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Srpen na Rabí bude patřit zejména dětem
Čeká tu na ně Rábský floutek se dvěma loutkovými představeními.
V neděli 7. srpna 2016 od 15 hodin se přijďte podívat na představení divadla LokVar, na
pohádku Tatínek není k zahození. Představení obsahuje tři pohádky. První pohádka vypráví
o tom, jak se tatínek a maminka seznámili. Ve druhé se dovídají, že v domě, ve kterém bydlí,
straší a ve třetí onemocní dítě. Hrají dva herci, živě, s velkými i malými loutkami a v bohaté
výpravě, kde je drak lidožrout, radnice, město, sklep, strašidla i sousedé. A taky dva psi. A
všechno je o tom, že se tatínek a maminka mají rádi, i jejich děti. Bratr se sestrou drží spolu,
přestože se hádají a perou. A jedině tak se podaří všechna strašidla, nemoci a draky překo‐
nat.
Další pohádku ztvární v neděli 21. srpna 2016 od 15 hodin Divadlo DÍVADLO. Přijďte se
svými dětmi na pohádku O Smolíčkovi.
Od 2. do 4. srpna 2016 bude na hradě Rabí dráteník. Přijďte se podívat na ukázky dráto‐
vání a sami si vyzkoušejte toto zapomenuté řemeslo.
Po celý červenec i srpen se můžete přijít
podívat na nevšední podívanou. Milan Zaleš
představí sokolnictví i dravé ptáky a jeho
přednášku doplní volné létání dravců a sov.
Představení se budou konat v 11.00, 13.30 a
15.30 hodin.
Nebudou chybět ani večerní prohlídky,
které se těší velké oblibě. Uskuteční se v so‐
botu 27. srpna 2016 a jednotlivé prohlídky
budou odcházet v 19.45, v 20.00 a v 20.15 hodin. Prohlídka bude trvat přibližně šedesát mi‐
nut. Kapacita jednotlivých prohlídek je omezená, a proto doporučujeme rezervaci. Objed‐

Dlouhodobé akce na
Šumavě v srpnu
do 31. 8. 2016 / 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.
www.kasphory.cz
do 31. 8. 2016 / Co za tajemství ukrývají
Kašperské Hory / Kašperské Hory / cca 60 mi‐
nutová tematická prohlídka města s průvodcem
o době vlády Karla IV. a jiných věcech. Akce se
koná každou středu v podvečer, bližší informace
a předprodej vstupenek na MěKIS, tel. 376 503
413 (Náměstí 1, 341 92 K. Hory).
www.kasphory.cz
do 31. 8. 2016 / Poznej renesanční zahradu /
Vimperk, zámek / hravý poznávací program pro
rodiče a děti zaměřený na zahrady
do 31. 10. 2016 / Výstava Ve službách krále:
Doba Lucemburků na Velharticích / hrad
Velhartice / expozice o 14. století prolnutá pří‐
během Bušků z Velhartic – autentické nálezy ze
14. století, stavitelství doby Karla IV., vojenství,
repliky dobových kostýmů, rýžování zlata na
zdejším panství, dobové vaření. Výstava s inter‐
aktivními prvky v bývalém hradním pivovaru.
www.hrad‐velhartice.cz
do 31. 8. 2016 / Letní kino / Horní Planá / po
celé prázdniny se hraje v pátek a v sobotu.
www.sumava‐lipno.eu
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návky budeme přijímat od 2. srpna 2016, a to na e‐mailu info@hradrabi.cz, nebo na tele‐
fonním
čísle
376
596
235.
Více informací o hradu Rabí naleznete na www.rabi.cz.

Srpnové akce na Šumavě
1. 8. 2016 / Klatovské muzicírování / Klatovy, náměstí Míru / koncert od 18 hodin.
www.mksklatovy.cz

do 11. 9. 2016 / 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 30. 9. 2016 / Železnorudské vrcholy IX / Železná
Ruda, ITC / letní soutěž s losováním cen pro turisty
na Železnorudsku. www.sumava.net/itcruda

1. 8. 2016 / Tvořivá dílna ‐ výroba papírových zvířátek / Kašperské Hory, IS / vyrobte si de‐
koraci metodou quilling, od 13 hodin. www.npsumava.cz

do 30. 9. 2016 / Železnorudskem na kole VII / Že‐
lezná Ruda, ITC / letní soutěž s losováním cen pro
cyklisty na Železnorudsku. www.sumava.net/itcruda

1. – 7. 8. 2016 / Pohádkový divadelní týden / Mlázovy, pohádková chalupa / pohádky pro
děti hraje každý den několikrát Docela
malinkaté
divadélko
z Příchovic.
www.pohadkovachalupa.cz

do 30. 9. 2016 / Navštivte a poznejte historický
železnorudský kostel / Železná Ruda, kostel Panny
Marie Pomocné z Hvězdy / vždy v pondělí, středu a
pátek, v 9 hodin prohlídka kostela s výkladem.
www.sumava.net/itcruda

1. – 8. 8. 2016 / Salve Prachatice / Pra‐
chatice / unikátní mezinárodní výtvarný
workshop. www.prachatice.eu

do 30. 9. 2016 / Komentované prohlídky kostela
Neposkvrněného Početí Panny Marie / Hojsova
Stráž / vždy v sobotu od 19 hodin, v neděli od 9 ho‐
din, jinak po objednání v IC H. Stráž, nebo na tel.:
+420 605 226 518.

