dojdeme k místu, kde je z prudkého svahu zajímavý
výhled na říčku Menší Vltavici. Poté
se vrátíme zpět na žlutou TZ a po asi
80 m nás ukazatel navede na pěšinu
vpravo k Opatské studánce, na níž je
vytesán zřejmě letopočet, který se nám
nepodařilo rozluštit a nápis Když znaven jsi a uběhaný a do srdce ti padl
stín, nabírej mne do svých dlaní. Tělo
i duši pohladím. Můžeme si odpočinout
na lavičce a posvačit.
Opět se vrátíme na žlutou TZ a budeme pokračovat po cestě ještě 600 m
až k vodopádům sv. Wolfganga. Jsou
pojmenovány po biskupovi, který žil
v Regensburgu v 10. století, byl moudrý,
žil ctnostným životem, velmi mu záleželo na zajišťování potřeb chudých. Zasadil
se o zřízení pražského biskupství roku
973. V roce 1052 byl prohlášen za svatého. Je patronem pastýřů, sochařů, dřevorubců, lodníků, tesařů a nevinně zajatých a vězněných. Chvilku se zastavíme,
snad se nám podaří zahlédnout ledňáčka, který se u vodopádů občas objeví.
Další informace o tomto místě a vodopádech se dočteme na informační tabuli. Po mostě přejdeme přes říčku Menší Vltavici a dáme se vpravo (po žluté
TZ). Tím opustíme Opatskou stezku I,
ta odbočuje doleva. Komu stačí pouze
malý výlet, může se vrátit 1,8 km zpět
ke klášteru ve Vyšším Brodě.
Nás čeká nejzáživnější část výletu,
zvláště pro ty, kdo mají rádi vodní toky
a nespoutanou přírodu. Mírná lesní cestička se mění na „divokou“ lesní pěšinu s kořeny a většími či menšími balvany. Držíme se stále proti proudu Menší Vltavice po žluté TZ, trasa se brzy
odkloní od říčky a po 350 m dojdeme

na asfaltku, zde se odpojíme od žlutě
značené trasy, odbočíme doleva a půjdeme 150 m po této silnici, až se objeví vpravo u lesa velice pěkné odpočívadlo, kde se můžeme na infoceduli
dočíst o Linecké stezce. Od odpočívadla se vydáme do kopce po neznačené pěšině a za cca 200 m dojdeme
na kamenitou lesní cestu, kde se dáme
doleva. Velice brzy dojdeme k odbočce
na vyšlapanou lesní pěšinu, která vede
vpravo do prudšího kopce a je značena
zelenou TZ. Po 250 m se otevře krajina
a před námi se objeví palouk – poutní
místo Maria Rast Stern (Maria odpočívající na kameni). Na palouku stojí
původní kostelík, který slouží dodnes
jako obrazárna, hned vedle je novější kaplička Panny Marie odpočívající
na kameni vystavěná v roce 1888. Pod
kapličkou je Boží hrob na skále (kaplička s tělem Ježíše) a poslední zastavení
křížové cesty, vybudované v roce 1889.
Po prohlídce tohoto tajemného a energetického místa se vydáme z kopce po
křížové cestě, až nám trasu zkříží zpevněná cesta, označená zelenou TZ. Dáme
se doprava a po 400 m odbočíme vpravo na lesní pěšinu a vyšlápneme si cca
300 m kopeček k obelisku Dr. Friedricha
Nitche, který se významně zasadil o rozvoj Vyššího Brodu a okolí a je považován za jednu z nejvýznamnějších osobností Šumavy své doby.
Vrátíme se po zelené TZ zpět tam, kde
jsme opustili křížovou cestu a budeme
po ní pokračovat z kopce, zanedlouho
vyjdeme z lesa a otevře se nám výhled
na Vyšší Brod. Za IV. zastavením se
odchýlíme od křížové cesty a půjdeme mírně vlevo po vyšlapané, neznačené pěšině loukou. Asi po 500 m křížíme zpevněnou cestu a pokračujeme
po pěšině vpravo, která se klikatí terénem a dovede nás z kopce k asfaltové
silnici (ulice Česká), po níž se vydáme doleva, až dojdeme k budově vpravo u silnice, před ní odbočíme doprava
k mostku přes Menší Vltavici, do cíle
to máme už pouhý 1 km. Za mostkem
se dáme vpravo na Opatskou stezku I,
půjdeme po nenáročné lesní cestě, která
se později napojí na asfaltovou silničku nad vyšebrodským klášterem, po níž
jsme přicházeli z parkoviště. Rožmberskou bránou můžeme vstoupit do areálu a výlet si zpestřit návštěvou kláštera
a poštovního muzea.
Délka trasy je 8 km, časová náročnost výletu 3 hodiny, fyzická náročnost střední, vhodné i pro rodiny s dětmi, nevhodné pro kočárky. Občerstvení na trase není.
V okolí můžete navštívit i další zajímavá
místa: Národní památková rezervace
Čertova stěna – luč (2,6 km po červené TZ), Státní hrad Rožmberk (10 km
po červené TZ), Stezka v korunách
stromů Lipno (12 km), Zřícenina Vítkův Hrádek (22 km). Itinerář výletu
i s mapou si můžete prohlédnout nebo
vytisknout, naleznete jej na webových
stránkách www.isumava.cz, v sekci tipy
na výlety.
RRA Šumava, o.p.s.
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„To pravé ze Šumavy“
Půl roku uběhlo jako
ko
voda a my vám již
tradičně přinášíme
přehled nových výrobků a služeb, ktealy
ré letos na jaře získaly
značku ŠUMAVA originální produkt®. Oceněným blahopřejeme a těšíme se z toho, že rozšířili nabídku certifikovaných výrobků. Kompletní seznam
všech certifikovaných je na www.regionalni-znacky.cz/sumava. Sledujte nás
také na našem facebooku:
www.facebook.com/
sumavaoriginalniprodukt
Výrobky je možné zakoupit v e-shopu
na uvedené webové adrese
Výrobky je možné zakoupit na uvedené adrese

Pravé šumavské výrobky
Textilní výrobky s výplní
z přírodních materiálů
Vážím si života na této planetě, a proto
veškeré mé výrobky lze recyklovat.
Každý kus z mé dílny je originál. Materiály pečlivě vybírám a kvalitně zpracovávám. Nejžádanějším výrobkem z mé
dílny jsou pohankové matrace. Pohankové slupky mají mikromasážní účinky,
rychle přejímají teplo a postupně ho uvolňují. Vyhledávají je nejen příznivci přírodních matrací, ale také lidé trpící bolestí
zad a kloubů. V zimě krásně zahřejí,

v létě pak chladí. Využití pohankové
matrace se meze nekladou, lze ji využít
k spánku, relaxaci, cvičení, odpočinku
i hrám. Matrace jsou opatřeny bočním
zipem pro doplnění, nebo výměnu slupek. Matraci lze nahřívat i chladit, její
životnost prodloužíte pratelným potahem.
Materiály k výběru: Sypek – bavlna, len,
konopí. Výplně: pohankové slupky, špaldové BIO slupky, pšenice, levandulový
květ, hroznová jádra, třešňové pecky
a konopné slupky.
Nákup u výrobce je možný po telefonické dohodě.
Zuzana Havlovičová
Číhaň 34, 341 42 Kolinec
tel: +420 724 774 197
zhslaskou@seznam.cz
www.fler.cz/zh-s-laskou

je firmou s dlouholetou tradicí v oboru
výroby a prodeje vynikající pramenité
vody do barelů o obsahu 11 a 18,9 l
a do lahví PET 0,5 a 1,5 l. Přírodní pramenitá voda má optimální poměr minerálních
látek, optimální hodnotu 7,3 pH, dokonalou mikrobiologickou čistotu a obsah
dusičnanů, dusitanů a fluoridů hluboko
pod maximálními limity. Nabízíme vám
komplexní službu zajištění pitného režimu
pro vaši firmu nebo domácnost. Zdarma
vám přivezeme do 24 hodin od objednání naši pramenitou vodu i aquamaty.
ŠUMAVSKÝ PRAMEN a. s.
Novohradská 21
370 01 České Budějovice
tel.: +420 602 436 140
info@sumavskypramen.cz
www.sumavskypramen.cz

Vyzkoušejte jedinečnou
Šumavskou pohostinnost
Turnerova chata
Jedná se o jedinou veřejně přístupnou
chatu v první zóně Národního parku
Šumava. Chata se nachází v polovině
cesty mezi Antýglem a Čeňkovou pilou

v malebném údolí řeky Vydry. Turnerova
chata nabízí krásné posezení u dobrého
jídla a pití přímo na soutoku řeky Vydry
a Zhůřského potoka. K vidění jsou zde
mainské kočky, vydry, psi bobtail. Vaří
se zde již vyhlášená hříbková polévka.
Hosté si mohou odpočinout od hluku
aut a užít si relaxu v čisté šumavské přírodě. Kapacita ubytování 4 dvoulůžkové
pokoje, přistýlka je možná.
Turnerova chata, 341 93 Rejštejn
tel.: +420 702 117 283
info@turnerovachata.cz
www.turnerovachata.cz

Prožijte jedinečný
šumavský zážitek
Komentované prohlídky
v muzeu šumavských minerálů
Málokdo si umí představit, co je možné
na Šumavě najít za krásné minerály.
U nás v muzeu se můžete na vlastní oči

ŠUMAVSKÝ PRAMEN –
pramenitá voda

ŠUMAVSKÝ PRAMEN je vysoce kvalitní pramenitá voda, která zcela přirozeně
vyvěrá 70 m pod zemí ze samého srdce
Chráněné krajinné oblasti ŠUMAVA.
Podzemní původ zajišťuje stabilitu, teplotu, vyvážený a stálý obsah minerálních látek bez ohledu na klimatické
podmínky na povrchu. ŠUMAVSKÝ
PRAMEN a. s., založená v roce 2000,

přesvědčit a zúčastnit se komentované
prohlídky přímo s majitelem sbírky.
Nebo můžete vyrazit s průvodcem na
naučnou geologickou vycházku, v současnosti nabízíme dvě – Exkurze po
lokalitách je výprava na lokalitu naleziště minerálů, kde si každý najde svůj
minerál a Za Kelty a do středověku je
vycházka zaměřená na starou hornickou činnost, těžbu zlata a stříbra přímo
v lokalitě Velhartic. Vycházky si můžete
objednat telefonicky, nebo se přihlásit na
již vypsané termíny – soboty 16.7., 30.7.,
13.8. a 20.8. vždy od 16 hodin.
Soukromé muzeum šumavských
minerálů, 342 01 Velhartice 59
tel: +420 735 099 975
info@muzeummineralu.cz
www.muzeummineralu.cz
FB: soukromemuzeumsumavskychmineralu
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Expozici tradičních řemesel či hrnčířskou
Šumavské talismany
dílnu, to vše a mnohem více objevíte v Kolovči od Štěpánky
Hledáte zajímavou činnost pro děti? Připravujete kreativní tvoření pro své malé
návštěvníky? Pak by vás jistě mohla zaujmout naše nabídka. Veselé postavičky
šité s láskou čekají na to, až si je děti
samy vybarví a vytvoří si tak pomocí
fixů na textil vlastního originálního
kamaráda.

Muzeum techniky a řemesel s výstavní
plochou 1000 m2 a více než 7000 exponáty patří mezi největší a nejobsáhlejší
muzea svého druhu v Česku. V expozicích jsou zastoupena všechna tradiční
řemesla a živnosti, které se nacházely na
vesnici. V současnosti se v muzeu nachází
67 kompletních řemeslných dílen, živností a dalších dvanáct technických expozic.
Do nové turistické sezony vstupuje
muzeum s celou řadou novinek. Hned po
příjezdu do Kolovče zaujme zbrusu nová
podoba budovy muzea, fasáda je vyzdobena výmalbou s řemeslnými motivy.
Úplně nově návštěvníci zhlédnou expozici o historii a technologii výroby kolovečské keramiky, kterou rod Volfů vyrábí
již po sedm generací a hrnčířské řemeslo
se předává z otce na syna. Tato expozice
vhodně doplňuje návštěvu původní, stále
funkční hrnčířské dílny, která je součástí prohlídkového okruhu muzea. V dílně
si návštěvníci mohou keramiku zakoupit a tím získají nejen kvalitní výrobky
vyrobené ručně z místních surovin, ale
i ten dobrý pocit, který se nikde koupit
nedá, že podpořili poctivé české řemeslo. Při nákupu nad 200 Kč navíc obdrží
originální dárek, který bude poděkováním za jejich podporu. V hlavní sezoně jsou pro návštěvníky nově připraveny tyto akce:
• Ochutnávka točené Koutské dvanáctky
z regionálního pivovaru v Koutě na
Šumavě, načepované do keramické holby
vyrobené z tradiční kolovečské keramiky.

• Vědomostní soutěž pro děti (od 6 do 15
let) s podtitulem „poznej řemesla“. Každý úspěšný badatel získá diplom a věcnou odměnu.
• V úterý, čtvrtek a sobotu od 12 do
17 hodin volné prohlídky, s pasivní přítomností průvodců. Jsou určeny pro ty,
kteří nechtějí být svázáni rytmem komentované prohlídky a rádi jdou svým tempem. V době volných prohlídek probíhá pro návštěvníky muzea v historické
hrnčířské dílně komentované předvádění
práce na hrnčířském kruhu vždy ve 12,
14 a 16 hodin.

Tato jednoduchá tvořivá činnost je
vhodná jak pro děti na táboře, škole
v přírodě, tak na narozeninové párty,
pro hotelové programy a mnoho dalších
příležitostí.
Máte-li zájem, jsem tu pro vás.
Štěpánka Balvínová,
www.balvinova.estranky.cz
tel.: +420 602 493 475

Marmeládová
královna vydává
druhou knihu
K zajímavostem patří i světoznámý
kolovečský mlýn na přemílání starých
bab na mladá děvčata. Již v roce 1879
jej doporučoval Jan Neruda v Humoristických listech: „Máte-li kde starou
pannu škaredou a zvetšelou, pošlete ji
do Kolovče, oni Vám ji přemelou“. Více
informací včetně otevírací doby naleznete na www. muzeum-kolovec.cz.
Martin Volf, Muzeum techniky
a řemesel Koloveč

Šumavská Slunečná kavárna Blanky
Milfaitové, mistryně světa ve výrobě
marmelád a autorky bestselleru Příběh opravdové vášně, se pro své klienty
od letošního května zvětšila o venkovní
terasu a předzahrádku pro kuřáky. Ačkoli

Včelařství Thomayer vás překvapí širokou
nabídkou medových produktů
Léto je již v plném proudu, včelky
mají napilno, medníky se stále plní,
v úlech to krásně bzučí. Včelaři se připravují na vytáčení, měří a koštují
medy. I na naší rodinné včelí farmě
je od brzkého rána cvrkot, rádi vstáváme již před pátou ranní, no prostě
se sluníčkem a do pozdního odpoledne kmitáme jako ty včelky.
Včelaření děláme s láskou, proto nám
tento letní shon vůbec nevadí. Toto období
je pro včely i včelaře velmi významné,
a tak péče, kterou včelkám nyní poskytneme, se nám příští rok vrátí. Na včelí
farmě probíhají i odborné vyšší včelařské přípravy – larvujeme matky, připravujeme oddělky, kontrolujeme výkonnost
stávajících matek, kontrolujeme zásoby,
přidáváme nástavky, vybíráme včelstva
pro chov apod. Vše musí perfektně klapat, neboť ten nejlepší med je samozřejmě
jen od zdravých a silných včelstev, která
jsou v pohodě. Naše včelky sbírají nektar
a medovici v chráněné krajinné oblasti
Český les. Ctíme jen poctivou každodenní práci, která nám přináší své ovoce,
resp. skvělý med.
Naši zákazníci se sami mohou přesvědčit, jak se o včelky staráme. Rádi
je u nás uvítáme, k medu „přibalíme“
i pár zajímavostí o včelách i medu.
Naši zákazníci si mohou prohlédnout
i výrobnu mezistěn, kde nasají příjemnou
„včelí“ atmosféru i vůni pravého včelího
vosku. V případě zájmu stačí individuální

domluva a připravíme zajímavý výukový
kurz podle přání či vyrobíme jakékoli
nástavky, úlové sestavy a mezistěny.
Téměř nic z oboru pro nás není problém,
co nevíme nebo neumíme, se také rádi
dozvíme nebo naučíme, stejně tak jako
své poznatky a zkušenosti předáme vám.

