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Poutní slavnosti v Kašperských Horách
Jedna z největších letních akcí ‐ pouní slavnosti Panny Marie Sněžné v Kašperských Ho‐
rách, se tradičně odehrávají první víkend v srpnu od 4. do 6. srpna 2017.
Na náměstí bude po celý víkend probíhat staročeský jarmark, kde naleznete mnoho lokál‐
ních produktů od drobných výrobců, tak plno ručně zpracovaných výrobků a dekorací z ke‐
ramiky, dřeva, kovu i skla. Na své si přijdou i děti, které potěší pouťové atrakce na Žižkově
náměstí.
Pojďte se zúčastnit každoročního poutního procesí,
které se bude konat v sobotu, krátce po 17 hodině
vyjde průvod z kostela sv. Markéty a odebere se
do kostela Panny Marie Sněžné. Po procesí se
uskuteční česko‐německá mše sv. Panny Marie
Sněžné, a od 20 hodin si do kostela sv. Markéty
přijďte poslechnout varhanní koncert Markéty
Schley‐Reindlové. I letos v sobotu od 13 hodin
přijďte fandit našim místním fotbalistům na tra‐
diční pouťový fotbalový turnaj na fotbalovém hřišti
na Cikánce. Sobotní „pouťování“ můžete ukončit
na pouťové zábavě s kapelou Rankl Sepp přímo na
náměstí.
V neděli od 10 hodin bude probíhat mše svatá v
kostele sv. Markéty na náměstí a v 15 hodin si mo‐
hou přijít všichni poutníci do kostela Panny Marie Sněžné pro boží požehnání.
Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o Kašperských Horách je připravena komentovaná pro‐
hlídka města, která začíná v 10.30 hodin před radnicí. V průběhu zhruba 60 minutové pro‐
hlídky navštívíte barokní budovu radnice s největším skříňovým betlémem v Čechách, rad‐

Dlouhodobé akce a výstavy
do 11. 8. 2017 / Petr Šrédl – kresby, karikatury,
ilustrace / Klatovy, KD / vernisáž výstavy 13. 7. v 17
hodin. www.mksklatovy.cz
do 27. 8. 2017 / Vimperský kašpárek / Vimperk,
areál Vodník / každou neděli pohádka pro děti od
15 hodin. www.letopodboubinem.cz
do 30. 8. 2017 / Po stopách skřítků za zlatem /
Kašperské Hory / interaktivní procházka pro děti s
průvodcem, která je plná zábavného poznávání pří‐
rody, pověstí o skřítcích a rýžování zlata, od 15 ho‐
din. www.kasphory.cz
do 31. 8. 2017 / Komentované prohlídky města /
Kašperské Hory / každé út, čt, ne od 10.30 hodin
cca 90 minutová prohlídka, cena snížené vstupné 50
Kč, plné 75 Kč, prodej vstupenek na MěKIS, tel. 376
503 413. www.kasphory.cz
do 31. 8. 2017 / Letní kino / Horní Planá / po celé
prázdniny se hraje v pátek a v sobotu.
www.horniplana.cz
do 3. 9. 2017 / Ejhle kolo! / Prachatice, muzeum /
výstava
ze
sbírek
Petra
Hošťálka.
www.prachatickemuzeum.cz
do 3. 9. 2017 / Jižní Čechy Marie Šechtlové po 50
letech / Vimperk, galerie Muzea Vimperska / ná‐
vrat výstavy výjimečných experimentálních fotogra‐
fií známé jihočeské fotografky. www.zamek‐
vimperk.eu
do 15. 9. 2017 / Výstava obrazů Vladimíra Arnošta
/ Žihobce, muzeum / www.zihobce.eu/muzeum
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niční podzemí, představíme vám zajímavé stavby historického náměstí a v případě dobrého
počasí trasu zakončíte u úpravny zlaté rudy.
V neděli se na náměstí od 14 hodin uskuteční sedmé setkání harmonikářů.
Podrobné informace
www.kasphory.cz