2. 8. 2016 / Výlet na Luzný / Kvilda, IC /
délka trasy 12 km, sraz u IS Kvilda v 8 ho‐
din. www.npsumava.cz
2. 8. 2016 / 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 do‐
plňující aktivity jsou vhodné pro rodiny s dětmi mladšího věku, od 10 do 14 hodin, délka tra‐
sy 7,5 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz
2. 8. 2016 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem; sraz
v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz

do 30. 9. 2016 / Výstava „Historie obce Prášily“ /
Prášily, stodola / výstava fotografií denně 9 – 18 h.
do 30. 9. 2016 / Zámecká herna komtesy Adély a
Jana Ferdinanda / Hrádek u Sušice, zámek / prosto‐
ry galerie se promění v zámecké komnaty, kde si
budou moci děti hrát na princezny a prince. Pomocí
hry a zábavy se seznámí s módou, stolováním, ma‐
lířstvím, krasopisem, vojenstvím; současně zde bude
i výstava historických hraček šlechtických dětí z 19.
století. www.zamekhradek.cz

2. 8. 2016 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada / od 20 ho‐
din, přednášející: Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
2. 8. 2016 / Koncert Naked Proffesors / Lipno n. Vltavou, stezka v korunách / klasický
„irish“ styl. www.stezkakorunamistromu.cz
2. 8. 2016 / Vernisáž výstavy obrazů Františka Maxe Kováře / Netolice, muzeum / od 17
hodin. www.muzeum.netolice.cz
2. 8. ‐ 4. 8. 2016 / Divadelní hra(d) / Hrad Kašperk / divadelní spolek Kašpar představí hru
Cyrano. www.kasperk.cz
2. – 4. 8. 2016 / Ukázky drátování / hrad Rabí / návštěvníci si mohou vyzkoušet odrátovat
skleněnou lahvičku. www.hrad‐rabi.eu
3. 8. 2016 / Co se skrývá pod hladinou? / Kvilda, IS / Ledovcový původ jezer a jejich pohnu‐
tá historie představuje zajímavý vodní svět. Jsou klenoty šumavské přírody a člověk je
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. 2016 / Knížecí Pláně dříve a dnes / Borová Lada / vycházka s povídáním o historii, mís‐
topisu a přírodních poměrech, délka trasy 14 km, sraz v 9 hodin na parkovišti u obchodu.
www.npsumava.cz
3. 8. 2016 / 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

do 31. 10. 2016 / Výstava historické techniky Šlápni
do
pedálů
/
Netolice,
muzeum
/
www.muzeum.netolice.cz
do 30. 10. 2016 / Poklady, depoty, obětiny / Vim‐
perk, zámek / putovní výstava jihočeských archeo‐
logických nálezů od doby bronzové do středověku.
Návštěvníci se mohou těšit na nejzajímavější a nej‐
typičtější z nálezů ‐ šperky, zbraně, nástroje, mince.
www.zamek‐vimperk.eu
do 30. 10. 2016 / Galerie Krampus / Kaplice / expo‐
zice originálních Krampus masek, otevřeno denně,
Náměstí 206. www.ikaplice.cz
do 31. 10. 2016 / Za pohádkou na Šumavu / Po‐
hádková chalupa Mlázovy / výstava skřítků a straši‐
del, pohádková zahrada, hrad Troškov, Brána do
Šumavy, Mandalová zahrada, Čertovna, Věštírna,
pohádkové stezky, hry a soutěže, tvořívá dílna U
Šišouna, možnost občerstvení, jízdy na poníkovi,
ubytování v autokempu tel.: 608 961 611,
www.pohadkovachalupa.cz
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3. 8. 2016 / Letní hudební středy – Grafit Rock / Klatovy / koncert od 18 hodin na náměstí
Míru. www.mksklatovy.cz
4. 8. 2016 / Kolem Vogelsangu na Kozí hřbety / Kašperské Hory / putování k bývalému rý‐
žovišti na Zlatém potoce, přes kopec k říčce Losenici a vzhůru na Vogelsang, přes Kozí Hřbe‐
ty do Rejštejna a zpět. Celkem cca 18 km. Sraz v 9 hodin před radnicí. www.npsumava.cz

Kamenické slavnosti
"Slatinský patník"
Obec Slatina s dlouholetou kamenickou tradicí
vás zve na tradiční kamenické slavnosti, které se
budou konat v sobotu 6. srpna 2016 od 13 hodin.

4. 8. 2016 / Výprava za hořcem panonským / Kvilda, IS / délka trasy 4 km, fyzicky náročná,
od 10 hodin. www.npsumava.cz
4. 8. 2016 / Výprava za Kelty na Sedlo / Albrechtice / vydejte se s námi zpátky do minulosti,
součástí programu je i výstup na místní rozhlednu, která naskýtá jedinečný pohled do dale‐
kého 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
4. 8. 2016 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS / vycházka do okolí, cestou bu‐
deme poznávat drobná tajemství přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti i do‐
spělé; délka trasy 5,5 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz
5. 8. 2016 / 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. 2016 / 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. 2016 / Hudební pátky v renesančním dvorku / Klatovy / koncert Pavlíny Jíšové a Adély
Jonášové „Autorské písničky matky a dcery“ od 18 hodin v renesančním dvorku domu č. 66.
www.mksklatovy.cz
5. 8. 2016 / Kaplické hudební léto / Kaplice / koncerty pod širým nebem před KD od 20 ho‐
din. www.ikaplice.cz
5. 8. 2016 / Koncert J. Svěcený a M. Klaus (kytara) / Hojsova Stráž, kostel / od 19 hodin,
tel.: 605 226 518.
5. 8. 2016 / Divadelní léto / Vimperk, zámek / www.zamek‐vimperk.eu
5. ‐ 7. 8. 2016 / Divadelní hra(d) / Hrad Kašperk / divadelní spolek Kašpar představí hru
Othello. www.kasperk.cz
5. – 7. 8. 2016 / Pouť Panny Marie Sněžné / Kašper‐
ské Hory / bohatý program, jarmark na náměstí.
www.kasphory.cz
6. 8. 2016 / Argema / Klatovy, náměstí Míru /
rockový koncert od 18 hodin. www.mksklatovy.cz
6. 8. / Bitva na Winterbergu / Vimperk, zámek / 6.
ročník tradiční bitvy, tentokrát s podtitulem Ve zna‐
mení Ďábla. www.zamek‐vimperk.eu
6. 8. 2016 / Chlumanský trh / Chlumany / trh
s nabídkou čerstvého pečiva, hub, medu, ovoce, ze‐
leniny, řezaných květin a bylin. Od 8 do 12 hodin.
www.chlumany.cz
6. 8. 2016 / Vázání vorů a plavba po Vchynicko‐
Tetovském kanálu / Rechle u Modravy / ukázka sta‐
rých řemesel a plavení dřeva, 10.30 ‐ 14.00 hodin. www.npsumava.cz
6. 8. 2016 / Farmářské trhy / Sušice, náměstí / trhy s farmářskými produkty a doprovod‐
ným kulturním programem, 8‐13 hodin. www.mesto.susice.cz
6. 8. 2016 / Zářečský železný muž / Horažďovice, MC Houba / www.penzionhorazdovice.cz