V letošním roce budeme reagovat
na poptávku našich zákazníků a již nyní
připravujeme další rozšíření „medového
sortimentu“, tak doufáme, že naše nová
nabídka všechny mile překvapí. Jsme rádi,
že již více a více oceňujete kvalitu před
cenou a tak díky vašemu zájmu o náš kvalitní med z Českého lesa budeme rozšiřovat počet včelstev, abychom kvalitní med
mohli nabídnout všem. Připravujeme pro
vás nové webové stránky, kde se dozvíte
mnoho nového, ohromí vás široká nabídka
a překvapí zajímavé nápady.
Josef Thomayer,
www.vcelarstvi-thomayer.cz

je její majitelka i v tomto roce na marmeládové expedici, tentokráte po sedmnácti
světových ostrovech od Zanzibaru, přes
mnohé evropské ostrovy až po Cookovy
ostrovy v Polynésii, marmeládová manufaktura i Slunečná kavárna se na své
hosty připravují s mnoha produktovými
novinkami! Těšit se můžete na nové
druhy marmelád či domácí bylinné limonády, nebo tzv. jednodenní restaurace,
kdy se Blanky kavárna na den mění
v restauraci zaměřenou na špičkovou
kuchyni z lokálních produktů.
O letošní letní sezoně mají hosté kavárny na Srní možnost naposledy spatřit
Největší marmeládu na světě, 108 kilo
vážící skleničku s exkluzivní marmeládou ze sorentských citronů se šampaňským. Jen pro představu, na marmeládu
padlo 20 láhví slavného francouzského
moku! A proč naposledy? Blanka po návratu z expedice vydává svoji druhou
knihu Příběh napsaný do vody a křest
knihy pojala vskutku netradičně. Obří
marmeládu nabídne zdarma ke konzumaci!
Ano, je to tak, 22. listopadu 2016 se
ve Slunečné kavárně bude pořádat spořádání nejlepší a největší marmelády
na světě, všech stoosmi kilo. Přijďte
ochutnat. Akce probíhá od 10 hodin
a je zdarma.
www.slunecnakavarna.cz

Doma na ŠUMAVĚ
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Vyzkoušejte jedinečnou šumavskou pohostinnost Prožijte jedinečný šumavský zážitek
Certifikace ubytovacích a stravovacích služeb na Šumavě se těší stále velkému zájmu – v současné době má
značku ŠUMAVA originální produkt® 21 provozovatelů.
Kompletní informace o všech certifikovaných službách
a zážitcích získáte
na webu www.regionalni-znacky.cz/
sumava, kde najdete i nový Katalog
certifikovaných
výrobků a služeb
v elektronické podobě. Tištěný katalog je k dostání
v šumavských infocentrech.

Certifikaci ŠUMAVA originální produkt® má v současné době uděleno 5 šumavských
zážitků.

Penzion u Černého kohoutka

Penzion U Andresů

Pečení chleba v lenorské peci

Šumavské bylinné lázně

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

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

Lenorské pečení se koná každou poslední sobotu v měsíci vždy od dubna do
prosince, v dopoledních hodinách. Pec
je vytápěna dřevem tradičním způsobem.
Pečeme pšenično-žitný chléb, i další druhy drobného pečiva (houstičky pletené
z jednoho pramenu, česnekové placky,
při tradičních svátcích na Velikonoce
a Vánoce pečeme speciální druhy pečiva – vánočky, mazance, koláčky). Těsta
na všechny produkty zaděláváme ručně,
pečivo tvarujeme také ručně. Chléb je
zadělávaný podle více než sto let staré
receptury, zvaný celý kvas.

Moderní balneo provoz orientovaný na
bylinné procedury. Vyvěrající podzemí
pramen je využíván pro Priessnitzův
chodník a Kneipovy masáže nohou.

Chata Rovina

Penzion Horská Kvilda

Penzion na Habeši

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

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

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

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

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

Staročeský řemeslný jarmark
na Linecké stezce
Na každoročním jarmarku můžete shlédnout předvádění starých řemesel a nakoupit výrobky přímo od řemeslníků.

Zámek Hrádek

Apartmán 124

Šumavské apartmány

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

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

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

Komentované prohlídky
v muzeu šumavských minerálů
Soukromé muzeum šumavských minerálů zve všechny návštěvníky i nadšence,
kteří mají sbírání kamenů jako koníčka,
nebo se jim kameny – minerály líbí. Komentované prohlídky jsou s majitelem
sbírky, který minerály sbírá a v muzeu
vystavuje vlastní nálezy. Na vlastní oči
můžete vidět minerály, které se nacházejí
na území Šumavy. Dozvíte se o rýžování
zlata, dolování stříbra, uranu a také o výrobě skla a skleněných korálků „páteříků“. O víkendech je možné vidět výrobu
skleněných korálků současnou metodou.
Soukromé muzeum šumavských minerálů
Velhartice 59, 342 01 Sušice
tel: +420 735 099 975
info@muzeummineralu.cz
www.muzeummineralu.cz

Město Netolice, Mírové náměstí 208,
384 11 Netolice, tel.: +420 388 324 267,
+420 608 965 919, matrika@netolice.cz
http://netolicky-jarmark.webnode.cz

Šumavské zastavení
se Štěpánkou
Máte chuť si něco pěkného vyrobit,
vyzdobit si svůj domov, popustit uzdu
fantazii? Pořádáme výtvarné a tvůrčí
dílny s využitím výtvarných technik.

Ubytování U Beranů

Penzion „U Horejšů“

Turnerova chata

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

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

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

Pod Churáňovským vrchem

Ubytování u Chladů

U Hojdarů

Chalupa Katky Neumannové

Dvorec Nová Hůrka

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

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

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

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

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

Srub Javorná

Ubytování, kavárna a cukrárna
„Na Kvildě“

Hotel Jenišov

Apartmány Šumava

Chata Kvilda

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

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

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

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

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

Štěpánka a Tomáš Balvínovi
Volšovská 492, 342 01 Sušice, tel.: +420
602 493 475, stepanka.zakova@seznam.cz
www.balvinova.estranky.cz

Doma na ŠUMAVĚ
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠUMAVĚ
Dlouhodobé akce 2016
do 15. 7.>OBRAZY A KRESBY – PETR MASNÝ / Klatovy,
Galerie Atrium KD / vernisáž výstavy 16. 6. v 17 hodin.
www.mksklatovy.cz
do 31. 7.>VÝSTAVA OBRAZŮ JANY HAVLÍKOVÉ / hrad
Švihov / www.hradsvihov.cz
do 31. 7.>KÁJA SAUDEK – TRAŤ SE ZTRÁCÍ VE TMĚ / Žihobce,
muzeum / prodejní výstava kreseb Káji Saudka vytvořených pro publikaci České speleologické společnosti.
www.zihobce.eu
do 11. 9.>ZA POKLADY ZE STARÝCH ŠPERKOVNIC, TRUHEL
A SKŘÍNÍ / Prachatice, muzeum / výstava ze sbírky paní
Mileny Drtinové z Prahy. www.prachatickemuzeum.cz
do 16. 9.>BAFAL / Horní Planá / malá výletní loď pluje denně
od přívozu v Horní Plané k bývalému srdci Vltavy
a k Jenišovu. www.sumava-lipno.eu
do 28. 9.>VÝSTAVA 200 LET HOŘICKÝCH PAŠIJOVÝCH HER /
Český Krumlov, klášter klarisek / výstava přiblíží příběh
šumavského mysteria o životě a utrpení Ježíše Krista.
www.klasteryck.cz
do 30. 9.>ŽELEZNORUDSKÉ VRCHOLY IX / Železná Ruda,
ITC / letní soutěž s losováním cen pro turisty na Železnorudsku. www.sumava.net/itcruda
do 30. 9.>ŽELEZNORUDSKEM NA KOLE VII / Železná Ruda,
ITC / letní soutěž s losováním cen pro cyklisty na Železnorudsku. www.sumava.net/itcruda
do 30. 9.>NAVŠTIVTE A POZNEJTE HISTORICKÝ ŽELEZNORUDSKÝ KOSTEL / Železná Ruda, kostel Panny Marie
Pomocné z Hvězdy / prohlídka kostela spojená s výkladem, vždy v pondělí, středu a v pátek v 9 hodin. www.
sumava.net/itcruda
do 30. 9.>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY V KOSTELE NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE / Hojsova Stráž /
vždy v sobotu od 19 hodin, v neděli od 9 hodin,
jinak po objednání v IC Hojsova Stráž, nebo na
tel.: +420 605 226 518.

Krátkodobé akce 2016
ČERVENEC 2016
1. – 3. 7.>DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ / zámek Kratochvíle /
Začátek představení ve 21 hodin v zahradě zámku.
www.zamek-kratochvile.eu
1. 7.>VEČERNÍ PROHLÍDKY HRADU / hrad Rabí / od
20.15 hodin. www.hrad-rabi.eu
1. 7.>TVOŘIVÁ DÍLNA – ANTISTRESOVÉ MALOVÁNÍ / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet svou tvořivost, kreativitu a zručnost, od 13 do 16 hodin, tel.: 376 582 734,
731 530 284, cena programu: 50 Kč. www.npsumava.cz
1. 7.>25 LET PARTNERSTVÍ ŽELEZNÁ RUDA – ITALSKÉ
ALDENO / Železná Ruda / česko-italsko-německý společenský večer. www.sumava.net/itcruda
1. 7.>DOTEKY STRUN A KOUZLA MĚCHU – ZÁMECKÉ
HUDEBNÍ LÉTO / Horažďovice, zámek / tel. 603 229 559.
www.horazdovice.cz
1. 7.>VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ VLADIMÍRA MENCLA / Netolice, muzeum / zahájení v 17 hodin. www.
muzeum.netolice.cz
1. – 2. 7.>STRÝC OF KLATOVY / Klatovy, letní kino / multižánrový hudební festival, který se odehraje v letním kině
a na dalších třech místech v centru města (Café jednorožec, čajovna U Naší milé Paní, bistro Vlaštovka).
www.mksklatovy.cz
1. – 3. 7.>IXS EUROPEAN DOWNHILL CUP / Železná Ruda,
Špičák / šumavský SKI&BIKE Špičák bude hostit
závod evropského poháru ve sjezdu horských kol již
posedmé, jediný závod v ČR. www.spicak.cz
1. 7. – 9. 7.>DRAMASTERIE / Sušice, ostrov Santos / 10. ročník uměleckých workshopů. www.kulturasusice.cz
2. 7.>ŠUMAVSKÝ STRONGMAN / Sušice / profesionální soutěž v silových disciplínách. www.ceskystrongman.cz
2. 7.>MOUNT KAŠPERK / Kašperské Hory, Kostel sv. Markéty /
festival duchovní hudby. www.kasphory.cz

do 30. 9.>ZÁMECKÁ HERNA KOMTESY ADÉLY A JANA FERDINANDA / Hrádek u Sušice, zámek / galerie se promění
v zámecké komnaty, kde se děti pomocí hry a zábavy
seznámí s módou, stolováním, malířstvím, krasopisem, vojenstvím. Současně výstava historických hraček šlechtických dětí z 19. století. www.zamekhradek.cz

2. 7.>VLCI S NÁMI ŽIJÍ / Srní, NC / způsob života vlka a velkých šelem, vlci mezi lidmi, předvedení ochočeného
vlka adaptovaného na život s lidmi, od 13 hodin. Přednášející: Václav Treibal, chovatel velkých šelem v ZOO
Plzeň, Jiří Andrle, dlouholetý chovatel a majitel vlků.
www.npsumava.cz

do 30. 9.>VÝSTAVA „HISTORIE OBCE PRÁŠILY“ / Prášily, stodola / výstava fotografií denně 9–18 hodin.