naleznete

na

oficiálních

webových

stránkách

města

Srpnové akce na Šumavě
1. 8. 2017 / Kam se poděl ovčí kožíšek / Stožec, IS / přijďte se podívat, co vše se dá vyrobit z
ovčí vlny, od 13 hodin. www.npsumava.cz
1. 8. 2017 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada,
NC so‐
ví voliéry / od 20 hodin, přednášející Zbyněk Janči.
www.npsumava.cz
1. 8. 2017 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlíd‐
ka líhně s odborným výkladem, sraz v 10 hodin na
parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
1. 8. 2017 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské
Hory, IS / vycházka do okolí, poznávání drobných ta‐
jemství přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvída‐
vé děti i dospělé, od 9 hodin. www.npsumava.cz
2. 8. 2017 / Velké šelmy na Šumavě / Srní, NC / za‐
jímavosti z dlouhodobého monitoringu rysa a aktuál‐
ního
monitoringu
vlka,
od
13
hodin.
www.npsumava.cz
2. 8. 2017 / Ukázka plavení dříví / u Přední Zvonkové / plavení u potoka Pestřice od 13.45
hodin. www.schw‐kan.com
2. 8. – 6. 8. / Rozmarné léto / Hrad Kašperk / od 21 hodin premiérové představení divadel‐
ního spolku Kašpar na hradním nádvoří. www.kasperk.cz
3. 8. 2017 / Po stopách šelem / Stožec, IS / vydejte se stezkou plnou zábavných úkolů, při
nichž si ověříte své znalosti o šelmách, pracovní listy si vyzvednete v IS. www.npsumava.cz
3. 8. 2017 / Ondřej Ruml / Vyšší Brod, klášterní zahrada / skvělý zpěvák bude mít s sebou i
svou proslulou „krabičku plnou zvuků“ od 19 hodin. www.mestovyssibrod.cz
3. 8. 2017 / Výprava za hořcem panonským / Kvilda, IS / délka trasy 4 km, fyzicky náročná,
od 10 hodin. www.npsumava.cz

do 30. 9. 2017 / Vycházka „Za Kelty a do středově‐
ku“ / Velhartice, muzeum minerálů / dozvíte se o
životě Keltů nejen na území Šumavy, o rýžování zlata,
těžbě a dobývání stříbra ve Velharticích a okolí, kaž‐
dou sobotu od 16 hodin, nutné objednání na tel.:
735 099 975 nebo na FB: soukromemuzeumsumav‐
skychmineralu.
4. 8. – 31. 8. 2017 / Výstava obrazů Dámská jízda /
Netolice, muzeum / svá díla představí Jana Stejskalo‐
vá, Ludmila Broncová, Jaroslava Linhartová, Hana Jin‐
derlová a Naďa Kubartová. www.muzeumnetolice.cz
18. 8. – 16. 9. 2017 / Dagmar Janišová – obrazy/ Kla‐
tovy, KD / vernisáž výstavy 17. 8. v 17 hodin.
www.mksklatovy.cz
do 22. 10. 2017 / Čerti / Prachatice, Muzeum české
loutky a cirkusu / výstava je zaměřena na dětského i
dospělého diváka, fotografie, scénické a kostýmní
návrhy, makety, kostýmy, cedule a programy připo‐
mínají častý a originální výskyt čerta na českém diva‐
delním jevišti. Návštěvníci mohou nahlédnout do ta‐
jemného pekla obydleného loutkovými čerty a plnit
nejrůznější čertovské úkoly. www.nm.cz
do 29. 10. 2017 / Výstava Ve službách krále / hrad
Velhartice, bývalý pivovar / expozice o 14. století
prolnutá příběhem Bušků z Velhartic – autentické
nálezy ze 14. století, stavitelství doby Karla IV., vojen‐
ství, repliky dobových kostýmů a mnoho dalšího.
www.hrad‐velhartice.cz
do 29. 10. 2017 / Před oponou, za oponou… Vimpe‐
rák! / Vimperk, galerie Muzea Vimperska / výstava
mapující historii i současnou činnost divadelních spol‐
ků ve Vimperku, doplněná o řadu interaktivních prv‐
ků, včetně možnosti vyzkoušet si divadelní kostým!
www.zamek‐vimperk.eu
do 31. 10. 2017 / Letem světem 20. stoletím / Žihob‐
ce, muzeum / dosud nepublikovaná retro výstava
pohlednic, textů, dobových knih ze soukromé sbírky
Pavla
Javorského
ze
Sušice.
www.zihobce.eu/muzeum
do 31. 10. 2017 / Výstava retro kočárků Markéty
Kubové/ Netolice, muzeum / vraťte se v čase a pro‐
hlédněte si, v čem babičky vozily děti a panenky.
www.muzeumnetolice.cz