Přijeďte se podívat na výrobu Patníků přátelství i
na nejtěžší sluneční hodiny v ČR. Na slavnostech
nebude chybět živá hudba, kamenická škola, či si‐
lácké a dovednostní soutěže. Zájemci si budou moci
vyzkoušet kamenické řemeslo.
Program:
13:00 zahájení kamenických slavností
13:00‐18:00 dechová hudba Otavanka
13:00‐18:00 výroba patníků přátelství obcí Břežany,
Blatná, Touškov a Strzegom (PL)
13:00‐18:00 výroba patníků obce na téma čertův
náramek a židovská historie ve Slatině
13:00‐17:30 výroba dětských patníků ‐ mezníků
14:00‐17:00 soutěže pro děti
15:00‐18:00 silácké soutěže (páka, přenášení těž‐
kého balvanu a další)
17:30‐18:00 vyhodnocení soutěže o nejhezčí dětský
patník a patník obce
18:00‐18:45 tombola
18:00‐00:00 taneční zábava, zahraje Jenda Band
Vstupné na Kamenické slavnosti je možné zakoupit
na místě za 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
Bližší informace naleznete na www.patnik.obec‐
slatina.eu

Lipno.card – speciální edice
k 1. letnímu Olympijskému
parku
Užijte si více než 66 skvělých zážitků na Lipensku
výhodněji. Nové Království lesa, nová horská bo‐
bová dráha, nové floutrejlové tratě, to je jen
ochutnávka, co vše můžete s kartou Lipno.card
zažít a potěšit nejen své blízké, ale i vaši peněžen‐
ku.
K letošní výjimečné sezoně, která je plném prou‐
du, jsme pro vás připravili jedinečnou akci. Získejte
kartu jako občané svazu lipenských obcí zdarma.
Ke standardním 66 výhodám, které s kartou mů‐
žete využít, z nichž polovinu přímo v Lipně nad Vl‐
tavou, pro vás máme ještě další lahůdky.
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6. 8. 2016 / Slatinský patník / Slatina / kamenické slavnosti, bohatý doprovodný program,
soutěže. www.patnik.obec‐slatina.eu
6. 8. 2016 / Posezení pod lípou / Netolice / pohádka, tanec, dechová hudba na náměstí.
www.netolice.cz
6. 8. 2016 / Motokrosový závod / Netolice / www.netolice.cz
6. 8. 2016 / Country na starém mostě / Bělá nad Radbuzou / 6. ročník festivalu.
www.countrynamoste.4fan.cz
6. 8. 2016 / Argema / Klatovy / koncert, od 19 hodin předkapela Maelström, od 21 hodin
Argema, náměstí Míru. www.mksklatovy.cz
6. 8. 2016 / Pašijové hry / Hořice
na Šumavě / příběh vyprávějící o
posledních dnech Ježíše Krista, od
16.30 hodin. www.horickepasije.cz
6. – 7. 8. 2016 / Pouťový koncert a
pohádka pro děti/ Hrádek u Suši‐
ce, zámek / pouťový koncert
v kapli sv. Valburgy od 17 hodin,
vstupné dobrovolné; v neděli po‐
hádka pro děti od 14.30 hodin.
Vstupné 50 Kč, děti do 3 let zdar‐
ma. www.zamekhradek.cz

I s kartou Lipno.card budete moci využít místní
dopravu od Vyššího Brodu až po Novou Pec
v době konání Olympijského parku zdarma, za‐
koupíte si zvýhodněně olympijskou kolekci od
ALPINE PRO a to o 10%, stejně tak i oficiálního
maskota Českého olympijského teamu. Brazilská
menu ve vybraných restauracích a mnoho další‐
ho, to je letošní léto u nás doma na Lipensku.
Infocentrum Lipno – oficiální infocentrum Olympij‐
ského parku Rio‐Lipno, T 731 410 800, www.lipno.info

Středověký olympijský
víkend na hradě Dívčí
Kámen
O víkendu 13.–14. srpna 2016 přijďte od 10
do 17 hodin na středověké olympijské hry, které
se budou konat na hradě i v podhradí.
Program:
RIVAL – šermířská a divadelní společnost z Písku
sobota i neděle v 11:00, 13:30 a 16:00
Olympijské hradní hry s kvízem sobota i neděle –
průběžně celý den
Komentované prohlídky sobota i neděle – průběž‐
ně celý den
EXFANTA – vokální skupina zaměřující se na rene‐
sanční hudbu neděle ve 12:00 a 14:00