2. 7.>DEN ŘEMESEL / Chanovice / přehlídka řemeslných
dovedností Plzeňského kraje, od 9.45 hodin, zámecký
areál a skanzen, tradiční rukodělná řemesla a trh, cca
70 oborů, vystoupení hudebníků, šermířů, loutkoherců,
tradiční česká kuchyně. www.chanovice.cz

do 31. 10.>VÝSTAVA HISTORICKÉ TECHNIKY ŠLÁPNI DO
PEDÁLŮ / Netolice, muzeum / www.muzeum.netolice.cz
do 30. 10.>POKLADY, DEPOTY, OBĚTINY / Vimperk, zámek /
putovní výstava jihočeských archeologických nálezů od
doby bronzové do středověku. Nejzajímavější nálezy –
šperky, zbraně, mince. www.zamek-vimperk.eu
do 30. 10.>VÝSTAVA MALÍŘI BOŠKOVÉ / Čkyně, synagoga /
výběr z tvorby malířského rodu Bošků z Vlachova
Březí. www.synagoga-ckyne.cz
do 30. 10.>GALERIE KRAMPUS / Kaplice / expozice originálních Krampus masek, otevřeno denně, Náměstí
206. www.ikaplice.cz
1. 7. – 31. 10.>VÝSTAVA VE SLUŽBÁCH KRÁLE: DOBA LUCEMBURKŮ NA VELHARTICÍCH / hrad Velhartice / expozice o 14. století, příběh Bušků z Velhartic – nálezy ze
14. století, stavitelství doby Karla IV., vojenství, repliky
dobových kostýmů, rýžování zlata na zdejším panství, dobové vaření. Výstava s interaktivními prvky
v bývalém hradním pivovaru. www.hrad-velhartice.cz
1. 7. – 31. 7.>VLADIMÍR MENCL – VÝSTAVA OBRAZŮ ČESKÁ
KRAJINA / Netolice, muzeum / www.muzeum.netolice.cz
1. 7. – 31. 8.>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MĚSTA / Kašperské
Hory / každé út, čt, ne od 10.30 hodin, cca 90 minutová
prohlídka města s průvodcem. Cena snížené vstupné
50 Kč, plné 75 Kč. Prodej vstupenek na MěKIS, tel.
376 503 413. www.kasphory.cz

1. 7. – 31. 8.>LETNÍ KINO / Horní Planá / po celé prázdniny
se hraje v pátek a v sobotu. www.sumava-lipno.eu
1. 7. – 31. 8.>LETNÍ FESTIVAL ZÁBAVY / Horní Planá / 2. ročník multižánrového festivalu pro děti ale i dospělé.
www.sumava-lipno.eu
2. 7. – 29. 7.>VÝSTAVA OBRAZŮ – AUTORKA ZDEŇKA
TRUCHLÁ / Sušice, radnice / otevřeno pondělí–pátek
8–16.30, sobota a neděle 9–13.30 hodin, vstup volný.
www.mestosusice.cz/icsusice
2. 7. – 17. 8.>JINDŘICH KRÁTKÝ – VÝSTAVA OBRAZŮ / Chanovice / www.chanovice.cz
4. 7. – 29. 8.>PROHLÍDKY MĚSTA / Sušice / vždy v pondělí
v 10 hodin prohlídka města a Sušického mechanického betlému; ve 14 hodin prohlídka církevních památek, sraz před radnicí. www.mestosusice.cz/icsusice
22. 7. – 31. 8.>HLINITOU CESTOU / Klatovy, Galerie Atrium KD /
výstava Jana Rybáka, vernisáž 21. 7. 2016 v 17 hodin.
www.mksklatovy.cz
1. 8. – 30. 9.>KOČKA VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ / Sušice, radnice /
výstava, otevřeno pondělí–pátek 8–16.30, sobota
9–13.30, neděle (pouze v srpnu) 9–13.30 hodin, vstup
volný. www.mestosusice.cz/icsusice
2. 8. – 31. 8.>VÝSTAVA OBRAZŮ ZE SBÍREK MUZEA – FRANTIŠEK MAX KOVÁŘ – NETOLICKO / Netolice, muzeum /
www.muzeum.netolice.cz
1. 9. – 31. 10.>VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PETR LUNIACZEK –
JIHOČESKÁ LIDOVÁ ARCHITEKTURA / Netolice, muzeum /
www.muzeum.netolice.cz
19. 8. – 28. 9.>FOTOGRAF MARTIN MÍŠEK / Chanovice,
zámecký areál / www.chanovice.cz
3. 10. – 31. 10.>VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ / Sušice, radnice / výstava prací žáků Základní školy TGM Sušice.
www.mestosusice.cz/icsusice

6. 7.>KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / Borová Lada / vycházka
s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, délka trasy 14 km, sraz v 9 hodin parkoviště
u obchodu. www.npsumava.cz
6. 7.>KONCERT TOUCH OF GOSPEL / hrad Velhartice / od
17 hodin. www.hrad-velhartice.cz
6. 7.>TVOŘIVÁ DÍLNA „Z OVČÍNA“ / Kašperské Hory, IS / přijďte
a zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše je možné
z ní vyrobit. Od 13 do 16 hodin. www.npsumava.cz
7. 7.>KVILDSKÉ TISÍCOVKY / Kvilda / putování po vrcholech
Černá hora a Stráž s jedinečným pohledem z ptačí
perspektivy, délka trasy 18 km, sraz v 9 hodin u IS.
www.npsumava.cz
7. 7.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka s odborným výkladem, v 10 hodin sraz na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
7. 7.>KAM SE PODĚL OVČÍ KOŽÍŠEK / Stožec, IS / dozvíte se,
co všechno se dá udělat z ovčího rouna, od 13 hodin.
www.npsumava.cz
8. 7.>ZA HISTORIÍ SIRKY DO AMÁLKY / Kašperské Hory, IS /
Nedávná šumavská historie Amálina údolí – výroba
sirek v bývalých sirkárnách. Vše o rozdělávání ohně,
ukázky získávání a využití ohně v minulosti. Cestou drobná tajemství přírody pro zvídavé děti i jejich
rodiče a prarodiče. Od 14 hodin. www.npsumava.cz
8. 7.>JAZZOVÝ VEČER / Prachatice, náměstí / představí se
Libor Šmoldas Organ Trio, Phoenix Quartet a Otto Hejnic Trio; od 18 hod., vstup zdarma. www.prachatice.eu
8. – 9. 7.>XIV. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU POD
LÍPOU / Mičovice, osada Jáma / v pátek od 20 hodin.
www.micovice.cz
8. – 10. 7.>23. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL, POUŤ
K PANNĚ MARII KLATOVSKÉ / Klatovy / taneční soubory
z celého světa, tradiční mše v arciděkanském kostele
a průvod městem s obrazem klatovské Panny Marie.
Výstava klatovských karafiátů v zahradě naproti vlastivědnému muzeu, staročeský jarmark na náměstí Míru,
pouťové atrakce na Erbenově náměstí, v neděli 10. 7.
koncert skupiny Kabát Revival od 15.30 na náměstí
Míru. www.klatovy.cz/icklatovy
8. – 11. 7.>KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ / Chlumany /
www.kinematograf.cz
9. 7.>ČESKOSLOVENŠTÍ VLČÁCI / Srní, NC / Víte, že v nich
koluje vlčí krev? Vlčí komunikace – řeč těla, mimika,
povídání o jejich životě, ukázka zvířat, od 13 hodin.
www.npsumava.cz

2. 7.>VÍTÁNÍ LÉTA – FRANTIŠEK NEDVĚD S KAPELOU /
Netolice, autocamp Podroužek / den spojený s večerním koncertem Františka Nedvěda a TIE BREAK od
19 hodin. www.netolice.cz

9. 7.>VÁZÁNÍ VORŮ A PLAVBA PO VCHYNICKO–TETOVSKÉM
KANÁLU / Rechle u Modravy / ukázka starých řemesel
a plavení dřeva, 10.30–14 hodin. www.npsumava.cz
9. 7.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Sušice, náměstí / trhy s farmářskými produkty a doprovodným kulturním programem, 8–13 hodin. www.mesto.susice.cz
9. 7.>DRAMASTERIE / Sušice, ostrov Santos / závěrečná prezentace všech uměleckých dílen. www.kulturasusice.cz
9. 7.>S ČD ZA DIVADLEM / Č. Budějovice – Netolice a zpět /
tradiční jízda divadelního vlaku na renesanční zámek
Kratochvíle, kde zahraje divadelní představení Spolek divadelních ochotníků Tyl Netolice. www.cd.cz
9. 7.>KUBELÍKOVO TRIO / Chanovice / klasika v podání
světových hudebníků, zámecký areál od 18 hodin.
www.chanovice.cz
9. 7.>MŠE SVATÁ V KOSTELE NAROZENÍ PANNY MARIE /
zámek Kratochvíle / v 16 hodin. www.zamek-kratochvile.eu
9. – 10. 7.>KLATOVSKÁ POUŤOVÁ HELIGONKA / Klatovy,
letní kino / tradiční setkání heligonkářů a kapel. www.
mksklatovy.cz

3. 7.>FRANTIŠEK BLÁZEN: DIVADLO 1 HERCE / hrad Velhartice / show inspirovaná sv. Františkem z Assisi s Janem
Horákem ve všech rolích. Příběh o svatém showmanovi, který chtěl být nejskromnější a nejnepatrnější a šly
za ním davy, od 17 hodin. www.pierrot.cz
4. 7.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS /
vycházka do okolí, cestou budeme poznávat drobná
tajemství přírody díky doplňkovým aktivitám pro
zvídavé děti i dospělé; od 10 do 13 hodin, délka trasy
5,5 km. www.npsumava.cz
5. 7.>MALÉ SETKÁNÍ ŘEZBÁŘŮ A PŘÁTEL DŘEVA / Kašperské Hory, náměstí / od 10 do 17 hodin, prodej výrobků
a možnost zúčastnit se tvořivých dílen po celý den.
www.kasphory.cz
5. 7.>I PLEVELE MAJÍ KRÁSNÉ KVĚTY / Kašperské Hory, IS /
botanická vycházka do okolí Kašperských Hor, cestou budeme poznávat drobná tajemství přírody díky
doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti i jejich rodiče
a prarodiče, od 10 do 14 hodin. www.npsumava.cz
5. 7.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SOVÍCH VOLIÉR PŘI
KRMENÍ SOV / Borová Lada / od 20 hodin, přednášející: Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
5. 7.>20. NAROZENINY HOUBY / Horažďovice, MC Houba /
hraje Experiment. www.penzionhorazdovice.cz
5. 7.>KONCERT ZDEŇEK BÍMA / Lipno nad Vltavou, stezka
v korunách / Uslyšíte blues, jazz i alternativu. www.
stezkakorunamistromu.cz
5. – 6. 7.>ŠUMAVSKÉ LÉTO S PÁROU / Nové Údolí – Černá
v Pošumaví / jízdy parními vlaky. www.cd.cz
5. – 6. 7.>DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ / zámek Kratochvíle / od
21 hod. v zahradě zámku. www.zamek-kratochvile.eu

13. 7.>NAMIBIE A JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA / Kašperské
Hory, IS / cestovatelská fotografie spojuje krajinářskou
a portrétní fotografii spolu s reportáží a dokumentem.
Helena Macenauerová je zkušená fotografka, která
uskutečnila řadu fotografických expedic do exotických
a vzdálených míst, od 19 hodin. www.npsumava.cz

9. – 10. 7.>ŠUMAVSKÉ LÉTO S PÁROU / Nové Údolí – Černá
v Pošumaví / jízdy parními vlaky. www.cd.cz

19. 7.>KONCERT TRIO NALADĚNO / Lipno nad Vltavou, stezka
v korunách / Koncert přinese barokní hudbu a jazz. www.
stezkakorunamistromu.cz

14. 7.>VÝPRAVA ZA KELTY NA SEDLO / Albrechtice / Vydejte
se s námi zpátky do minulosti. Výstup na místní rozhlednu, která naskýtá jedinečný pohled do dalekého
okolí, připraveny jsou i doplňkové aktivity pro malé
i velké účastníky, délka trasy 4 km. Náročnost trasy
střední. Vhodné pro děti od 5 let, sraz v 10 hodin na
parkovišti u Penzionu Pod Sedlem. www.npsumava.cz
14. 7.>NÁRODNÍ PARK – PROSTĚ DOBRÁ ADRESA / Kvilda,
IS / přednáška o monitorování vzácných druhů a stanovišť, sběru a analýzách údajů; přednášející: Maria
Hußlein, tlumočeno do češtiny, od 14.30 hodin. www.
npsumava.cz

15. 7.>DEN S TAJEMNÝMI NOČNÍMI LETCI ŠUMAVY – NETOPÝRY / Kašperské Hory, IS / odpoledne plné her, aktivit
a zajímavostí ze života těchto jedinečných létajících
savců, od 13 hodin. www.npsumava.cz
15. 7.>HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU / Klatovy / koncert v renesančním dvorku od 18 hodin.
www.mksklatovy.cz
15. 7.>KAPLICKÉ HUDEBNÍ LÉTO / Kaplice / koncerty pod
širým nebem před KD od 20 hodin. www.ikaplice.cz
15. – 16. 7.>PIVNÍ SLAVNOSTI PIVOVARU BELVEDÉR /
Železná Ruda, Hotel a pivovar Belvedér / 9. výročí otevření
pivovaru, s výborným pivem, občerstvením a zábavou.
www.sumava.net/itcruda
15. – 17. 7.>MARKÉTSKÁ POUŤ / Horní Planá / tradiční pouť
s mnoha koncerty v pivním stanu, divadelní scénou
pro děti, světskými atrakcemi, v sobotu a neděli lidový
jarmark, duchovní koncert v kostele sv. Markéty. www.
sumava-lipno.eu
15. 7. – 17. 7.>VIMPERSKÝ FRŇÁK / Vimperk, zámek / 4. ročník
divadelní přehlídky. www.zamek-vimperk.eu
16. 7.>TRUCKFEST / Chlumany / sobota nabitá akcemi – od
spanilé jízdy, přes soutěže zručnosti pro řidiče kamionů a zábavné odpoledne pro děti až po večerní rockový koncert. www.chlumany.cz
16. 7.>KONCERT / Klatovy, náměstí / od 20 hodin. www.
mksklatovy.cz
16. 7.>RED HOT ISLAND FESTIVAL / Sušice, ostrov Santos / hudební festival; tel.: 728 243 188. www.kulturasusice.cz

12. 7.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně
s odborným výkladem; sraz v 10 hodin na parkovišti
u obchodu. www.npsumava.cz
12. 7.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SOVÍCH VOLIÉR PŘI
KRMENÍ SOV / Borová Lada / od 20 hodin, přednášející:
Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
12. 7.>KONCERT KLARINETOVÉHO SOUBORU PRACHATICE / Lipno n. Vltavou, stezka v korunách / baroko, jazz,
swing. www.stezkakorunamistromu.cz

19. 7.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SOVÍCH VOLIÉR PŘI
KRMENÍ SOV / Borová Lada / od 20 hodin, přednášející:
Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
19. 7.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně
s odborným výkladem; sraz v 10 hodin na parkovišti
u obchodu. www.npsumava.cz
20. 7.>KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / Borová Lada /
vycházka s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, sraz v 9 hodin na parkovišti u obchodu.
www.npsumava.cz
20. 7.>PAŠTĚ A OKOLÍ / rozcestí Svojše – Myší domky / výlet za
poznáním s rodačkou a spisovatelkou Marií Malou do
zaniklých osad na úbočí hory Křemelné, sraz v 9 hodin.
www.npsumava.cz
20. 7.>TETŘEV HLUŠEC – POTÍŽISTA, NEBO ŠUMAVSKÝ
KLENOT? / Kvilda, IS / Tetřev hlušec je prastarý obyvatel
šumavských hor, přesto se zde dnes stal velmi vzácných druhem. Česko–bavorská populace tetřeva představuje jeho největší koncentraci ve střední Evropě.
Šumava je i díky němu jedinečným prostorem divoké
přírody. Přednášející: Jörg Müller, tlumočeno do češtiny; od 19 hodin, tel.: 388 435544. www.npsumava.cz
20. 7.>ISLAND – SKOTSKO – HELGOLAND / Kašperské Hory, IS /
cestovatelské fotografie Heleny Macenauerové z oblastí
ještě nezasažených turistickým ruchem. Od 19 hodin.
www.npsumava.cz
20. 7.>4. NAROZENINY STEZKY KORUNAMI STROMŮ /
Lipno nad Vltavou, stezka / www.lipno.info
20. 7.>TVOŘENÍ NA ZÁMKU / Vimperk, zámek / hrnčířská
a kovářská dílna, možnost vykovat si hřebík či vytočit
misku na kruhu. www.zamek-vimperk.eu
21. 7.>MÝTY A SKUTEČNOSTI O MRAVENCÍCH / Kvilda,
IS / vycházka méně známým okolím Kvildy, které
vyniká neobvyklým množstvím mravenčích obydlí,
od 10 hodin. www.npsumava.cz
21. 7.>TVOŘIVÁ DÍLNA – PAPÍROVÁ KRAJKA / Kašperské
Hory, IS / přijďte si vyrobit originální dárek technikou
pergamano, od 13 hodin. www.npsumava.cz
21. 7.>STAROČESKÉ HRY / Stožec, IS / vraťte se do dětských let při tlučení špačků, točení káči, cvrnkání
kuliček a dalších hrách dob minulých, od 13 hodin.
www.npsumava.cz
21. 7.>TRANSITU IRREGULARIS / Sušice, Tradiční kloub / na
rozhraní barokní hudby a jazzu. www.kphsusice.cz
22. 7.>ŠUMAVSKÁ NEJ… / Kašperské Hory, IS / přijďte oslavit
25 let od vyhlášení NP Šumava. Program pro rodiny
s dětmi plný her, aktivit a zajímavostí o šumavské přírodě; od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz
22. 7.>ODHALENÁ TAJEMSTVÍ PLUTA A POZOROVÁNÍ
NOČNÍ OBLOHY / Kašperské Hory, IS / přednáška s promítáním fotografií bude pojednávat o bývalé planetě
Pluto, seznámí nás s průběhem letu průzkumné sondy
New Horizonts, astronomická přednáška bude v případě příznivého počasí doplněna pozorováním letní
večerní oblohy přenosnými astronomickými dalekohledy, přednášející: Lumír Honzík, od 19 hodin.
www.npsumava.cz

10. 7.>RABSKÝ FLOUTEK / hrad Rabí / divadlo pro děti
od 15 hodin. www.hrad-rabi.eu

12. 7.>PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ PRO RODIČE S DĚTMI /
Kašperské Hory, IS / vycházka s povídáním o těžbě zlata
v okolí Kašperských Hor v dávné i nedávné minulosti, trasa a doplňující aktivity jsou vhodné pro rodiny
s dětmi mladšího věku, od 10 do 14 hodin, délka trasy
7,5 km. www.npsumava.cz

19. 7.>VÝSTUP NA ROKLAN / Kvilda, IS / vycházka do NP
Bavorský les s výstupem na Roklan a povídáním
o místopisu a přírodních poměrech. Od 10 hodin.
www.npsumava.cz

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

10. 7.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejme život
vlků na Šumavě a jejich život ve smečce, komentovaná návštěva venkovního výběhu, od 14 hodin. www.
npsumava.cz

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

18. 7.>KONCERT FELIX SLOVÁČEK ML. A MUSICA LUCIS
PRAGA / Hojsova Stráž, kostel / tel.: 605 226 518.