3. 8. 2017 / Tvořivá dílna / Kašperské Hory, IS / budeme výtvarně recyklovat věci, které by
jinak skončily v koši na odpadky, od 14 hodin. www.npsumava.cz
3. – 14. 8 2017 / Kratochvílení / Zámek Kratochvíle / plenérová přestavení Divadla Conti‐
nuo na hladině vodního příkopu. www.zamek‐kratochvile.eu
4. 8. 2017 / Odpoledne s rysem ostrovidem / Kašperské Hory, IS / odpoledne plné her, ak‐
tivit a zajímavostí o této naší největší kočkovité šelmě, od 14 hodin. www.npsumava.cz
4. 8. 2017 / Recitál Chantal Poullain se skupinou Chansons / Klatovy / koncert od 18 hodin
na renesančním dvorku. www.mksklatovy.cz
4. 8. 2017 / Divadelní léto na zámku / Vimperk / od 21 hodin divadelní hra Tartuffe.
www.vimperk.cz
4. 8. 2017 / Barokní slavnost / Hrádek u Sušice, zámek / komponovaný večer inspirovaný
dobou baroka, od 18 hodin. www.zamekhradek.cz
4. 8. 2017 / Parkán na Parkáně / Prachatice / koncert od 20 hodin. www.prachatice.eu
4. – 5. 8. 2017 / Šumavské léto s párou / tratě okolí Volar / tel.: 972 544 905. www.cd.cz

do 31. 10. 2017 / Šumavské chalupy očima Jaromíra
Randáka / Kašperské Hory, Galerie Muzea Šumavy /
výstava obrazů. www.kasphory.cz
do 30. 10. 2017 / Výstava obrazů Simonetty Šmídové /
Žihobce, muzeum / tradiční výstava známé malířky
z hrádku u Sušice. www.zihobce.eu/muzeum
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4 ‐ 5. 8. 2017 / Novopecké slavnosti / Nová Pec / zábava pro děti i dospělé po celý den.
www.novapec.info
4. ‐ 6. 8. 2017 / Tradiční Železnorudské slavnosti / Železná Ruda / hudba, jarmark, pouťové
atrakce a další. www.sumava.net/itcruda
5. 8. 2017 / Bitva na Winterbergu / Vimperk, zámek / divadelní a šermířská vystoupení,
inscenovaná bitva, dobové ležení, soutěže. www.artegovimperk.blog.cz
5. 8. 2017 / Chlumanský trh / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, lokálních vý‐
pěstků a výrobků, od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz

Setkání s tradicí na
Jeleních Vrších a pálení
dřevěného uhlí v milíři
V sobotu 12. srpna 2017 v 8 hodin bude u Jele‐
ních Vrchů zahájena stavba unikátního milíře na
pálení dřevěného uhlí, který bude slavnostně za‐
pálen cca v 16 hodin.

5. 8. 2017 / Vázání vorů a plavba / Rechle u Modravy / ukázka starých řemesel a plavení
dřeva po Vchynicko – tetovském kanálu, 10.30 ‐ 15 hodin. www.npsumava.cz
5. 8. 2017 / Českoslovenští vlčáci / Srní, NC / Víte, že v nich koluje vlčí krev? Povídání o je‐
jich životě, vlčí komunikace, ukázka zvířat, od 13 hodin. www.npsumava.cz
5. 8. 2017 / Koncertní cyklus – kašperskohorské varhany / Kašperské Hory, kostel sv. Mar‐
kéty / slavnostní koncert k poutní slavnosti PMS. Zahrají Markéta Schley Reindlová a hosté.
www.kasphory.cz
5. 8. 2017 / Posezení pod lípou / Netolice, náměstí / pohádka, tanec, dechová hudba.
www.netolice.cz
5. ‐ 6. 8. 2017 / Pouť Panny Marie Sněžné / Kašperské Hory / jedna z největších letních ak‐
cí pro širokou veřejnost, poutní procesí, staročeský jarmark, pouťové atrakce.
www.kasphory.cz