7. 8. 2016 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejme život vlků na Šumavě a jejich ži‐
vot ve smečce, komentovaná návštěva venkovního výběhu, od 14 hodin. www.npsumava.cz
7. 8. 2016 / Memoriál Rendy Vachouška / Sušice, zimní stadion / od 9:30 hodin, tradiční
hokejbalový turnaj; tel.: 608 160 477.
7. 8. 2016 / 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
7. 8. 2016 / Rabský floutek / hrad Rabí / divadlo pro děti od 15 hodin. www.hrad‐rabi.eu
8. 8. 2016 / Benefiční koncert / zámek Kratochvíle / koncert na podporu Chelčického do‐
mova sv. Linharta. www.zamek‐kratochvile.eu
9. 8. 2016 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem; sraz
v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
9. 8. 2016 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada / od 20 ho‐
din, přednášející: Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
9. 8. 2016 / Po stopách plavení dřeva / Kvilda, IS / putování po bývalých plavebních nádrž‐
kách na území NP Bavorský les, délka trasy 15 km, od 8 hodin. www.npsumava.cz
9. 8. 2016 / Hledání šumavských skřítků / Kašperské Hory, IS / dopoledne plné překvapení
pro rodiče s dětmi, od 10 hodin. www.npsumava.cz
9. 8. 2016 / Koncert Jakuba Vančury / Lipno n. Vltavou, stezka v korunách / kytara.
www.stezkakorunamistromu.cz
9. ‐ 16. 8. 2016 / Lipno sportfest / Lipno nad Vltavou / zábava a aktivní pohyb pod vedením
zkušených lektorů. www.lipno.info
10. 8. 2016 / 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. 2016 / Kolem Křemelné / Prášily / autobusem vyjedeme na Dobrou Vodu, zpět pěš‐
ky: Pustina – Dolní Frauenthal – podél Křemelné na Stodůlky – Prášily. Celkem cca 16 km.
Sraz na zastávce busu v 9.45 hodin. www.npsumava.cz

Vstupné: dospělí 60 Kč; studenti a senioři 50 Kč; dě‐
ti do 15let 80 Kč. Bližší informace naleznete na
www.divcikamen.cz.

Muzeum lehkého
opevnění v Anníně
O víkendu 20. a 21. srpna 2016 bude v Anníně ote‐
vřeno muzeum lehkého opevnění.
Jde o objekt předválečného lehkého opevnění vz.
37, zvaný řopík. Čekají vás zajímavé informace a vy‐
strojený a vyzbrojený hlavní objekt muzea.
Jak se do muzea dostanete? Ze Sušice po silnici
směr Kašperské Hory, za autokempem Annín vás
k muzeu navedou cedule. Parkování u autobusové
zastávky.
Muzeum lehkého opevnění spravuje parta nadšen‐
ců do československého předválečného opevnění.
Zájemcům se snaží osvětlit důvody výstavby českoslo‐
venského předválečného opevnění, nastínit systém
boje v opevnění a jeho válečné a poválečné osudy.
Kontakt R. Mrzena, tel. 731 110 643 a P. Hromádka,
tel. 777 273 919. Vstupné dobrovolné.
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10. 8. 2016 / Himálaj, krajina a lidé v Nepálu a Ladakhu / Kašperské Hory, IS / přednáška
Heleny Macenauerové od 19 hodin. www.npsumava.cz

Dožínky v hoslovickém
mlýně

10. 8. 2016 / Tvoření na zámku / Vimperk, zámek / kovářská a hrnčířská dílna, možnost vy‐
kovat si hřebík či vytočit misku na kruhu. www.zamek‐vimperk.eu

V sobotu 13. srpna 2016 od 10 do 17 hodin se opět
můžete těšit na ukázky sklizně a mlácení obilí cepem

10. 8. 2016 / Letní hudební středy – Weget Rock / koncert od 18 hodin, náměstí Míru.
www.mksklatovy.cz
11. 8. 2016 / Chalupská slať a okolí Lad / Svinná Lada, IS / prohlídka slati spojená s vycház‐
kou s výkladem o historii kraje Lad; od 10 hodin, délka trasy do 10 km. www.npsumava.cz
11. 8. 2016 / 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
11. 8. 2016 / Divadelní přestavení Aladin
/ zámek Kratochvíle / inscenace Divadla
bratří Formanů od 18 hodin. www.zamek‐
kratochvile.eu
12. 8. 2016 / Tajemný svět rostlin / Kvilda, IS / botanická vycházka pro dospělé a děti ško‐
lou povinné, od 10 hodin. www.npsumava.cz
12. 8. 2016 / 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
12. 8. 2016 / Hudební pátky v renesančním dvorku / Klatovy/ koncert Věry Kláskové, Irské
inspirace“ od 18 hodin. www.mksklatovy.cz
12. 8. 2016 / Kaplické hudební léto / Kaplice / koncerty pod širým nebem před KD od 20
hodin. www.ikaplice.cz

a na mlátičce, čističku pro čištění obilí, ukázky vázání
povřísel a snopů, uvádění žentouru do pohybu, pouš‐
tění mlýnského kola, pletení košíků a ošatek a po‐
znávání obilovin.
Dále i určování obilovin, předání dožínkového věnce
a ochutnávku dožínkových koláčů. Upečeme také
chleba a dalamánky.
Opět si na své přijdou i děti, na které čekají nejrůz‐
nější aktivity, a k dobré náladě všem zahraje harmoni‐
kář.
Součástí budou tradičně i komentované prohlídky a
spouštění mlýnského kola.
Přesný časový harmonogram bude uveden v den
akce na kase a v areálu mlýna.
Bližší informace o akcích i historii hoslovického mlý‐
na naleznete na www.muzeum‐strakonice.cz.

12. 8. 2016 / Divadelní léto / Vimperk, zámek / www.zamek‐vimperk.eu
12. ‐ 14. 8. 2016 / Středověký víkend / Dívčí kámen / šermíři, trhy, středověká hudba, stře‐
dověké hry. www.divcikamen.cz
13. 8. 2016 / Vystoupení Štěpána Raka / Dívčí kámen / www.divcikamen.cz
13. 8. 2016 / Festival piva / Prachatice, Parkán / II. ročník pivního festivalu malých pivovarů
/ od 12 hodin do 24 hodin. www.prachatice.eu
13. 8. 2016 / Country odpoledne / Klatovy – náměstí / IX. ročník setkání country kapel od
14 do 22 hodin na klatovském náměstí Míru. www.mksklatovy.cz

Divadelní spolek Kašpar
zamíří již tradičně za
týden na Kašperk
Světla a stíny, balkon z věže, přelétávající netopýr,
zářivé hvězdy nad hlavami (pokud není počasí proti),
to jsou divadelní představení na Kašperku.