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

10. 7.>ZA HISTORIÍ RÝŽOVÁNÍ ZLATA NA ŠUMAVĚ / Rechle
u Modravy / dozvíte se o historii rýžování a dolování
zlata na Šumavě od dob Keltů až do přelomu 19. a 20.
století, včetně praktických ukázek a soutěží, od 14
do 17 hodin. www.npsumava.cz

11. 7.>TVOŘÍVÁ DÍLNA – VÝROBA PAPÍROVÝCH ZVÍŘÁTEK / Kašperské Hory, IS / vyrobte si dekoraci metodou
quilling, od 13 hodin. www.npsumava.cz

18. 7.>RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ / Kašperské
Hory, IS / Co to byly páteříky a jak se vyrábějí vinuté
perly? Přijďte si poslechnout mnoho zajímavého o historii sklářství na Šumavě a sami se pak můžete pokusit
o výrobu svého zářivého pokladu, od 13 do 17 hodin.
www.npsumava.cz

13. 7.>KLATOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ / Klatovy, náměstí Míru /
koncert od 18 hodin. www.mksklatovy.cz

15. 7.>TAJEMNÝ SVĚT ROSTLIN / Kvilda, IS / zajímavá botanická vycházka pro dospělé a děti školou povinné, od
10 hodin. www.npsumava.cz

9. 7.>VOLARSKÝ SEKÁČ / Volary, Maxovy louky / 8. ročník závodu v tradičním ručním kosení, od 9 hodin,
tel.: 723 143 299. www.volary.vesele.info

2. – 3. 7.>ŠUMAVSKÉ LÉTO S PÁROU / Nové Údolí – Černá
v Pošumaví / jízdy parními vlaky. www.cd.cz

13. 7.>PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ / Kašperské Hory, IS /
vycházka s povídáním o těžbě zlata v dávné i nedávné
minulosti, cestou doprovodné aktivity, délka trasy
7,5 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz

14. – 16. 7.>NOČNÍ PROHLÍDKY HRADU / Hrad Kašperk / dobrodružná výprava do temného hradu. www.kasperk.cz

2. 7.>POUŤ KE SV. PROKOPU / Prášily / v místě bývalého kostela od 13.30 hodin česko–německá mše, od 19 hodin
taneční zábava ve Stodole. www.sumavanet.cz/icprasily

2. – 3. 7.>DOBÝVÁNÍ HRADU / Švihov / www.hradsvihov.cz

12. – 14. 7.>LETNÍ KINEMATOGRAF / zámek Kratochvíle /
filmové večery s filmy Jiřího Trnky a Jiřího Menzela
v zahradě zámku. www.zamek-kratochvile.eu

14. 7.>KAMENNÝ POCHOD / Železná Ruda, ITC / za historií
hraničních kamenů, více než 250 let starých a neměnných. www.sumava.net/itcruda

2. 7.>CHLUMANSKÝ TRH / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, hub, medu, ovoce, zeleniny, řezaných
květin a bylin. Od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz

1. 7. – 31. 8.>CO ZA TAJEMSTVÍ UKRÝVAJÍ KAŠPERSKÉ
HORY / Kašperské Hory / prohlídka města s průvodcem
o době vlády Karla IV. a jiném. Každou středu v podvečer cca 60 minut. Info a vstupenky na MěKIS,
Náměstí 1, tel. 376 503 413. www.kasphory.cz
1. 7. – 31. 8.>POZNEJ RENESANČNÍ ZAHRADU / Vimperk,
zámek / hravý poznávací program pro rodiče a děti
zaměřený na zahrady zámku. Koná se ve vybrané
úterky a čtvrtky. www.zamek-vimperk.eu

červenec–listopad 2016

2. 7.>11. VÝROČÍ OTEVŘENÍ HRADU / Vítkův hrádek / jízda
krále na hrad, šermíři, středověká řemesla, jarmark,
divadlo, hudba, celodenní program od 11 hodin, koncert Led Zeppelin revival orchestra od 17 hodin. www.
vitkuvhradek.cz

2. 7.>RYSÍ SLAVNOSTI / Železná Ruda – Alžbětín / již posedmé
u nádraží v Alžbětíně proběhne den se zajímavým programem pro malé i velké, provoz parního vlaku, trh
certifikovaných výrobců, ruční drezína, hudba, občerstvení. www.sumava.net/itcruda
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22. 7.>UŽ JSME DOMA / Prachatice, Parkán / koncert kapely
Už jsme doma, od 19 hodin. www.prachatice.eu
16. 7.>DEN NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA / Rokyta, IS / užijte
si den tradičních řemesel, her a znalostních soutěží;
ukážeme vám při volném letu nejen šumavské sovy
a dravce. Akci zakončíme koncertem Marka Ztraceného. Od 10 do 17 hodin. www.npsumava.cz
16. 7.>STRONGMAN PRACHATICE / Prachatice / profesionální
soutěž v silových disciplínách. www.ceskystrongman.cz
16. 7.>DEN HUDBY / Kašperské Hory, náměstí / festival
hudby – různé hudební žánry od dechovek, přes country až po rockové písničky, programem bude provázet Martin 69 Švejda, od 14 hodin. www.kasphory.cz
16. 7.>FARMÁŘSKÉ A ŘEMESLNÉ TRHY / Kašperské Hory,
náměstí / vždy od 9 do 16 hodin. www.kasphory.cz
16. – 17. 7.>ŠUMAVSKÉ LÉTO S PÁROU / Nové Údolí – Černá
v Pošumaví / jízdy parními vlaky. www.cd.cz
17. 7.>ZA HISTORIÍ RÝŽOVÁNÍ ZLATA NA ŠUMAVĚ / Radešov / historie rýžování a dolování zlata na Šumavě
od dob Keltů až do přelomu 19. a 20. století, včetně
praktických ukázek a soutěží pro malé i velké účastníky. Od 14 hodin. www.npsumava.cz

22. 7.>KAPLICKÉ HUDEBNÍ LÉTO / Kaplice / koncerty pod
širým nebem před KD od 20 hodin. www.ikaplice.cz
22. 7.>HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU / Klatovy / koncert Barbary Mochowé „Tears in the pudding“
v renesančním dvorku od 18 hodin. www.mksklatovy.cz
22. 7.>BAROKNÍ SLAVNOST / Hrádek u Sušice, zámek / komponovaný večer v zámeckém areálu, harfový koncert,
provazochodkyně, sokolníci a mnoho dalších lákadel.
Od 18 hodin. www.zamekhradek.cz
22. 7.>JAROSLAV KRČEK A MUSICA VIVA / Chanovice / koncert významného hudebníka tentokrát s rodinným souborem a přáteli, zámek od 18 hodin. www.chanovice.cz
22. 7.>DEN S PRŮVODCEM / Dívčí kámen / komentované
zajímavé prohlídky, středověké stolní hry, dílnička.
www.divcikamen.cz
22. 7.>KONCERT / Horažďovice, hotel Prácheň / Escualo kvintet a Gabriela Vermelho. www.horazdovice.cz
22. – 23. 7.>NOC NA KARLŠTEJNĚ / Horažďovice, zámecké
nádvoří / divadelní představení ochotnického spolku
Tyjátr Horažďovice ke Jmeninám města. www.tyjatr.cz

Doma na ŠUMAVĚ

Léto 2016

KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠUMAVĚ
(pokračování z předcházející strany)
22. – 24. 7.>HUDEBNÍ FESTIVAL „NA KONCI SVĚTA“ / Kašperské Hory / tradiční hudební festival, letos se můžete těšit
na 40 hudebních kapel různých žánrů. www.kasphory.cz
23. 7.>JMENINY MĚSTA / Horažďovice, zámecké nádvoří /
divadelní představení pro děti, divadelní představení
účastníků literárního semináře, který pořádá Městská knihovna, skákací hrad pro děti v Parkánu. www.
horazdovice.cz
23. 7.>TANČÍRNA KRATOCHVÍLE / zámek Kratochvíle /
od 19 hodin tradiční tanečně hudební večer se swingovým orchestrem ZatrestBand. Letos na téma cirkus, jako host vystoupí skupina Circus Problem. www.
zamek-kratochvile.eu
23. 7.>PŘEŽIJEME V PŘÍRODĚ? / Rechle u Modravy / dozvíte
se, jak si poradit v nouzi s využitím přírodních materiálů; od 14 hodin. www.npsumava.cz
23. 7.>HOJSOVECKÝ JARMARK / Hojsova Stráž / veselý jarmark s maškarami, dobrým jídlem, ukázkami řemesel (červotočení, sádrování, aj.), tel.: 605 226 518.
23. 7.>3LÄNDER / Horní Planá / tradiční Crosstriathlon tří
zemí začíná plaveckou disciplínou na pláži v Horní
Plané. www.horniplana.cz

29. – 31. 7.>ŠTÍTY STŘÍBRNÉHO LVA: VÝLET DO 14. STOLETÍ
ANEB BOŘENÍ MÝTŮ / hrad Velhartice / výlet do středověku – oživený hrad a vojenské stanové ležení před
hradbami, rytířské turnaje, ukázky ranhojičství (středověké operace dobovými lékařskými nástroji), dobové
vaření, zbrojnice, ukázky řemesel (kovář, kameník,
tesař) výcvik v lukostřelbě, průvod šlechticů a jejich
družin, odborné přednášky (Život na dvoře Karla IV.,
Rodina Karla IV.). www.hrad-velhartice.cz
29. – 31. 7.>ŽELEZNORUDSKÉ SLAVNOSTI / Železná Ruda /
tradiční dny plné zábavy, hudba, jarmark, občerstvení,
pouťové atrakce. www.sumava.net/itcruda
29. – 31. 7.>DIVADELNÍ HRA (D) / hrad Kašperk / divadelní
spolek Kašpar představí hru Romeo a Julie. www.
kasperk.cz
30. 7.>BYLINY V MÝTECH, MAGII A LÉČITELSTVÍ / Modrava,
IC / praktická ukázka nejen léčivých bylin, povídání
o jejich použití v léčitelství, o tom, jaké magické vlastnosti jim naši předkové přisuzovali, nakonec vybrané
byliny vhodíme do rituálního ohně, aby se nám splnila
i ta nejtajnější přání, od 14 hodin. www.npsumava.cz

23. – 25. 7.>ŠUMAVSKÉ LÉTO S PÁROU / Nové Údolí – Černá
v Pošumaví / jízdy parními vlaky. www.cd.cz

24. 7.>BAROKNÍ DOTEKY / Sušice, Andělíček / kontaktní
telefon 777 753 387.

24. 7.>LOUTKOVÉ DIVADLO DOKOLA / Dívčí kámen / pohádka O kouzelné vodě. www.divcikamen.cz
25. 7.>25 ZAJÍMAVOSTÍ V OKOLÍ KVILDY / Kvilda, IS / svítící mech, hořec panonský, kolonie mravenců, umění
šumavských sklářů, Vilémovský zámeček a spoustu
dalších zajímavostí poznáte na vycházce k 25. výročí
založení NP Šumava, od 10 hodin. www.npsumava.cz
25. 7.>TVOŘIVÁ DÍLNA „Z OVČÍNA“ / Kašperské Hory, IS /
přijďte a zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co je
možné z ní vyrobit. 13–16 hodin. www.npsumava.cz
25. – 29. 7.>16. ROČNÍK SETKÁNÍ DŘEVOSOCHAŘŮ / Vimperk, městský park / www.vimperk.cz
26. 7.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS /
vycházka do okolí, cestou budeme poznávat drobná
tajemství přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti i dospělé; délka trasy 5,5 km, od 10 hodin.
www.npsumava.cz

2. – 4. 8.>UKÁZKY DRÁTOVÁNÍ / hrad Rabí / návštěvníci
si mohou vyzkoušet odrátovat skleněnou lahvičku.
www.hrad-rabi.eu
3. 8.>CO SE SKRÝVÁ POD HLADINOU? / Kvilda, IS / Ledovcový původ jezer a jejich pohnutá historie představuje
zajímavý vodní svět. Tyto klenoty šumavské přírody
člověk zkoumá bezmála 150 let. Šrámy jim uštědřily
zejména kyselé deště. I když v nich vyhynuly různé
druhy bezobratlých a ryb a šídlatky tam jen živoří, tak
se překvapivě dobře zotavují. Přednášející: Prof. RNDr.
JaroslavVrba, Ph.D.; od 19 hodin, tel.: 388 435 544.
www.npsumava.cz
3. 8.>KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / Borová Lada / vycházka
s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, délka trasy 14 km, sraz v 9 hodin na parkovišti
u obchodu. www.npsumava.cz
3. 8.>PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ / Kašperské Hory, IS /
vycházka s povídáním o těžbě zlata v dávné i nedávné
minulosti, cestou doprovodné aktivity, délka trasy
7,5 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz
4. 8.>KOLEM VOGELSANGU NA KOZÍ HŘBETY / Kašperské
Hory / putování k bývalému rýžovišti na Zlatém potoce,
přes kopec k říčce Losenici a vzhůru na Vogelsang,
přes Kozí Hřbety do Rejštejna a zpět. Celkem cca
18 km. Sraz v 9 hodin před radnicí. www.npsumava.cz