U horního portálu plavebního tunelu bude zahá‐
jena slavnost v 11.30 hodin, opět se budou hrát
pohádky z obou stran Šumavy. Ve 13 hodin se v
amfiteátru rozezní folklorní hudba z jižních Čech a
Dolních Rakous. Ve 14.30 hodin začne ukázka pla‐
vení dříví na Schwarzenberském plavebním kanálu.

6. 8. 2017 / Pohádkové Velhartice / hrad Velhartice / divadlo pro děti od 15 hodin.
www.hrad‐velhartice.cz
7. 8. 2017 / Po stopách zlatokopů / Kašperské Hory, IS / vycházka s povídáním o těžbě zlata
v okolí, cestou doprovodné aktivity, délka trasy 7,5 km, od 9 hodin. www.npsumava.cz
7. 8. 2017 / Prohlídky při úplňku / Mlázovy / vyprávění šumavských pohádek a prohlídka
pohádkové chalupy s průvodcem, od 18 hodin. www.pohadkovachalupa.cz
8. 8. 2017 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada, NC soví
voliéry / od 20 hodin, přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
8. 8. 2017 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem, sraz
v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
8. – 11. 8. 2017 / Drátování na hradě / hrad Rabí / přijďte se podívat na staré řemeslo a
zkuste si vytvořit drátěnou rybičku, od 10.30 do 17 hodin. www.hrad‐rabi.eu
9. 8. 2017 / Staročeské hry / Stožec, IS / vraťte se do dětských let při tlučení špačků, točení
káči, cvrnkání kuliček a dalších hrách, od 13 hodin. www.npsumava.cz
9. 8. 2017 / 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 parkoviště u obchodu.
www.npsumava.cz
9. 8. 2017 / Letní vycházka za přírodou i historií / Srní, IS / zavedeme vás do horské vesnice
a osady s roztroušenými chalupami, do kaňonu řeky Vydry a projdeme Klostermannovu
stezku, délka trasy 10 km, od 9 hodin. www.npsumava.cz
9. 8. 2017 / Krajina a lidé severního Vietnamu / Kašperské Hory, IS / cestovatelská před‐
náška s promítáním fotografií Heleny Macenauerové, od 19 hodin. www.npsumava.cz
10. 8. 2017 / Jiří Stivín / Vyšší Brod, gotické sklepení kláštera / jazzový hudebník a sklada‐
tel, který zahraje snad na vše, na co si vzpomenete, od 18 hodin. www.mestovyssibrod.cz
10. 8. 2017 / Hledání šumavských skřítků / Kašperské Hory, IS / dopoledne plné her a akti‐
vit o šumavské přírodě pro rodiče s dětmi, od 10 hodin. www.npsumava.cz

Milíř bude celý týden udržován a příští sobotu ‐
19. srpna 2017, v 10 hodin se mohou návštěvníci
těšit na jeho otevření a vytěžení dřevěného uhlí.
Od 14:45 hodin zahraje kapela Libín‐S Prachatice
před stodolou domu č.p. 13 (expozice kanálu).
V sobotu 19. srpna 2017 celou akci na Jeleních
Vrších završí poutní mše svatá u Rosenauerovy
kapličky s obrazem Korunování Panny Marie, ce‐
lebrovaná P. Karlem Falářem. Mše se koná od 14
hodin.
Bližší informace o všech akcích, konaných na Jeleních
Vrších sledujte na: www.schw‐kan.com.