13. 8. 2016 / Tradiční Svatohubertská mše / Srní, Hauswaldská kaple / www.npsumava.cz
13. 8. 2016 / 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: Vác‐
lav Treibal, chovatel velkých šelem v ZOO Plzeň; Jiří Andrle, dlouholetý chovatel a majitel
vlků. www.npsumava.cz
13. 8. 2016 / Pašijové hry / Hořice na Šumavě / příběh vyprávějící o posledních dnech Ježí‐
še Krista, od 16.30 a 20.30 hodin. www.horickepasije.cz
13. 8. 2016 / Koncert Jaroslava Hutky / Vimperk, zámek / koncert českého folkového hu‐
debníka, skladatele a písničkáře. www.zamek‐vimperk.eu
13. 8. 2016 / Koncert komorní hudby / Železná Ruda, kostel / v rámci letního hudebního
festivalu vystoupí od 19 hodin smyčcové Pellant trio. www.sumava.net/itcruda
13. 8. 2016 / Dřevěná olympiáda / Hojsova Stráž / 12. ročník hojsoveckého klání pro děti i
dospělé, tel.: 376 361 227.

Na tento hrad v srpnu vyrazí divadelní spolek
Kašpar, aby nabídl divákům nevšední zážitek – legen‐
dární Shakespearovy příběhy OTHELLO, CYRANO a
ROMEO A JULIE ve skvělém nastudování v jedinečném
prostranství hradního paláce.
Letos naposledy budou pro tato klasická díla přiro‐
zenou scénou autentické prostory bývalého paláce a
hradní věže, nejstarší části hradu ze 14. století,
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13. 8. 2016 / Záskok / hrad Rabí / v podání divadelního spolku Schody, od 20 hodin.
www.hrad‐rabi.eu
13. – 14. 8. 2016 / Mariánská pouť / Horažďovice / www.horazdovice.cz
13. – 14. 8. 2016 / 9. ročník závodu Aquatlon Podroužek / Netolice, Podroužek / plavecko‐
běžecký závod jednotlivců a 3členných štafet. www.netolice.cz
13. ‐ 20. 8. 2016 / Setkání s tradicí / Jelení Vrchy / ukázka práce uhlířů, stavba a údržba milí‐
ře; 14. 8. Setkání s folklorem, pohádky
pro děti, plavení dříví. www.schw‐
kan.com
14. 8. 2016 / 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. 2016 / 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. 2016 / Tvořivá dílna – antistresové malování / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkou‐
šet 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. 2016 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem; sraz
v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
16. 8. 2016 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada / od 20
hodin, přednášející: Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
16. 8. 2016 / Výstup na vrchol Antýgl / Horská Kvilda / vycházka s povídáním o historii, mís‐
topisu a přírodních poměrech, sraz v 9.30 hodin u hotelu Rankl. www.npsumava.cz

které nebyly nikdy přestavovány. Historické kamenné
zdi místy se zbytky omítky, otvory s kamenným ostě‐
ním, skvělá akustika, blízký kontakt s divákem, to vše
vytváří jedinečnou atmosféru, propojení a porozumění
mezi autory, herci a diváky.
29. ‐ 31. července 2016 od 21:00 Romeo a Julie
2. – 4. srpna 2016 od 21:00 Cyrano
5. – 7. srpna 2016 od 21:00 Othello
Více informací o představení naleznete na
www.kasperk.cz, kde je možné zakoupit vstupenky i
online.

Javornický Pazdřivec
3. ročník MTB happeningu s podtitulem KDO
SE BOJÍ, NESMÍ DO LESA! na trati jednoho z JA‐
VORNICKÝCH OKRUHŮ se letos odehraje v sobo‐
tu 20. srpna 2016.
Jeho hlavní myšlenkou je nabídnout ideální
prostor pro (ne)závodní setkání milovníků hor‐
ských kol, ryzího MTB a přírodních singltrailů v
nádherné krajině Javornické hornatiny na okraji
NP Šumava.
Po zkušenostech z předchozích ročníků chceme
všechny zájemce o start raději opět upozornit, že
se nejedná o klasické cross‐country jak jej znáte z
jiných závodů — Javornický Pazdřivec se určitě
právem řadí mezi první desítku technicky i fyzicky
nejnáročnějších MTB eventů v ČR a proto rozhod‐
ně není pro každého! Kvalitní horské kolo a
zejména technická a fyzická zdatnost není u nás
jen obecným požadavkem MTB závodů, ale přímo
nutností!

16. 8. 2016 / 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
16. 8. 2016 / Koncert Evergreen Quartet / Lipno n. Vltavou, stezka v korunách / housle,
viola, violoncello. www.stezkakorunamistromu.cz
16. – 19. 8. 2016 / Ukázky drátování / hrad Rabí / návštěvníci si mohou vyzkoušet odráto‐
vat skleněnou lahvičku. www.hrad‐rabi.eu
17. 8. 2016 / 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

Oproti loňským ročníkům však letos přibyl nový
‐ kratší ‐ okruh, který pořád nebude «zadarmo»,
nicméně by ho měl zvládnout i průměrně zdatný
mountainbiker.

17. 8. 2016 / 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

A i letos bude v programu zařazen závod «E‐
BIKŮ» (elektrokol), dětský závod «KIDS RACE» a
stejně jako loni i zábavný večerní program s biket‐
rial show a následnou afterparty s DJ´s.

17. 8. 2016 / 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. 2016 / Tvoření na zámku / Vimperk, zámek / kovářská a hrnčířská dílna, možnost vy‐
kovat si hřebík či vytočit misku na kruhu. www.zamek‐vimperk.eu
17. 8. 2016 / Večerní prohlídky při úplňku / Mlázovy, pohádková chalupa / maňáskové di‐
vadlo, vyprávěním pohádkáře Hynka Klimka o strašidlech, prohlídka Pohádkové chalupy,

Aktuality, novinky a zajímavosti o letošním roč‐
níku naleznete na www.javornickypazdrivec.cz
nebo na našem facebooku.