4. 8.>VÝPRAVA ZA KELTY NA SEDLO / Albrechtice / vydejte
se s námi zpátky do minulosti. Výstup na místní rozhlednu, která naskýtá jedinečný pohled do dalekého
okolí, připraveny jsou doplňkové aktivity pro malé
i velké účastníky, délka trasy 4 km, střední náročnost.
Vhodné pro děti od 5 let, sraz v 10 hodin na parkovišti
u Penzionu Pod Sedlem. www.npsumava.cz

24. 7.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejme život
vlků na Šumavě a jejich život ve smečce, komentovaná návštěva venkovního výběhu, od 14 hodin. www.
npsumava.cz

24. 7.>RABSKÝ FLOUTEK / hrad Rabí / divadlo pro děti od
15 hodin. www.hrad-rabi.eu

2. 8. – 4. 8.>DIVADELNÍ HRA (D) / Hrad Kašperk / divadelní
spolek Kašpar představí hru Cyrano. www.kasperk.cz

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

23. 7.>UKÁZKA PLAVENÍ DŘÍVÍ / Jelení Vrchy / od 14 hodin.
www.schw-kan.com

30. 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
30. 7.>ŠUMAVSKÝ MTB MARATON / Zadov / závod horských kol pro širokou veřejnost.
30. 7.>ROCKFEST NA LETŇÁKU / Horní Planá / lokální festival
rockových skupin, od 14 hodin. www.sumava-lipno.eu
30. 7.>BENÁTSKÁ NOC / Horažďovice, MC Houba / www.
penzionhorazdovice.cz
30. 7.>EPLCOND RALLY AGROPA / Horažďovice a okolí /
www.rallyagropa.cz
30. 7.>AKTIVNÍ SOBOTA / Dobrá Voda u Hartmanic / odpolední program pro malé i velké, sotěže i rukodělná
dílna. www.sumavskecesty.cz

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

30. 7.>OSLAVY 140. VÝROČÍ SDH KAŠPERSKÉ HORY / Kašperské Hory / prohlídka místní hasičárny, průvod městem
spojený s žehnáním stuh, ukázky hasičské techniky,
vyprošťování osob, záchranné služby, soutěže pro děti
i dospělé, hudební vystoupení, bubenická show, ohňová
show. www.kasphory.cz

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

31. 7.>SALOMON TRAIL RUNNING CUP / Zadov / 6. ročník běžeckých závodů, bohatý doprovodný program.
www.strc.cz

26. 7.>KONCERT FOJTA & REINDL / Lipno nad Vltavou, stezka
v korunách / Při koncertu uslyšíte kytaru a klavír. www.
stezkakorunamistromu.cz

31. 7.>HORSKOKVILDSKÝ JARMARK / Horská Kvilda / řemeslné a prodejní stánky, od 9 hod. www.horskakvilda.eu
31. 7.>POSEZENÍ S PÍSNIČKOU ANEB LETNÍ VESELICE /
Horažďovice, KD / od 15 hodin, hraje skupina Relax.
www.kulturnistrediskohd.cz

4. 8.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS /
vycházka do okolí, cestou budeme poznávat drobná
tajemství přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti i dospělé; délka trasy 5,5 km, od 10 hodin.
www.npsumava.cz
5. 8.>HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU / Klatovy / koncert Pavlíny Jíšové a A. Jonášové „Autorské
písničky matky a dcery“ od 18 hod. www.mksklatovy.cz
5. 8.>DEN S RYSEM OSTROVIDEM / Kašperské Hory, IS /
odpoledne plné her, aktivit a zajímavostí o této naší
největší kočkovité šelmě, které bude zakončeno přednáškou, kde se dozvíte i nejnovější výsledky výzkumu
rysů na Šumavě, od 13 do 16 hodin. www.npsumava.cz
5. 8.>KAPLICKÉ HUDEBNÍ LÉTO / Kaplice / koncerty pod
širým nebem před KD od 20 hodin. www.ikaplice.cz
5. 8.>KONCERT J. SVĚCENÝ A M. KLAUS (KYTARA) / Hojsova
Stráž, kostel / od 19 hodin, tel.: 605 226 518.
5. 8.>DIVADELNÍ LÉTO / Vimperk, zámek / www.zamek-vimperk.eu
5. – 7. 8.>DIVADELNÍ HRA (D) / Hrad Kašperk / divadelní
spolek Kašpar představí hru Othello. www.kasperk.cz
5. – 7. 8.>POUŤ PANNY MARIE SNĚŽNÉ / Kašperské Hory /
bohatý program, jarmark na náměstí. www.kasphory.cz

27. 7.>TVOŘENÍ NA ZÁMKU / Vimperk, zámek / kovářská
a hrnčířská dílna, možnost vykovat si hřebík či vytočit misku na kruhu. www.zamek-vimperk.eu
28. 7.>PŘES NEBE A PEKLO NA ŽDÁNOV / Kašperské Hory, IS /
vycházka kolem vrchu Chlum do bývalé osady Ždánov a přes Kavrlík zpět. Nádherné výhledy na město
a šumavské vrcholy, cestou budeme poznávat drobná
tajemství přírody díky doplňkovým aktivitám pro
zvídavé děti i jejich rodiče a prarodiče, od 10 hodin.
www.npsumava.cz
28. 7.>CHALUPSKÁ SLAŤ A OKOLÍ LAD / Svinná Lada, IS /
prohlídka slati spojená s vycházkou s výkladem o historii kraje Lad; od 10 hodin, délka trasy do 10 km.
www.npsumava.cz
29. 7.>HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČNÍM DVORKU – BUBENICKÁ SHOW / Klatovy / koncert „Vivat Carolus Quartus“ – komponovaný program Š. Raka a A. Strejčka k
700. výročí narození Karla IV. v renesančním dvorku
od 18 hodin. www.mksklatovy.cz
29. 7.>NÁVŠTĚVA DOMU DIVOČINY A PROHLÍDKA ZVÍŘECÍCH VÝBĚHŮ / Alžbětín – Falkenstein / sraz v 9.20 hodin
v IS Alžbětín. www.npsumava.cz
29. 7.>PO STOPÁCH ŠUMAVSKÝCH ZÁLESÁKŮ / Kašperské
Hory, IS / Umíte se dobře vybavit do přírody a poradit
si i v krizové situaci? Přijďte a naučíte se mnoho praktických dovedností, které by se vám v přírodě mohly
hodit. Od 14 hodin. www.npsumava.cz

6. 8.>HRÁDECKÝ CHRÁMOVÝ SBOR / Hrádek u Sušice, zámek /
Tradiční pouťový koncert v kapli sv. Valburgy, začátek od 17 hodin. www.zamekhradek.cz
7. 8.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejme život
vlků na Šumavě a jejich život ve smečce, komentovaná návštěva venkovního výběhu, od 14 hodin. www.
npsumava.cz
7. 8.>MEMORIÁL RENDY VACHOUŠKA / Sušice, zimní stadion / od 9.30 hodin, tradiční hokejbalový turnaj;
tel.: 608 160 477.

9. 8.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SOVÍCH VOLIÉR PŘI
KRMENÍ SOV / Borová Lada / od 20 hodin, přednášející: Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
9. 8.>PO STOPÁCH PLAVENÍ DŘEVA / Kvilda, IS / putování po bývalých plavebních nádržkách na území NP
Bavorský les, délka trasy 15 km, od 8 hodin. www.
npsumava.cz
9. 8.>HLEDÁNÍ ŠUMAVSKÝCH SKŘÍTKŮ / Kašperské Hory,
IS / dopoledne plné překvapení pro rodiče s dětmi,
od 10 hodin. www.npsumava.cz
9. 8.>KONCERT JAKUBA VANČURY / Lipno n. Vltavou, stezka
v korunách / kytara. www.stezkakorunamistromu.cz

10. 8.>KAM SE PODĚL OVČÍ KOŽÍŠEK / Stožec, IS / dozvíte se,
co všechno se dá udělat z ovčího rouna, od 13 hodin.
www.npsumava.cz
10. 8.>KOLEM KŘEMELNÉ / Prášily / autobusem vyjedeme na Dobrou Vodu, zpět pěšky: Pustina – Dolní
Frauenthal – podél Křemelné na Stodůlky – Prášily.
Celkem cca 16 km. Sraz na zastávce busu v 9.45 hodin.
www.npsumava.cz

1. 8.>TVOŘIVÁ DÍLNA – VÝROBA PAPÍROVÝCH ZVÍŘÁTEK / Kašperské Hory, IS / vyrobte si dekoraci metodou
quilling, od 13 hodin. www.npsumava.cz

10. 8.>TVOŘENÍ NA ZÁMKU / Vimperk, zámek / kovářská
a hrnčířská dílna, možnost vykovat si hřebík či vytočit misku na kruhu. www.zamek-vimperk.eu

1. – 8. 8.>SALVE PRACHATICE / Prachatice / unikátní mezinárodní výtvarný workshop. www.prachatice.eu

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

2. 8.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně
s odborným výkladem; sraz v 10 hodin na parkovišti
u obchodu. www.npsumava.cz
2. 8.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SOVÍCH VOLIÉR PŘI
KRMENÍ SOV / Borová Lada / od 20 hodin, přednášející: Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
2. 8.>KONCERT NAKED PROFFESORS / Lipno nad Vltavou,
stezka v korunách / klasický „irish“ styl. www.stezkakorunamistromu.cz
2. 8.>VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ FRANTIŠKA MAXE
KOVÁŘE / Netolice, muzeum / začátek v 17 hodin. www.
muzeum.netolice.cz

6. 8.>VÁZÁNÍ VORŮ A PLAVBA PO VCHYNICKO–TETOVSKÉM
KANÁLU / Rechle u Modravy / ukázka starých řemesel
a plavení dřeva, 10.30–14 hodin. www.npsumava.cz
6. 8.>PAŠIJOVÉ HRY / Hořice na Šumavě / příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista, od 16.30 hodin.
www.horickepasije.cz
6. 8.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Sušice, náměstí / trhy s farmářskými produkty a doprovodným kulturním programem, 8–13 hodin. www.mesto.susice.cz
6. 8.>ZÁŘEČSKÝ ŽELEZNÝ MUŽ / Horažďovice, MC Houba /
www.penzionhorazdovice.cz
6. 8.>SLATINSKÝ PATNÍK / Slatina / kamenické slavnosti,
bohatý doprovodný program, soutěže. www.patnik.
obec-slatina.eu
6. 8.>POSEZENÍ POD LÍPOU / Netolice / pohádka, tanec,
dechová hudba na náměstí. www.netolice.cz

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

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

10. 8.>HIMÁLAJ, KRAJINA A LIDÉ V NEPÁLU A LADAKHU /
Kašperské Hory, IS / přednáška Heleny Macenauerové
od 19 hodin. www.npsumava.cz

2. 8.>PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ PRO RODIČE S DĚTMI /
Kašperské Hory, IS / vycházka s povídáním o těžbě zlata
v okolí Kašperských Hor v dávné i nedávné minulosti, trasa a doplňující aktivity jsou vhodné pro rodiny
s dětmi mladšího věku, od 10 do 14 hodin, délka trasy
7,5 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz

13. 8.>ZÁSKOK / hrad Rabí / v podání divadelního spolku
Schody, od 20 hodin. www.hrad-rabi.eu

8. 8.>BENEFIČNÍ KONCERT / zámek Kratochvíle / koncert
na podporu Chelčického domova sv. Linharta. www.
zamek-kratochvile.eu

6. 8.>BITVA NA WINTERBERGU / Vimperk, zámek / 6. ročník tradiční bitvy, tentokrát s podtitulem Ve znamení
ďábla. www.zamek-vimperk.eu

6. 8.>CHLUMANSKÝ TRH / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, hub, medu, ovoce, zeleniny, řezaných
květin a bylin. Od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz

13. 8.>DŘEVĚNÁ OLYMPIÁDA / Hojsova Stráž / 12. ročník
hojsoveckého klání pro děti i dospělé, tel.: 376 361 227.

7. 8.>RABSKÝ FLOUTEK / hrad Rabí / divadlo pro děti od
15 hodin. www.hrad-rabi.eu

1. 8.>KLATOVSKÉ MUZICÍROVÁNÍ / Klatovy, náměstí Míru /
koncert od 18 hodin. www.mksklatovy.cz

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

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

7. 8.>PETR SUDA A ANTIKVARTET DUŠANA VANČURY /
Chanovice / koncert chanovického rodáka s jeho přáteli, od baroka po spirituály, na zámku od 17 hodin.
www.chanovice.cz

9. – 16. 8.>LIPNO SPORTFEST / Lipno nad Vltavou / zábava
a aktivní pohyb pod vedením zkušených lektorů.
www.lipno.info
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27. 7.>ROSTLINY, KEŘE A STROMY A JEJICH MÍSTO
V KUCHYNI / Kašperské Hory, IS / botanická vycházka
pro děti i dospělé za tajemstvím šumavských rostlin.
Cestou budeme poznávat drobná tajemství přírody
díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti i jejich
rodiče a prarodiče, od 10 hodin. www.npsumava.cz

6. 8.>MOTOKROSOVÝ ZÁVOD / Netolice / www.netolice.cz

6. 8.>ARGEMA / Klatovy, náměstí Míru / rockový koncert od
18 hodin. www.mksklatovy.cz

31. 7.>SVATOJAKUBSKÁ POUŤ / Lhenice / www.lhenice.cz

27. 7.>PO STOPÁCH PLAVENÍ DŘEVA / Kvilda, IS / putování po bývalých plavebních nádržkách na území NP
Bavorský les, délka trasy 15 km, od 8 hodin. www.
npsumava.cz
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13. – 14. 8.>MARIÁNSKÁ POUŤ / Horažďovice / www.
horazdovice.cz
13. – 14. 8.>9. ROČNÍK ZÁVODU AQUATLON PODROUŽEK /
Netolice, Podroužek / plavecko-běžecký závod jednotlivců a 3členných štafet. www.netolice.cz
13. – 20. 8.>SETKÁNÍ S TRADICÍ / Jelení Vrchy / ukázka práce
uhlířů, stavba a údržba milíře; 14. 8. Setkání s folklorem, pohádky pro děti, plavení dříví. www.schw-kan.com
14. 8.>POHÁDKOVÉ VELHARTICE / hrad Velhartice / O Sněhurce – jemně strašidelná klasická pohádka vsazená
do poezie starých časů. S doprovodem na různé
obvyklé i neobvyklé nástroje. Od 15 hodin. www.
hrad-velhartice.cz
14. 8.>RÝŽOVÁNÍ ZLATA / Radešov / historie rýžování a dolování zlata na Šumavě od dob Keltů až do přelomu 19.
a 20. století, včetně praktických ukázek a soutěží pro
malé i velké účastníky. Od 14 hodin. www.npsumava.cz
15. 8.>TVOŘIVÁ DÍLNA – ANTISTRESOVÉ MALOVÁNÍ /
Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet svou tvořivost, kreativitu a zručnost, od 13 do 16 hodin,
tel.: 376 582 734, 731 530 284, cena programu: 50 Kč.
www.npsumava.cz
16. 8.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně
s odborným výkladem; sraz v 10 hodin na parkovišti
u obchodu. www.npsumava.cz
16. 8.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SOVÍCH VOLIÉR PŘI
KRMENÍ SOV / Borová Lada / od 20 hodin, přednášející:
Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
16. 8.>VÝSTUP NA VRCHOL ANTÝGL / Horská Kvilda /
vycházka s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, sraz v 9.30 hodin u hotelu Rankl.
www.npsumava.cz