Rock Fest v Horní Plané
Rocková muzika zaduní 12. srpna Horní Planou.
Ve čtyři hodiny odpoledne odstartuje v letním
kině tradiční a takřka již kultovní HP Rock Fest!
Vystoupí řada zajímavých kapel: Burning Arrows,
Rodriego Estavez, Black Velvet Suicide, X‐ Core, Harves‐
ter, Wilhelmfreddie, Rusty Strings, Dětský pokojíček.
Více informací na www.horniplana.cz nebo na
www.sumava‐lipno.eu.
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11. 8. 2017 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS / vycházka do okolí, poznávání
drobných tajemství přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti i dospělé, od 9 ho‐
din. www.npsumava.cz
11. 8. 2017 / Divadelní léto na zámku / Vimperk / od 21 hodin divadelní hra Drbny.
www.vimperk.cz
11. 8. 2017 / Mýty a skutečnosti o mravencích / Kvilda, IS / vycházka méně známým oko‐
lím Kvildy, které vyniká neobvyklým množstvím mravenčích obydlí, od 10 hodin.
www.npsumava.cz

Staročeská Konopická
slavnost v Chlumanech
Konopická ‐ oslava sklizně lnu a konopí, je starý
zvyk vesnické zábavy, která se pořádala v závěru
sklizně v kraji pod Šumavou, na Podlesí, Vodňan‐
sku, Prachaticku, Vimpersku, Sušicku, částečně i v
okolí Strakonic až na kraj Písecka.

11. 8. 2017 / Lenka Dusilová / Klatovy / koncert od 18 hodin na renesančním dvorku.
www.mksklatovy.cz
11. – 12. 8. 2017 / Šumavské léto s párou / tratě okolí Volar / tel.: 972 544 905. www.cd.cz
12. 8. 2017 / Hrádecký chrámový sbor / Hrádek u Sušice, zámek / tradiční pouťový pěvecký
koncert v kapli sv. Valburgy od 17 hodin. www.zamekhradek.cz
12. 8. 2017 / Country odpoledne / Klatovy, náměstí / přehlídka country kapel od 14 hodin.
www.mksklatovy.cz
12. 8. 2017 / Varhanní koncert Jany Havlíčkové / Annín, kostel sv. Mořice / od 19 hodin.
www.pratelemourence.cz
12. 8. 2017 / Rockfest na letňáku / Horní Planá / lokální festival rockových a amatérských
skupin, od 14 hodin. www.horniplana.cz
12. 8. 2017 / Festival piva / Prachatice, náměstí / přehlídka malých pivovarů.
www.kisprachatice.cz

Nazývala se také konopice, babský bál, babí ho‐
dy, ženské právo, zástěrková či stromečková zába‐
va nebo věneček.
Přijďte se podívat na staročeskou konopickou do
Chluman, uskuteční se v sobotu, 19. srpna 2017.

13. 8. 2017 / Rabský floutek / hrad Rabí / Divadlo Lokvar uvede pohádku Sněhurka, od 15
hodin. www.hrad‐rabi.eu

Celá slavnost bývala v režii žen a dívek a posky‐
tovala svobodným děvčatům určitá práva, do nichž
se jim muži nesměli vměšovat, ani jim v nich za‐
braňovat. Konopická se konala koncem září nebo v
říjnu, v posledních letech bývá pořádána koncem
srpna nebo v září a vždy pouze jednou za několik
let.

15. 8. 2017 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada,
ví voliéry / od 20 hodin, přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz

Více o historii
www.chlumany.cz.

12. – 19. 8. 2017 / Setkání s tradicí / Jelení Vrchy / ukázka práce uhlířů při pálení milíře, po‐
hádky, folklor, plavení dříví, mše u Rosenauerovy kapličky. www.schw‐kan.com

NC so‐

konopické

se

dočtete

na

15. 8. 2017 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem, sraz
v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz

Lipno Sport Fest

15. 8. 2017 / Kam se poděl ovčí kožíšek / Stožec, IS / přijďte se podívat, co vše se dá vyrobit
z ovčí vlny, od 13 hodin. www.npsumava.cz

Šestý ročník Lipno Sport Festu se pomalu blíží.
Festival, který kombinuje sport a kulturu se bude
konat jako každý rok na pláži pod Aquaworldem v
Lipně nad Vltavou od 19. do 27. 8. 2017.