Zdíkovská arabela show
Po loňské velmi vydařené akci se opět můžete těšit
na zdíkovskou Arabela show aneb den s celebritami.
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areálu a hradu Troškova, posezení u ohně, občerstvení. Od 18 do 23 hodin.
www.pohadkovachalupa.cz
17. 8. 2016 / Letní hudební středy – Zdeněk Kovač, Otavanka / Klatovy / koncert od 18 ho‐
din, náměstí Míru. www.mksklatovy.cz

Zábavné odpoledne pro veřejnost pořádá obec Zdí‐
kov, TJ Sokol Zdíkov, SDH Zdíkov a Arabela.
Akce se bude konat v sobotu 20. srpna od 14 hodin
na zdíkovském fotbalovém hřišti.
Program:

18. 8. 2016 / Mýty a skutečnosti o mravencích / Kvilda, IS / vycházka méně známým okolím
Kvildy, které vyniká neobvyklým množstvím mravenčích obydlí, od 10 hodin.
www.npsumava.cz

od 14 hodin fotbalové utkání mladší žáci TJ Sokol Zdí‐
kov/Stachy X Katovice

18. 8. 2016 / Tvořivá dílna „Z ovčína“ / Kašperské Hory, IS / přijďte a zjistíte, jak se zpraco‐
vává ovčí vlna a co vše je možné z ní vyrobit. Od 13 do 16 hodin. www.npsumava.cz

od 15.25 hodin požární útok hasičů

18. 8. 2016 / 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. 2016 / Noční prohlídky hradu / hrad
Kašperk / dobrodružná výprava do temného hra‐
du. www.kasperk.cz

od 15 hodin Hip‐Hop skupina z Kašperských Hor

od 16 hodin zdíkovská Arabela show, včetně fotbalu
zdíkovský extra výběr x Arabela tým
ve 20 hodin slosování vstupenek
od 20.05 do 24 hodin koncert kapely Kabát Revival
West
Doprovodné akce: malování na obličej, ukázky letec‐
kých modelů, ukázka činnosti Policie ČR.

19. 8. 2016 / Tvořivá dílna – papírová krajka /
Kašperské Hory, IS / přijďte si vyrobit originální dá‐
rek technikou pergamano, od 13 hodin.
www.npsumava.cz

Vstupné: celodenní 100 Kč, děti 6 ‐ 15 let 50 Kč, děti do
6 let zdarma.

19. 8. 2016 / Divadelní léto / Vimperk, zámek /
www.zamek‐vimperk.eu

Řemeslo, umění, dobroty a
(ne)tradiční zábava v
Hořicích na Šumavě

19. 8. 2016 / Hudební pátky v renesančním dvor‐
ku / Klatovy / od 18 hodin „Koncert v barvách se‐
maforu“. www.mksklatovy.cz
19. 8. 2016 / Koncert Musical Friendship / Chanovice / moderní skladby v úpravě pro hous‐
le, 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. 2016 / 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

Celkový přehled akcí ve Zdíkově naleznete na
www.zdikov.cz

Neznáte Hořické trhy? Vězte, že jsou úplně jiné, než
na jaké jste zvyklí.
Jestli čekáte centrifugy, popík s dosahem do vedlejší
vesnice a stánky plné bakuganů, doporučujeme se poo‐
hlédnout po jiné akci.
V Hořicích se v sobotu 20. srpna 2016 zastaví čas. Na
tržišti Vás přivítají pouze lidé, kteří vlastní zručností a
láskou k umění něčeho dosáhli. Ať už jde o umění vý‐
tvarné, hudební, řemeslné či kulinářské. A budete‐li
chtít, vtáhnou vás do děje...

20. 8. 2016 / Javornický Pazdřivec / Javorník na Šumavě / 3. ročník legendárního MTB hap‐
peningu v krásné krajině Javornické hornatiny. www.javornickypazdrivec.cz
20. 8. 2016 / Aktivní sobota / Dobrá Voda u Hartmanic / odpolední program pro malé i vel‐
ké, tentokrát zaměřená na hravé pohybové aktivity. www.sumavskecesty.cz
20. 8. 2016/ Mše svatá v kostele Narození Panny Marie / zámek Kratochvíle / od 16 hodin.
www.zamek‐kratochvile.eu
20. 8. 2016 / Mše u Rosenauerovy kapličky / Jelení Vrchy / od 14 hodin. www.schw‐
kan.com
20. ‐ 21. 8. 2016 / Volarské slavnosti dřeva / Volary / bohatý program, řemeslníci, lidový
trh. www.mestovolary.cz
21. 8. 2016 / Vlčí smečka na Šu‐
mavě / Srní, NC / poznejme život
vlků na Šumavě a jejich život ve
smečce, komentovaná návštěva
venkovního výběhu, od 14 hodin.
www.npsumava.cz
21. 8. 2016 / Pohádky na Velharti‐
cích / hrad Velhartice / O holčičce,

Máte chuť přijít? Velmi rádi Vás zveme na třetí ročník
Hořických trhů, který pro Vás bude připraven v sobotu
20. srpna od půl desáté do 18 hodin na náměstí v Hoři‐
cích na Šumavě. Těšit se můžete stejně jako v minulých
letech na lidová řemesla a hand‐made výrobky pochá‐
zející z blízkého okolí a regionu. Jistě neopomineme ani
značku Šumavský regionální produkt a na své si přijdou i
labužníci.
Nebudou chybět tvořivé dílničky pro děti i dospělé a
taky pár zajímavých (ne)obyčejných soutěží.
Více o akci naleznete na http://horicezive.webnode.cz
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která se ještě nenarodila – nové představení Víti Marčíka. Pohádka vhodná pro všechny,
kteří se nebáli narodit a teď mají strach z umírání. Od 15 hodin. www.hrad‐velhartice.cz
21. 8. 2016 / Vázání a plavba po Vchynicko‐Tetovském kanálu / Rechle u Modravy / ukáz‐
ka starých řemesel a plavení dřeva, 10.30 ‐ 14 hodin.
www.npsumava.cz

Staročeské hry ve Stožci
Tlučení špačků, točení káči a další hry jsou jako
stvořené pro ty návštěvníky, kteří se chtějí během
nich vrátit do dětských let.