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

16. 8.>PUTOVÁNÍ NA HRAD KAŠPERK / Kašperské Hory, IS /
vycházka přes Žlíbek a Pustý Hrádek na středověký
hrad Kašperk, odměnou je úchvatný výhled do celého
kraje. Cestou vás čekají nejen různé hry a úkoly pro
malé i velké, ale také pověsti a zkazky nejen o hradu,
od 10 hodin, délka trasy 8 km. www.npsumava.cz

11. 8.>DIVADELNÍ PŘESTAVENÍ ALADIN / zámek Kratochvíle /
inscenace Divadla bratří Formanů od 18 hodin. www.
zamek-kratochvile.eu

16. 8.>KONCERT EVERGREEN QUARTET / Lipno n. Vltavou,
stezka v korunách / housle, viola, violoncello. www.stezkakorunamistromu.cz

12. 8.>TAJEMNÝ SVĚT ROSTLIN / Kvilda, IS / botanická
vycházka pro dospělé a děti školou povinné, od
10 hodin. www.npsumava.cz

16. – 19. 8.>UKÁZKY DRÁTOVÁNÍ / hrad Rabí / návštěvníci
si mohou vyzkoušet odrátovat skleněnou lahvičku.
www.hrad-rabi.eu

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

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

12. 8.>KAPLICKÉ HUDEBNÍ LÉTO / Kaplice / koncerty pod
širým nebem před KD od 20 hodin. www.ikaplice.cz
12. 8.>DIVADELNÍ LÉTO / Vimperk, zámek / www.zamek-vimperk.eu
12. – 14. 8.>STŘEDOVĚKÝ VÍKEND / Dívčí kámen / šermíři, trhy, středověká hudba, středověké hry. www.
divcikamen.cz
13. 8.>VYSTOUPENÍ ŠTĚPÁNA RAKA / Dívčí kámen / www.
divcikamen.cz
13. 8.>FESTIVAL PIVA / Prachatice, Parkán / II. ročník pivního festivalu malých pivovarů / od 12 do 24 hodin.
www.prachatice.eu
13. 8.>TRADIČNÍ SVATOHUBERTSKÁ MŠE / Srní, Hauswaldská kaple / www.npsumava.cz

29. 7.>KAPLICKÉ HUDEBNÍ LÉTO / Kaplice / koncerty pod
širým nebem před KD od 20 hodin. www.ikaplice.cz

13. 8.>VLCI S NÁMI ŽIJÍ / Srní, NC / způsob života vlka
a velkých šelem, vlci mezi lidmi, předvedení ochočeného vlka adaptovaného na život s lidmi, od 13 hodin.
Přednášející: Václav Treibal, chovatel velkých šelem
v ZOO Plzeň; Jiří Andrle, dlouholetý chovatel a majitel vlků. www.npsumava.cz

29. – 30. 7.>NOC NA KARLŠTEJNĚ / Horažďovice, zámecké
nádvoří / divadelní představení ochotnického spolku
Tyjátr Horažďovice. www.tyjatr.cz

13. 8.>KONCERT JAROSLAVA HUTKY / Vimperk, zámek /
koncert českého folkového hudebníka, skladatele a písničkáře. www.zamek-vimperk.eu

17. 8.>PAŠTĚ A OKOLÍ / rozcestí Svojše – Myší domky / výlet
za poznáním s rodačkou a spisovatelkou Marií Malou
do zaniklých osad na úbočí hory Křemelné, sraz
v 9 hodin. www.npsumava.cz
17. 8.>ŠUMAVA VE FOTOGRAFIÍCH HELENY MACENAUEROVÉ / Kašperské Hory, IS / dozvíte se, jakou fototechniku
zvolit pro fotografování krajiny, jak nastavit expozici či
jakou zvolit kompozici; od 19 hodin. www.npsumava.cz
17. 8.>TVOŘENÍ NA ZÁMKU / Vimperk, zámek / kovářská
a hrnčířská dílna, možnost vykovat si hřebík či vytočit misku na kruhu. www.zamek-vimperk.eu
18. 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
18. 8.>TVOŘIVÁ DÍLNA „Z OVČÍNA“ / Kašperské Hory, IS /
přijďte a zjistíte, jak se zpracovává ovčí vlna a co
vše je možné z ní vyrobit. Od 13 do 16 hodin. www.
npsumava.cz
18. 8.>STAROČESKÉ HRY / Stožec, IS / vraťte se do dětských let při tlučení špačků, točení káči, cvrnkání
kuliček a dalších hrách dob minulých, od 13 hodin.
www.npsumava.cz
18. – 20. 8.>NOČNÍ PROHLÍDKY HRADU / hrad Kašperk / dobrodružná výprava do temného hradu. www.kasperk.cz
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19. 8.>TVOŘIVÁ DÍLNA – PAPÍROVÁ KRAJKA / Kašperské
Hory, IS / přijďte si vyrobit originální dárek technikou
pergamano, od 13 hodin. www.npsumava.cz

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

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

19. 8.>DIVADELNÍ LÉTO / Vimperk, zámek / www.zamek-vimperk.eu

26. 8.>NETOPÝŘÍ NOC / Kašperské Hory, IS / večer plný her,
aktivit a zajímavostí ze života těchto jedinečných létajících savců. Součástí bude též přednáška s promítáním,
ukázky výzkumných metod a představení didaktických
karet o netopýrech, od 18 hodin. www.npsumava.cz

6. 9.>ODSUN NĚMCŮ V ROCE 1946 / Prachatice, muzeum /
přednášející Mgr. Tomáš Soumar z Gymnázia Prachatice. www.prachatickemuzeum.cz

19. 8.>KONCERT MUSICAL FRIENDSHIP / Chanovice /
moderní skladby v úpravě pro housle, kytaru a klavír v podání mladých hudebníků, zámecký areál
od 18 hodin. www.chanovice.cz
19. – 20. 8.>ROCK POINT – HORSKÁ VÝZVA / Železná Ruda /
čtvrtý ze seriálu závodů horských běhů a trekingů dvojic. www.horskavyzva.cz

20. 8.>JAVORNICKÝ PAZDŘIVEC / Javorník na Šumavě / 3.
ročník legendárního MTB happeningu v krásné krajině Javornické hornatiny. www.javornickypazdrivec.cz
20. 8.>AKTIVNÍ SOBOTA / Dobrá Voda u Hartmanic / odpolední program pro malé i velké, tentokrát zaměřený
na hravé pohybové aktivity. www.sumavskecesty.cz

20. 8.>MŠE U ROSENAUEROVY KAPLIČKY / Jelení Vrchy /
od 14 hodin. www.schw-kan.com
20. – 21. 8.>VOLARSKÉ SLAVNOSTI DŘEVA / Volary / bohatý
program, řemeslníci, lidový trh. www.mestovolary.cz
21. 8.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejme
život vlků na Šumavě a jejich život ve smečce, komentovaná návštěva venkovního výběhu, od 14 hodin.
www.npsumava.cz

1. 10.>DEN SENIORŮ / Horažďovice, kulturní dům / hraje Piňa
koláda. www.horazdovice.cz
1. 10.>CHLUMANSKÝ TRH / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, hub, medu, ovoce, zeleniny, řezaných
květin a bylin. Od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz
1. – 2. 10.>VÝSTAVA HUB / Sušice, Muzeum Šumavy / www.
gymsusice.cz

6. 9.>BESEDA V MUZEU / Netolice / s Mgr. Petrem Luniaczkem na téma jihočeská lidová architektura, od 16 hodin.
www.muzeum.netolice.cz

7. 10.>KONCERT / Horažďovice, hotel Prácheň / Zeiher Quartett – Alexander Zeiher – 1.housle, Tomáš Hájek –
2.housle, Makoto Sudo – viola, Lukáš Pospíšil – violoncello www.horazdovice.cz

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

20. 8.>CO SE PLAZÍ PO ŠUMAVĚ I JINDE VE SVĚTĚ / Srní,
NC / přijďte se dozvědět více o plazech, nejen o těch
šumavských, od 14 hodin. www.npsumava.cz

20. 8. 2016>MŠE SVATÁ V KOSTELE NAROZENÍ PANNY
MARIE / zámek Kratochvíle / od 16 hodin. www.zamek-kratochvile.eu
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26. 8.>POETICKÁ ZASTAVENÍ – ZÁMECKÉ HUDEBNÍ
LÉTO / Horažďovice, zámek / tel.: 603 229 559. www.
horazdovice.cz

9. 9. – 10. 9.>DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ / Klatovy/
sobota 10. 9. kulturní program na náměstí Míru. www.
klatovy.cz/icklatovy

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

9. 9. – 10. 9.>SEPTEMBEERFEST / Horní Planá / třetí ročník
pivního festivalu s bohatým doprovodným programem.
www.sumava-lipno.eu

24. 9.>ČESKO–NĚMECKÉ SETKÁNÍ NA JURÁNKOVĚ CHATĚ /
Železná Ruda / VII. ročník turistického výstupu na Svaroh. www.sumava.net/itcruda

9. 9. – 11. 9.>ŠUMAVSKÉ KAŠPERSKÉ HORY / Kašperské Hory /
historické slavnosti města připomenou dobu krále Karla
IV. www.kasphory.cz

24. 9.>KVETOUCÍ POKLADY PODZIMU / Kašperské Hory,
IS / botanická vycházka nejen za šumavskými hořci
s doplňkovými aktivitami pro zvídavé děti i jejich
rodiče a prarodiče, od 10 hodin. www.npsumava.cz

10. 9.>PODZIMNÍ SLAVNOSTI / Prachatice, náměstí / www.
prachatice.eu

27. 8.>MĚSTSKÁ ZÁMECKÁ SLAVNOST / Vimperk, zámek /
www.zamek-vimperk.eu

10. 9.>PIVOBRANÍ A VINOBRANÍ / Železná Ruda, Hotel a pivovar Belveder / tradiční degustace oblíbených nápojů, živá
hudba, tel.: 376 397 016.

27. 8.>VERNISÁŽ VÝSTAVY LINORYTŮ ZE ŠUMAVY A OSOBNOSTÍ PAVLA PIEKARA / Horažďovice, Městská galerie /
www.muzeumhd.cz

10. 9.>PODZIMNÍ SETKÁNÍ U POMNÍKU BARABŮ / Železná
Ruda / podzimní setkání u ohně, s občerstvením,
tel.: 376 397 185.

27. 8.>PIVNÍ SLAVNOSTI / Horažďovice, MC Houba / www.
penzionhorazdovice.cz

10. 9.>VÍTEJTE PO PRÁZDNINÁCH / Kašperské Hory / zábavná
sobota plná tvořivých a řemeslných aktivit pro šikovné
děti, jejich rodiče i prarodiče, 10–15 hodin. www.
npsumava.cz

27. 8.>HRADOZÁMECKÁ NOC / zámek Kratochvíle / celovečerní program, v rámci něhož vystoupí Lenka Dusilová. www.zamek-kratochvile.eu
27. 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. 10.>TRAKTORIÁDA / Mahouš / setkání příznivců starých
traktorů, ukázky dobové orby. www.netolice.cz

10. 9.>BABÍ LÉTO OLYMPIJSKÉ / Dívčí kámen / olympijské
hry, kvízy, soutěže pro děti. www.divcikamen.cz
10. 9.>LIPNO DĚTEM / Lipno nad Vltavou / aneb den s Integrovaným záchranným systémem. www.lipno.info

24. 9.>ČESKO–NĚMECKÉ SETKÁNÍ NA JURÁNKOVĚ CHATĚ /
Železná Ruda / VII. ročník turistického výstupu na Svaroh. www.sumava.net/itcruda
24. 9.>SVATOBOR TOUR, MEMORIAL JOSEFA KŘIVANCE /
Sušice / závod horských kol a běžců ze sušického náměstí
na vrchol Svatoboru. www.skiclubsusice.cz
24. 9.>VELKÁ ZPÍVANÁ S UZAVŘENÍM STODOLY / Horažďovice, MC Houba / www.penzionhorazdovice.cz
24. 9.>SLAVNOSTI PLODŮ – CYKLOVÝLET / Chelčice /
www.chelcice.cz
24. – 25. 9.>BUŠKOVA ČÍŠE / hrad Velhartice / divadelní
prohlídky hradu spojené s ochutnávkou vín připravených na hostinu k poctě sv. Václava a příjezdu Karla
IV. na Buškův hrad. Kejklíř, hudba, tanečnice. www.
hrad-velhartice.cz

21. 8.>VÁZÁNÍ VORŮ A PLAVBA PO VCHYNICKO–TETOVSKÉM KANÁLU / Rechle u Modravy / ukázka starých řemesel a plavení dřeva, 10.30–14 hodin. www.npsumava.cz
21. 8.>RABSKÝ FLOUTEK / hrad Rabí / divadlo pro děti od
15 hodin. www.hrad-rabi.eu
21. 8.>TRADIČNÍ DOSTIHY / zámek Kratochvíle, závodiště /
připraveno je pět překážkových a čtyři rovinné závody,
od 13.30 hodin. www.netolice.cz

28. 8.>MEMORIÁL A. DONÁTA / Sušice / 35. ročník
běhu podél Otavy, start na atletickém stadionu;
tel.: 723 800 344.