21. 8. 2016 / Rabský floutek / hrad Rabí / divadlo pro
děti od 15 hodin. www.hrad‐rabi.eu

Pro malé budou jistě hry dob minulých, které již tra‐
dičně v létě pořádá Informační středisko (IS) a Středis‐
ko environmentální výchovy (SEV) ve Stožci, příjem‐
nou zábavou.

21. 8. 2016 / Tradiční dostihy / zámek Kratochvíle,
závodiště / připraveno je pět překážkových a čtyři ro‐
vinné závody, od 13:30 hodin. www.netolice.cz

Také v letošním roce si návštěvníci Národního parku
Šumava jistě nenechají ujít tradiční stožecké Staročes‐
ké hry, které se budou konat ve středu 14. 8. 2013 v
areálu IS Stožec od 14 do 17 hodin.

22. 8. 2016 / Přes Nebe a Peklo na Ždánov / Kašper‐
ské Hory, IS / vycházka kolem vrchu Chlum do bývalé
osady Ždánov a přes Kavrlík zpět. Nádherné výhledy
na město a šumavské vrcholy, cestou budeme pozná‐
vat drobná tajemství přírody díky doplňkovým aktivi‐
tám pro zvídavé děti i jejich rodiče a prarodiče, od 10
hodin. www.npsumava.cz

Pro příchozí bude připraveno odpoledne plné staro‐
českých her. Návštěvníci si tak budou moci vyzkoušet
zábavu našich babiček a dědečků ‐ nejvíce obsazenou,
ale také nejtěžší hrou je tlučení špačků.
Malí i velcí si však budou moci vyzkoušet také rozto‐
čit dřevěnou káču, popohnat obruč, či se naučit, jak se
chytají drápky a cvrnkají kuličky.

23. 8. 2016 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem; sraz
v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
23. 8. 2016 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada / od 20
hodin, přednášející: Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
23. 8. 2016 / Jedovaté rostliny v přírodě / Kašperské Hory, IS / botanická vycházka za ta‐
jemstvím jedlých i jedovatých šumavských rostlin s doplňkovými aktivitami pro zvídavé děti i
jejich rodiče a prarodiče, od 10 hodin. www.npsumava.cz
23. 8. 2016 / Od Roklanu k Luznému / Kvilda, IS / vycházka do NP Bavorský les s povídáním
o místopisu a přírodních poměrech, od 10 hodin. www.npsumava.cz
23. 8. 2016 / Koncert Turkey Buzzards / Lipno n. Vltavou, stezka v korunách / rythm&blues
a rockabilly. www.stezkakorunamistromu.cz
24. 8. 2016 / Co vám to řve za domem? / Kvilda, IS / přednáška Ing. Jiřího Vlčka o chřásta‐
lovi 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 435544.
www.npsumava.cz
24. 8. 2016 / Tvoření na zámku / Vimperk, zámek / kovářská a hrnčířská dílna, možnost vy‐
kovat si hřebík či vytočit misku na kruhu. www.zamek‐vimperk.eu
24. 8. 2016 / Letní hudební středy – Isua / Klatovy / koncert od 18 hodin, náměstí Míru.
www.mksklatovy.cz
25. 8. 2016 / Chalupská slať a okolí Lad / Svinná Lada, IS / prohlídka slati spojená s vycház‐
kou s výkladem o historii kraje Lad; od 10 hodin, délka trasy do 10 km. www.npsumava.cz
25. 8. 2016 / Tvoříme z fimo hmoty / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyrobit originální dárek,
od 13 hodin. www.npsumava.cz
25. 8. 2016 / Makrofotografie hmyzu a rostlin / Kašperské Hory, IS / pod vedením fotogra‐
fa a entomologa se seznámíte se základními pravidly makrofotografie hmyzu a rostlin, od 19
hodin. www.npsumava.cz
26. 8. 2016 / Návštěva Domu divočiny a prohlídka zvířecích výběhů / Alžbětín – Falken‐
stein / sraz v 9.20 hodin v IS Alžbětín. www.npsumava.cz
26. 8. 2016 / Netopýří noc / Kašperské Hory, IS / večer plný her, aktivit a zajímavostí ze ži‐
vota 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

V případě nepříznivého počasí se však akce konat
nebude.
Informační střediska a Střediska environmentální
výchovy Správy NP Šumava připravují pro návštěvníky
během léta také další zajímavé akce, podrobný pře‐
hled je uveřejněn na webových stránkách
www.npsumava.cz, v sekci akce pro veřejnost.

Šumavský pivovar
Vimperk vaří pivo
především pro Šumavu
Jsme rádi, že naše piva získala postupně ta‐
kovou oblibu, že některá z nich můžete ochutnat
v každém horském středisku či jiném místě cent‐
rální Šumavy.
Takže pokud se nedostanete k nám do Vimper‐
ku, kde ve Steinbrenerově ulici 48/1 vás v naší
pivnici vždy rádi přivítáme s plným sortimentem
právě vařených piv (pátek 17‐22, sobota 15‐20) a
kde i během týdne si naše piva
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26. 8. 2016 / Poetická zastavení – zámecké hudební léto / Horažďovice, zámek / tel.:
603 229 559. www.horazdovice.cz
26. 8. 2016 / Farmářský trh / Klatovy, náměstí / prodej farmářských výrobků a výpěstků od
8 do 14 hodin. www.mksklatovy.cz

v lahvi můžete koupit, ochutnejte naše čepovaná
piva tam, kde se právě nacházíte. Návštěvu pivo‐
varu si můžete zpestřit prohlídkou s odborným
výkladem, která je pro naše hosty a zákazníky
zdarma.