21. 10.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / představení pro
děti od 17 hodin. www.loutkyunas.cz
22. 10.>PANCÍŘSKÉ STRÁNĚ / Železná Ruda / závod na
horských kolech, start a cíl: Hotel Belveder, tel.:
608 406 002. www.sumava.net/itcruda
26. – 27. 10.>PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA MLÝNĚ / Horažďovice, Envicentrum Proud / www.ddm-hd.cz

29. 10.>14. SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI / Sušice, náměstí
a kostel sv. Václava / www.farnostsusice.cz

28. 8.>POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – HELIGONKY ALEŠE
RUSŇÁKA / Horažďovice, KD / www.kulturnistrediskohd.cz

29. 10.>ZAMYKÁNÍ HRADU / hrad Velhartice / již XVIII. ročník Běhu o hradní klíč: běžecký závod ve všech věkových kategoriích, doprovodný program, ohňostroj, lampionový průvod. www.hrad-velhartice.cz

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

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

30. 8.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně
s odborným výkladem; sraz v 10 hodin na parkovišti
u obchodu. www.npsumava.cz
30. 8.>JEZERNÍ SLAŤ – OSTRŮVEK SEVERSKÉ PŘÍRODY /
parkoviště u Jezerní slatě / Prohlídka rašeliniště spojená
s výstupem na horu Tetřev a zpět do Kvildy. Délka
trasy 8 km. Od 10 do 14 hodin, tel.: 388 435 544; nutné
předchozí objednání. www.npsumava.cz

30. 10.>POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – BŘEŽAŇÁCI A HOSTÉ /
Horažďovice, KD / www.kulturnistrediskohd.cz
10. 9.>DĚKUJEME ZA VAŠE BÁSNĚ / zámek Kratochvíle /
poetický podvečer v zahradě zámku, setkání básníků
České a Slovenské republiky, autorská čtení s prezentací vydaných sbírek přítomných autorů. www.zamek-kratochvile.eu

24. – 25. 9.>HOJSOVECKÁ POUŤ / Hojsova Stráž / s hudbou,
zábavou a vším, co k pouti patří, tel.: 376 361 227.
www.sumava.net/itcruda

30. 8.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS /
vycházka do okolí, cestou budeme poznávat drobná
tajemství přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti i dospělé; délka trasy 5,5 km, od 10 hodin.
www.npsumava.cz

10. – 11. 9.>OKOLO ŽELEZNÉ RUDY / Železná Ruda / 9. ročník
mezinárodní cyklo-turistické akce, tel.: 603 894 139.
www.sumava.net/itcruda

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

30. 8.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SOVÍCH VOLIÉR PŘI
KRMENÍ SOV / Borová Lada / od 19 hodin, přednášející:
Zbyněk Janči. www.npsumava.cz

11. 9.>ENDURO RACE ŠPIČÁK / Železná Ruda, Špičák / Enduro
závod horských kol – Český pohár. www.spicak.cz
11. 9.>LOMECKÁ POUŤ / Lomec / www.lomec.cz

27. 9.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SOVÍCH VOLIÉR PŘI
KRMENÍ SOV / Borová Lada / od 19 hodin, přednášející:
Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
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15. 9.>KAMENNÝ POCHOD II / Železná Ruda, ITC / za historií
hraničních kamenů, více jak 250 let starých a neměnných. www.sumava.net/itcruda

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

3. 9.>CHLUMANSKÝ TRH / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, hub, medu, ovoce, zeleniny, řezaných
květin a bylin. Od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz

23. 8.>JEDOVATÉ ROSTLINY V PŘÍRODĚ / Kašperské Hory,
IS / botanická vycházka za tajemstvím jedlých i jedovatých šumavských rostlin s doplňkovými aktivitami
pro zvídavé děti i jejich rodiče a prarodiče, od 10 hodin.
www.npsumava.cz

3. 9.>VÝSTAVA A SRAZ MOTOCYKLŮ / Horažďovice, MC
Houba / pořádá Trottle bike team.

16. 9.>HUDEBNÍ FESTIVAL ECOMPILACE / Prachatice,
náměstí / projekt na podporu třídění odpadu a mladých kapel. Hlavními headlinery akce kapely Tata
Bojs a Zrní. www.prachatice.eu
16. 9.>PROHLÍDKY PAMÁTEK ZA ÚPLŇKU / Stožec – Nové
Údolí / využijte mimořádné nabídky k prohlídce Stožecké kaple nebo kaple v Haidmühle. www.cd.cz
16. 9.>HOUBAŘSKÝ VÍKEND S MYKOLOGEM / Javorník na
Šumavě / www.javorniksumava.cz

23. 8.>OD ROKLANU K LUZNÉMU / Kvilda, IS / vycházka
do NP Bavorský les s povídáním o místopisu a přírodních poměrech, od 10 hodin. www.npsumava.cz

17. 9.>GENIUS LOCI / Hrádeček u Netolic / VI. lukostřelecký
turnaj. www.netolice.cz

23. 8.>KONCERT TURKEY BUZZARDS / Lipno n. Vltavou,
stezka v korunách / rythm&blues a rockabilly. www.stezkakorunamistromu.cz

17. 9.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Sušice, náměstí / trhy s farmářskými produkty a doprovodným kulturním programem, 8–13 hodin. www.mesto.susice.cz
17. 9.>ŠUMAVSKÝ FOTOMARATON / Kašperské Hory, IS /
6. ročník s přednáškou Staňte se profesionálem
s Robertem Vano, celosvětově oblíbená fotosoutěž
pro širokou veřejnost, od 9 hodin. www.npsumava.cz
3. – 4. 9.>SUŠICKÁ POUŤ / Sušice, náměstí / mše, pouťové
atrakce, výstava drobného zvířectva v areálu chovatelů. www.mestosusice.cz
3. – 4. 9.>DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ NA HRADĚ / Hrad
Kašperk / jak jinak než o Karlu IV. a ještě k tomu s kastelánem. www.kasperk.cz
4. 9.>POUTNÍ MŠE S JARMARKEM / zámek Kratochvíle /
s doprovodným programem. www.zamek-kratochvile.eu
4. 9.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejme život
vlků na Šumavě a jejich život ve smečce, komentovaná návštěva venkovního výběhu, od 14 hodin.
www.npsumava.cz
6. 9.>PSTRUHOVÁ LÍHEŇ / Borová Lada / prohlídka líhně
s odborným výkladem; sraz v 10 hodin na parkovišti
u obchodu. www.npsumava.cz

18. 9.>CHANOVICKÁ POUŤ / Chanovice / tradiční církevní
a společenská akce, taneční zábava, sportovní utkání,
výstavy a další. www.chanovice.cz
18. 9.>VLČÍ SMEČKA NA ŠUMAVĚ / Srní, NC / poznejme
život vlků na Šumavě a jejich život ve smečce, komentovaná návštěva venkovního výběhu, od 14 hodin.
www.npsumava.cz
20. 9.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SOVÍCH VOLIÉR PŘI
KRMENÍ SOV / Borová Lada / od 19 hodin, přednášející:
Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
20. – 23. 9.>NATURVISION>VIMPERK / 15. ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech a přírodě. www.vimperk.cz
23. 9.>IVO ŠMOLDAS – POŘAD KRÁSNÝ JE ŽIVOT S HUMOREM / Netolice / od 20 hodin. www.netolice.cz

LISTOPAD 2016
8. 11.>STRAŠIDELNÝ KONCERT / Horažďovice, hotel Prácheň /
www.zus.horazdovice.cz
11. 11.>DEN VETERÁNŮ / Vimperk / www.vimperk.cz
11. – 12. 11.>MARTINSKÁ HUSA / Horní Planá / husí hody
v restauracích a ochutnávka mladého Svatomartinského vína; doprovodný program v rodném domě A.
Stiftera. www.sumava-lipno.eu
12. 11.>TRADIČNÍ SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ / Javorník na Šumavě / www.javorniksumava.cz
12. 11.>2. PODZIMNÍ PLES MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA / Železná
Ruda / bohatá tombola, zábava. www.sumava.net/itcruda
15. 11.>DOMNĚLÉ POVSTÁNÍ SVOBODNÝCH ZEDNÁŘŮ
V PRAZE V ROCE 1766 / Prachatice, muzeum / přednášející PhDr. František Kubů. www.prachatickemuzeum.cz

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

2. – 3. 9.>KAPLICKÉ SLAVNOSTI / Kaplice / slavnosti
s bohatým kulturním a doprovodným programem.
www.ikaplice.cz

3. 9.>JARMARK SV. JILJÍ / Lhenice / www.lhenice.cz

25. 9.>POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – ÚTERNÍCI / Horažďovice,
KD / www.kulturnistrediskohd.cz

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

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

25. 8.>MAKROFOTOGRAFIE HMYZU A ROSTLIN / Kašperské
Hory, IS / pod vedením fotografa a entomologa se seznámíte se základními pravidly makrofotografie hmyzu
a rostlin, od 19 hodin. www.npsumava.cz

20. 10.>BELLE TRIO PRAHA / Sušice, Smetanův sál / koncert.
www.kphsusice.cz

29. 10.>SOUTĚŽ O „NEJ…ŠUMAVSKÝ GULÁŠEK“ / Železná
Ruda / laici i profesionálové se tradičně utkají v kuchařském umění, hudba a zábava v Hotelu a pivovaru Belvedér. www.sumava.net/itcruda

27. 8.>VEČERNÍ PROHLÍDKY HRADU / hrad Rabí / od
19.45 hodin. www.hrad-rabi.eu

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

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

18. 10.>VOSKAŘSTVÍ / Prachatice, muzeum / přednáška
L. Blažkové z Hornického muzea v Příbrami. www.
prachatickemuzeum.cz

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

2. 9.>HOUBY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ / Kašperské Hory, IS /
zahájení výstavy na téma houby, ukázky typů plodnic a modelů šumavských hub, od 9 hodin. www.
npsumava.cz

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

15. 10.>KONCERT HONZY NEDVĚDA / Sušice, KD / www.
farnostsusice.cz

27. 8.>METAL MADNESS / Sušice, ostrov Santos / hudební
festival. www.mortiﬁlia.cz

22. 8.>PŘES NEBE A PEKLO NA ŽDÁNOV / Kašperské Hory,
IS / vycházka kolem vrchu Chlum do bývalé osady Ždánov a přes Kavrlík zpět. Nádherné výhledy na město
a šumavské vrcholy, cestou drobná tajemství přírody
pro zvídavé děti i jejich rodiče a prarodiče, od 10 hodin.
www.npsumava.cz

24. 8.>TVOŘENÍ NA ZÁMKU / Vimperk, zámek / kovářská
a hrnčířská dílna, možnost vykovat si hřebík či vytočit misku na kruhu. www.zamek-vimperk.eu

15. 10.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Sušice, náměstí / trhy s farmářskými produkty a doprovodným kulturním programem,
8–13 hodin. www.mesto.susice.cz

27. 10.>TVOŘIVÁ DÍLNA „Z OVČÍNA“ / Kašperské Hory, IS /
přijďte zjistit, jak se zpracovává ovčí vlna a co vše je
možné z ní vyrobit. 13–16 hodin. www.npsumava.cz

30. 8.>KONCERT TRIO BUDVICENCE / Lipno n. Vltavou, stezka
v korunách / klavír, housle, violoncello. www.stezkakorunamistromu.cz

24. 8.>CO VÁM TO ŘVE ZA DOMEM? / Kvilda, IS / přednáška
Ing. Jiřího Vlčka o chřástalovi polním, který žije skrytě
v nesečených loukách a v noci láká samičky svým „křaplákem“. Kvůli sledování mu vědci nasadili dokonce
vysílačku, a tak se dozvěděli nejen, kam odlétá na zimu,
ale i další pozoruhodnosti z jeho životních návyků.
Od 19 hodin, tel.: 388 435 544. www.npsumava.cz

14. 10.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD / představení pro
děti od 17 hodin. www.loutkyunas.cz

27. 8.>SEIDELOVSKÝ VLAK / Rybník – Lipno nad Vltavou /
jízda s odborníkem z Musea fotoateliér Seidel z Českého Krumlova. www.cd.cz

27. 8.>FARMÁŘSKÉ A ŘEMESLNÉ TRHY / Kašperské Hory,
náměstí / od 9 do 16 hodin. www.kasphory.cz
21. 8.>POHÁDKY NA VELHARTICÍCH / hrad Velhartice /
O holčičce, která se ještě nenarodila – nové představení Víti Marčíka st. o touze dědečka po vnučce,
o oslu Abrahamovi, koníku Apačovi a o stromu
života, který mluvil o světě viditelném a neviditelném
a taky o nebi. Pohádka pro všechny, kteří se nebáli
narodit a teď mají strach z umírání. Od 15 hodin.
www.hrad-velhartice.cz

8. 10.>2. ROČNÍK ŠUMAVSKÉHO ŠTRŮDLOVÁNÍ / Dobrá Voda
u Hartmanic / soutěž o nejlepší jablkový štrúdl, komentovaná prohlídka kostela sv. Vintíře nebo muzea Dr.
Šimona Adlera, kavárnička v Domě sv. Vintíře, ochutnávka štrůdlů. www.sumavskecesty.cz

18. 11.>PĚVECKÝ SBOR MARTINŮ VOICES / Horažďovice,
hotel Prácheň / pořádá Město HD a Hudba bez hranic, J. Kutišová, tel. 603 229 559. www.horazdovice.cz
20. 11.>PŘÍJEZD PANÍ ZIMY / Netolice / adventní trhy a kulturní program na náměstí, od 16 do 18 hodin. Nostalgický vlak z Českých Budějovic do Netolic a zpět.
www.netolice.cz

28. 9.>DEN VĚŽÍ A ROZHLEDEN / Javorník na Šumavě / www.
javorniksumava.cz
28. 9.>SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ / Velešín / přijďte si prohlédnout práci řemeslníků, ochutnat pekařské výrobky
čerstvě pečené v peci. www.velesin.cz
28. 9.>PODZIMNÍ BĚH ŽELEZNORUDSKEM – DEBRNICKÉ
OKRUHY / Železná Ruda / 27. ročník crossového závodu,
od 10 hodin, tel.: 720 573 406. www.sumava.net/itcruda
28. 9.>KONCERT ŽELEZNORUDSKÉHO SMÍŠENÉHO
SBORU, O.S. / Klatovy / společně s Klatovským sborem
Šumavan a Plzeňskou filharmonií – A. Dvořák, Svatební košile, tel.: 737 331 059. www.sumava.net/itcruda
28. 9.>DEN VĚŽÍ A ROZHLEDEN / Vimperk, zámek / speciální prohlídky zaměřené na věže vimperského zámku.
www.zamek-vimperk.eu
28. 9.>LIPENSKÝ KOLO-TOČ / Lipno nad Vltavou / na kole
a in–linech kolem lipenské přehrady. www.lipno.info
29. 9.>PŘEDNÁŠKA „TROUBENÍ KRÁLE LESA“ / Kvilda, IS /
Jeleni se přemnožili v lesích Šumavy, jakmile člověk
vyhubil vlky a medvědy. Sám pak začal rozhodovat
o stavech jelení zvěře. Výkyvy v populaci se objevují
dodnes. Proč? Přednášející: Prof. Ing. Jaroslav Červený,
CSc.; od 17 hod., tel.: 388 435 544. www.npsumava.cz
29. 9.>PŘEDSTAVENÍ DOŇA / Sušice, Smetanův sál / koncert.
www.kphsusice.cz

ŘÍJEN 2016
1. 10.>DEN MÍSTNÍ POTRAVINY / Chanovice / 10. ročník
tradičního potravinářského dne ve skanzenu, tentokrát zaměřený na ječmen, chmel, pivo a pivovarnictví, od 10 do 17 hodin. www.chanovice.cz

20. 11.>VÝROBA VLNĚNÉHO BETLÉMU / Bošice, tkalcovna / vyrobíme si betlém technikou suchého plstění,
od 10 hodin. www.navlne.com
25. 11.>ŠUMAVSKÉ HODY / Železná Ruda, Hotel a pivovar Belvedér / vepřové hody, pivo z vlastního pivovaru, tel.:
376 397 016. www.sumava.net/itcruda
26. 11.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / mlsálci se
mohou těšit na tradiční lenorské placky, výtečný chléb
a housky. Od 9 do 13 hod. www.sumava.net/iclenora
26. 11.>ADVENTNÍ LIDOVÝ JARMARK / Horní Planá, dvorek rodného domu Adalberta Stiftera / staré šumavské
recepty na dobroty ožívají, jakož i drobné řemeslné
práce, k tomu lahodný punč, svařák a další laskominy.
www.horniplana.cz
26. 11.>ADVENTNÍ KONCERT / Hojsova Stráž / v kostele
zazpívá Železnorudský smíšený sbor od 18 hodin.
www.sumava.net/itcruda
26. 11.>POHÁDKOVÉ PIVO PRO ROK / Železná Ruda, Hotel
a pivovar Belvedér / 9. ročník mezinárodní pivovarské
soutěže, tel.: 376 397 016. www.sumava.net/itcruda
27. 11.>ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / Horní Planá /
u radnice na náměstí vystoupení hornoplánských dětí
s písničkami a koledami, rozsvícení vánočního stromu
a projev starosty města. www.horniplana.cz
27. 11.>ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU, ZVONKOVÝ
PRŮVOD NA BELVEDÉR / Železná Ruda / o první adventní
neděli se sejdeme před kostelem v Železné Rudě. www.
sumava.net/itcruda
27. 11.>ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU / Horažďovice,
u kina Otava / www.horazdovice.cz
27. 11.>POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – JIHOČEŠTÍ RODÁCI / Horažďovice, KD / www.kulturnistrediskohd.cz

Změna programu vyhrazena.

Doma na ŠUMAVĚ

Léto 2016

Zeptejte se místních – co se vařilo na Šumavě?

Domácí šťávy, limonády a léčivé sirupy
Během jarních a letních měsíců, najdeme na zahradách i volně v přírodě různé bylinky a ovoce na výrobu domácích sirupů, limonád a šťáv. Rostliny
jsou mladé, se šťavnatými listy, plné
účinných látek, vitamínů a silic. Čerstvé listy trháme a zpracováváme v období, než začnou rostliny kvést, nejlépe
od května do srpna. To se týká hlavně

Bez černý – Sambucus nigra – lidově psí bez, smradinky, kozičky, bezinky, bzejna atd. Hojně rozšířený keř
v květnu obalený bělavými květy, na
podzim oblíbený ptáky, kteří často stihnou ozobat drobné zralé plody, dříve než
si najdu čas a jdu bezinky otrhat. Plody
černého bezu byly oblíbené hlavně za dob
našich babiček, vařily z nich šťávu, povidla, likéry a sušily je na čaj. Znaly léčivou sílu bezinek a hojně ji využívaly.
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Netradiční prohlídky vimperského zámku
Minulý rok byl pro zámek ve Vimperku zlomový. Přešel pod správu Národního památkového ústavu, skončilo období plánovaných přestaveb a namísto toho se začalo přemýšlet nad tím, jak památku nejlépe obnovit a zpřístupnit. Je jisté, že tato obnova je
během na dlouhou trať a lze počítat s tím, že bude trvat nejméně desetiletí. Výrazně
jí však může pomoci prvotní finanční injekce, a tak byly ihned spuštěny předprojektové přípravy, které po dlouhém úsilí a velkém pracovním nasazení vyústily na jaře
2016 v projekt „Probouzení zimního hradu“, který může přinést až 114 miliónů
na obnovu Horního zámku. Žádost je podána a nyní se čeká, jak dopadne.

Šťáva z černého bezu

jitrocele, mateřídoušky a máty. Z těchto tří známých a oblíbených bylin si
můžeme jednoduchým způsobem připravit účinný domácí sirup proti kašli
a nachlazení nebo jen tak na vylepšení čajů a přípravu domácích limonád.
A v průběhu dalších jarních a letních
měsíců, když se rok vydaří a skoro nestíháme na zahrádce sklízet všechnu tu
úrodu jahod, malin, ostružin a kdoví
čeho ještě, marmelád už máme skoro
plný špajz, uděláme si také domácí šťávy. Můžeme na jejich přípravu použít
i divoce rostoucí květy bylin, maliny,
zralé bezinky, borůvky nebo ostružiny.
Nebojte se vyzkoušet jak tradiční, tak
neobvyklé chutě. Vždyť všechno ovoce
a bylinky vlastnoručně nasbírané, doma
s láskou zpracované na džemy, šťávy,
limonády sirupy jsou mnohokrát lepší,
než ty v obchodech koupené! V létě příjemně osvěží a v zimně svou chutí a vůní
připomenou čas letních dnů a prázdnin.
Jitrocel kopinatý – Plantago lanceolata – lidově nazývaný hojílek, ranocel, celníček, babka, psí jazyk atd. Jitrocelový sirup příznivě působí na podrážděnou sliznici v krku a zmírňuje
kašel. Jitrocel pomáhá i při žaludečních
potížích a ledvinových zánětech.

Jitrocelový sirup s medem
5 hrstí jitrocelových listů, 300 g medu,
1 a ½ dl vody, šťáva z jednoho citronu
Postup: Najemno nakrájené listy jitrocele vložíme do hrnce, zalijeme vodou
smíchanou s medem, přivedeme k varu
a na mírném ohni povaříme. Když jsou
listy rozvařené, odstavíme z plotny,
necháme zchladnout a přidáme citronovou šťávu. Směs přecedíme přes sítko a plníme do čistých lahví.
Máta – Minta piperita – má také mnoho pěkných lidových názvů: bylina Matky Boží, koření fefrmincové, balšám,
peprnej blšám, větrové koření, větrná
bylina, atd. Je velmi rozšířená a oblíbená, jak na přípravu čajů, sirupů, limonád a koktejlů.

Mátová šťáva
200 g máty, 2 l vody, 20 g kyseliny citronové, 2000 g cukru
Postup: Převařenou vodu nalijeme
do větší nádoby, přidáme na kousky
nakrájené listy máty, mohou být
i se stonkami. Přidáme kys. citronovou
a necháme do druhého dne louhovat.
Přecedíme přes plátno a přidáme
do mátového roztoku cukr. Občas zamícháme, cukr se postupně rozpustí. Vzniklou šťávu slijeme do lahví, dobře uzavřeme. Pokud chceme, aby šťáva déle
vydržela, sterilizujeme ji při 80 °C po
dobu 20 minut.

Oprané bobulky černého bezu rozmačkáme, nebo lehce rozmixujeme, vložíme
do hrnce, podlijeme vodou. Na 1 litr
bezinek ½ litru vody a za stálého míchání vaříme přibližně čtvrt hodiny. Rozvařené bezinky necháme do druhého
dne odležet. Pak je přes plátno necháme několik hodin překapat. Vzniklou
šťávu odměříme a na 1 litr dáme 1 kg
cukru, 1 vanilkový cukr a šťávu z jednoho citronu. Množství cukru také záleží na zralosti plodů. Šťávu zahřejeme
na 80–90° C a za stálého míchání
5 minut povaříme. Necháme zchladnout, plníme do lahví a sterilizujeme.

Jahodová šťáva za syrova
3 litry jahod, 2 litry vody, 50 g kyseliny citronové, 2500 g pískového cukru,
½ sáčku konzervační látky (Labela)
Postup: Oprané, stopek zbavené jahody nasypeme do pětilitrové sklenice,
nebo většího hrnce. Zalijeme studenou,
převařenou vodou a přidáme kyselinu
citronovou. Ovoce nekrájíme ani
nemačkáme! Za občasného lehkého promíchání louhujeme 24 hodin. Pak slijeme přes čisté plátno do jiné nádoby
a jahody necháme na plátně vykapat 6
až 12 hodin. Do vzniklého ovocného
roztoku přidáme cukr a polovinu sáčku
konzervační pomůcky značky Labela.
Mícháme, až se cukr rozpustí a plníme
do uzavíratelných lahví. Vylouhované
jahody můžeme použít ještě jednou.
Zalijeme je jen 1 ½ litru vody, přidáme
25 g kyseliny citronové a na závěr jen
2000 g cukru. Jinak je postup stejný.
Tento recept můžeme použít na jakékoli sezónní ovoce, maliny, rybíz, višně, ostružiny atd. Jahodová šťáva patří
mezi nejoblíbenější, dobře vychlazená
s ledem a lístky máty je osvěžujícím
nápojem pro děti i dospělé.

Růžový sirup
30 až 40 růžových květů, 2 l vody (převařené), 2000 g cukru, 30 g kyseliny
citronové
Postup: Okvětní lístky z rozkvetlých
růží obereme a vložíme do pětilitrové
sklenice a zalijeme vlažnou, převařenou
vodou. Vmícháme kyselinu citronovou
a necháme do druhého dne louhovat.
Pak scedíme růžové lístky přes plátno
do jiné nádoby a lehce lístky vymačkáme. Do roztoku přimícháme cukr
a za stálého míchání přivedeme k varu.
Krátce povaříme a plníme do čistých
lahví. Růžový sirup má neobvyklou jemnou chuť i vůni a stojí za to jej zkusit.
Zdroj: Květa Korečková

Společně s tím v sezoně 2015 mohl
zámek svým návštěvníkům nabídnout
výrazně rozšířenou otevírací dobu a dvojici prohlídkových okruhů, na kterých
se podstatně zlepšil průvodcovský servis
a prohlídky se nyní zaměřují na stavební
historii, architekturu a umělecko-řemeslné detaily. Oba prohlídkové okruhy jsou
ve srovnání s jinými hrady a zámky dosti
netradiční. Návštěvník totiž může vidět
památku ještě ve stavu před obnovou
a v běhu restaurátorských průzkumů.
Byť jsou interiéry zámku bez vybavení, dům dokáže působit výjimečnými
ukázkami nástěnných maleb, malovaných
stropů či drobnými detaily starých řemesel. Ty všechny jsou skryty pod souvrstvím nátěrů a úprav z minulého století.
To vše tak vytváří nevídaný kontrast
mezi vybydleným domem a skrytou
krásou zámku, která z této devastace
prosvítá. Navíc, kdo zámek navštívil
minulý rok, uvidí letos něco dosti odlišného. V zimě mezi rokem 2015 a 2016
proběhly čtyři etapy restaurátorských
průzkumů, jejichž výsledky překvapily
nejednoho odborníka a jsou nyní patrné
na prohlídkových okruzích. Kdo by mohl

tušit, že vimperský zámek je v interiéru
úžasná secesní památka! Všechny tyto
radosti poznávání starého domu má nyní
návštěvník zámku možnost zažít s námi,
na vlastní oči je spatřit a být tak mezi
prvními, kdo vidí krásu stáří, která byla
více než 100 let skryta lidskému zraku.
Druhým důvodem, proč je zámek
mezi ostatními památkami NPÚ výjimečný je to, že část zámku zároveň
slouží pro expozice Muzea Vimperska.
Letos se tak návštěvníci mohou těšit
hned z několika výstav a řady kulturních akcí. V těchto dnech lze v galerii
zhlédnout cennou výstavu jihočeských
archeologických nálezů od doby bronzové do středověku – Poklady, depoty,
obětiny. Výstava bude na vimperském
zámku do konce října. Další výstava
je zaměřena na motocyklové závody
Vimperská rokle. V průběhu léta bude
na zámku probíhat řada akcí, jako jsou
Městské zámecké slavnosti či Bitva
na Winterbergu. Podrobné informace
naleznete na www.zamek-vimperk.eu.
Těšíme se na Vás!
Vojtěch Brož,
kastelán Státního zámku Vimperk

Bezplatné prohlídky Klatov budou začínat
v Koškovském domě
Pokud patříte mezi návštěvníky Šumavy,
kteří touží doplnit svou dovolenou návštěvou některého historického a atraktivního
cíle, neměli byste ze svých plánů vynechat
královské město Klatovy. Zdejší památky,
jakými jsou nedávno zrekonstruovaná
hrobka s mumifikovanými těly jezuitů,
tzv. katakomby, unikátní barokní lékárna
z 18. stol. či majestátní středověká Černá
věž, doplňuje od roku 2014 nová expozice
Pavilonu skla. Ta nabízí návštěvníkům
zcela mimořádnou kolekci uměleckého
a luxusního skla ze šumavské sklárny
Lötz v Klášterském Mlýně u Rejštejna,
letos rozšířenou o dalších více než 100
nových exponátů.
Pokud se chcete o Klatovech dozvědět
víc, přijeďte některou z prázdninových
sobot na bezplatnou prohlídku historického centra Klatov. Atraktivním způsobem vám přiblíží nejen historii někdejšího královského města, ale zavede vás
i na místa, která nebývají běžně přístupná. Každá prohlídka začíná v renesančním dvorku u nově otevřeného infocentra v historickém Koškovském domě
na náměstí. Poté následuje film o historii Klatov a jejich památkách, promítaný v běžně nepřístupných prostorách
bývalého dominikánského kláštera. Po
něm je připravena prohlídka městských
hradeb, náměstí a kostelů zakončená
u Pavilonu skla, jehož expozici si budete

moci posléze prohlédnout za zvýhodněné vstupné.
Prohlídky historického centra Klatov
probíhají každou sobotu v době od 2. července do 27. srpna. Setkání s průvodcem
je v 10 hodin v renesančním dvorku Koškovského domu na horním rohu náměstí
(budova infocentra, č. p. 66). Prohlídka
trvá asi 80 minut a koná se za každého
počasí a při jakémkoli počtu účastníků.
Pavel Koura ,
www.prohlidky-klatov.cz.

Střípky odjinud
Na 40 regionálních
výrobců ovládlo jarní
Vyšehrad
(pokračování ze strany 1)
Iniciativy při vzniku nové značky se
ujal Spolek kutnohorských podnikatelů, nezisková organizace, která si
vzala za cíl rozvoj regionu, který je
obdařen nejen památkami světového
věhlasu, ale je také domovem řady
pracovitých a podnikavých lidí, kterým záleží na tom, aby místo, kde
jsou doma, prosperovalo. Dalšími
partnery jsou MAS Lípa pro venkov
a Mikroregion Čáslavsko, tedy organizace, které zaručují propojení měst
a venkova.
Nový koordinátor má velké plány,
které hodlá začít realizovat už v průběhu června. Proto se značku podařilo
zavést v možná rekordním čase dvou
a půl měsíců. Logo odkazující na královskou korunu i nezaměnitelnou siluetu chrámu Sv. Barbory v Kutné Hoře
uvidí místní i návštěvníci regionu na
řadě akcí, kde se budou první certifikovaní prezentovat ve vlastním stánku, a časem i ve speciálním obchodě
v Kutné Hoře. Další plány koordinátora míří ke spolupráci s většími kamennými obchody a e-shopy, uvažuje
se i o vlastním prodeji certifikovaných
produktů přes internet.

Letní výstava
květinových dekorací
K létu neodmyslitelně patří pestrá
paleta barev nepřeberného množství
květin. Mezi ně se řadí i skupina těch,

které si uchovávají svou krásu i po usušení. Jejich pěstováním, sušením a aranžováním se již několik let zabývá paní
Knězová v Hrádku u Sušice.
V letošní sezoně bude uspořádána letní
výstava těchto květinových dekorací
přímo v Minigalerii Levandule v Hrádku
u Sušice. Ta je součástí výrobní dílny,
jež se nachází ve vzdálenosti zhruba
200 m od místního zámku Hrádek.
Výstava bude zpřístupněna návštěvníkům
během července a srpna vždy v pátek,
sobotu a neděli v odpoledních hodinách od 13–16 h. Po předběžné domluvě
i v jiném čase.
A kdo nezamíří přímo na výstavu do
Hrádku, ale bude se pohybovat v okolí Srní, může zde navštívit již tradiční
výstavu šumavských tvůrců. V jejím pestrém sortimentu najdete i sušená květinová aranžmá.
Helena Knězová,
www.kvetiny-knezova.cz
mobil: 721 643 933
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