27. 8. / Městská zámecká slavnost / Vimperk, zámek / www.zamek‐vimperk.eu
27. 8. 2016 / Vernisáž výstavy linorytů ze Šumavy a osobností Pavla Piekara / Horažďovi‐
ce, Městská galerie / www.muzeumhd.cz
27. 8. 2016 / Pivní slavnosti / Horažďovice, MC Houba / www.penzionhorazdovice.cz
27. 8. 2016 / Hradozámecká noc / zámek Kratochvíle / celovečerní program, v rámci něhož
vystoupí Lenka Dusilová. www.zamek‐kratochvile.eu
27. 8. 2016 / Pečení chleba / Lenora, obecní pec / mlsálci se mohou těšit na tradiční lenor‐
ské placky, housky a výtečný chléb.
Od
9
do
13
hodin.
www.sumava.net/iclenora
27. 8. 2016 / Seidelovský vlak /
Rybník ‐ Lipno nad Vltavou / jízda s
odborníkem z Musea fotoateliér Sei‐
del z Českého Krumlova. www.cd.cz
27. 8. 2016 / Metal Madness / Suši‐
ce, ostrov Santos / hudební festival.
www.mortifilia.cz
27. 8. 2016 / Farmářské a řemeslné trhy / Kašperské Hory, náměstí / od 9 do 16 hodin.
www.kasphory.cz
27. 8. 2016 / Večerní prohlídky hradu / hrad Rabí / od 19.45 hodin. www.hrad‐rabi.eu
28. 8. 2016 / Memoriál A. Donáta / Sušice / 35. ročník běhu podél Otavy, start na atletic‐
kém stadionu; tel.: 723 800 344.

Jste na Churáňově či na Zadově? Zajděte do Ho‐
telu Churáňov na Vimperský polotmavý ležák 12°.
Jste na Kvildě? Pak do hotelu Šumava Inn na
Vimperský polotmavý ležák 12° nebo Vimperský
tmavý speciál 13°. Ten můžete ochutnat i
v Zámeckém hotelu na Zvíkově.
Vydáte‐li se na Modravu, v restauraci U všech
kukaček hotelu Mádr vám rádi nabídnou Vimper‐
ský světlý ležák 11°. A ten spolu s polotmavým
ležákem 12° dostanete i cestou do Kašperských
Hor v Řetenicích v hotelu Zlatý Potok (možná jej
znáte z pořadů šéfkuchaře Pohlreicha?).

28. 8. 2016 / Posezení s písničkou – Heligonky Aleše Rusňáka / Horažďovice, KD /
www.kulturnistrediskohd.cz

A co bude v srpnu na čepu v pivnici ve Vimper‐
ku? Kromě světlého a polotmavého ležáku ještě
tradiční letní Vimperské pšeničné 12°a další speci‐
ály podle aktuální nabídky.

29. 8. 2016 / Tvořivá dílna „Z ovčína“ / Kašperské Hory, IS / přijďte a zjistíte, jak se zpraco‐
vává ovčí vlna a co vše je možné z ní vyrobit. Od 13 do 16 hodin. www.npsumava.cz

Těšíme se na Vás a vážíme si Vaší přízně k pivům
Šumavského pivovaru.

30. 8. 2016 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem; sraz
v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz

Ivan Hojdar
Šumavský
pivovar
www.sumavskypivovar.cz

30. 8. 2016 / Jezerní slať – ostrůvek severské přírody / parkoviště u Jezerní slatě / Prohlíd‐
ka 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. 8. 2016 / 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
30. 8. 2016 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada / od 19
hodin, přednášející: Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
30. 8. 2016 / Koncert Trio Budvicence / Lipno n. Vltavou, stezka v korunách / klavír, housle,
violoncello. www.stezkakorunamistromu.cz
30. 8. 2016 / Ben Cristovao / Klatovy, KD / koncert od 18:30 hodin. www.mksklatovy.cz
31. 8. 2016 / Letní hudební středy – Lord, Ukradeny Vjecy / koncert od 18 hodin, náměstí
Míru. www.mksklatovy.cz

Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2016 v elektronické verzi PDF.
Úvodní foto © archiv RRA Šumava

Vimperk,
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Na zříceninu Dívčí Kámen

Stručný popis trasy
Výchozím bodem pro tento výlet bude parkoviště v obci Třísov. Vydáme se po úzké asfaltové silničce a po cca 600 metrech dojdeme
k místu s pěkným výhledem na skalní ostroh s dominantou zříceniny hradu. Je tu i stůl s lavičkami a ohniště. Půjdeme mírně z kopce,
až dojdeme k zemědělské usedlosti. Zde odbočíme doleva na panelovou cestu, která nás dovede ke Křemežskému potoku. Přejdeme můstek a dostaneme se na rozcestí, kde se dáme vlevo po
lesní zpevněné cestě, po značené naučné stezce, proti proudu
Křemežského potoka. Vpravo se postupně začnou objevovat jižní
hradby zříceniny Dívčí Kámen. Ke zřícenině vystoupáme kamenitou pěšinou. Na cestu zpět se vydáme po můstku přes potok pod
hradem a dále po červeně značené pěšině vedoucí lesem. Nejprve
budeme prudce stoupat, posléze se cesta narovná a dovede nás
až k prastaré lípě s kapličkou. Odtud je k parkovišti jen pár metrů.

Výškový profil trasy

Parkování: parkoviště v obci
Třísov,

GPS: 48.8834653N, 14.3488961E

Nástupní místo: u rozcestníků
na okraji parkoviště
Značení: první polovina trasy
vede po Naučné stezce Třísov –
Dívčí Kámen – Holubov, cesta
z hradu vede po červené
turistické značce
Časová náročnost: cca 2,5 hod.
Fyzická náročnost: malá,
vhodné i pro rodiny s dětmi,
nevhodné pro kočárky
Délka trasy: 3,5 km,
s prohlídkou hradu 4,4 km
Povrch: asfaltová cesta 50%,
lesní a kamenité pěšiny 50%
Zajímavosti na trase: keltské
oppidum, výhledy, zřícenina
hradu
Občerstvení: Třísov
Zajímavosti v okolí: rozhledna a
hvězdárna na Kleti (5 km),
Cisterciácký klášter Zlatá Koruna
(5,5 km)

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

Edice Šumavské výlety • Zpracovala: Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. v roce 2015.
Vydáno pouze v elektronické verzi PDF.
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