15. 8. 2017 / Tvořivá dílna / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet svou tvořivost, kreati‐
vitu a zručnost při antistresovém malování, od 14 hodin. www.npsumava.cz
15. 8. 2017 / Bohoslužba v hradní kapli / hrad Švihov / www.hradsvihov.cz
15. – 17. 8. 2017 / Drátování na hradě / hrad Rabí / přijďte se podívat na staré řemeslo a
zkuste si vytvořit drátěnou rybičku, od 10.30 do 17 hodin. www.hrad‐rabi.eu
16. 8. 2017 / Paště a okolí s Marií
Malou / rozcestí Svojše ‐ Myší dom‐
ky / výlet za poznáním s rodačkou a
spisovatelkou Marií Malou do zanik‐
lých osad na úbočí hory Křemelné,
sraz v 9 hodin, tel.: 376 599 009.
www.npsumava.cz
16. 8. 2017 / Jedovaté rostliny
v přírodě / Kašperské Hory, IS / Jsou
všechny rostliny k jídlu? Botanická
vycházka za tajemstvím jedlých i je‐
dovatých šumavských rostlin, od 10
hodin. www.npsumava.cz

Program bude opět nabitý. Hned v sobotu zahá‐
jíme festival terénním půlmaratonem Kilpi Trail
Running Cup 2017. Běh, který vás zavede až na
vrchol Stezky korunami stromů. Letos si nově mů‐
žete zaběhnout i kratší trasu na 5 km. První víkend
zakončíme v neděli po sportování koncertem
Mustang Bluesride a pak společně vyběhneme na
oblíbený večerní běh na Stezku korunami stromů.
Přes týden se pak můžete těšit na výuku in‐line
bruslení, běžeckou školu, cvičení nejen pro ženy,
turnaj ve volejbalu nebo ve spikeballu, veslování s
olympionikem Václavem Chalupou a mnoho další‐
ho.
Chybět nebudou ani rozhovory Kateřiny Neu‐
mannové s osobnostmi a děti se mohou těšit na
pohádky a zábavu s lišákem Foxem. Veškerý pro‐
gram je zdarma.
Více na www.lipno.info.
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16. 8. 2017 / Jak fotit krajinu / Kašperské Hory, IS / cestovatelská přednáška s promítáním
fotografií Pavla Bokra, od 19 hodin. www.npsumava.cz
17. 8. 2017 / Po stopách šelem / Stožec, IS / vydejte se stezkou plnou zábavných úkolů, při
nichž si ověříte své znalosti o šelmách, pracovní listy si vyzvednete v IS. www.npsumava.cz
17. 8. 2017 / Po zaniklých sklářských hutích / Kvilda, IS / vycházka po třech bývalých sklár‐
nách v okolí, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz

Volarské slavnosti dřeva
Letos již po čtyřiadvacáté o předposledním srp‐
novém víkendu 19. – 20. srpna 2017 bude tradičně
s hlavními hosty přeříznut metr dřeva a připitím
Volarským pivem budou slavnosti zahájeny.

17. – 19. 8. / Večerní Kašperk / Hrad Kašperk / zažijte noční výpravu do hradu spojenou s
pátráním po stopách jeho kon‐
krétního
obyvatele.
www.kasperk.cz
18. 8. 2017 / Ruční výroba skle‐
něných korálků / Kašperské Hory,
IC / 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 hodin. www.npsumava.cz
18. 8. 2017 / Divadelní léto na zámku / Vimperk / od 21 hodin divadelní hra Příbuzné si ne‐
vybíráme. www.vimperk.cz
18. 8. 2017 / Naši opeření sousedé / Svinná Lada, IS / Kdo to je? Známe je všichni. Vrabci,
kosové, hrdličky, vlaštovky,… Proč se stěhují do měst? Je to pro ně výhodné? Co je ohrožuje
a jak jim můžeme pomoci? Pojďme se dozvědět víc o soužití ptáků s člověkem. Od 17 hodin.
www.npsumava.cz
18. 8. 2017 / Svingová procházka / Klatovy, renesanční dvorek / členové legendárního di‐
vadla SeMaFor vás provedou hity dvacátého století, v doprovodu swingové kapely Jakub
Šafr Trio, od 18 hodin. www.mksklatovy.cz
18. – 19. 8. 2017 / Oživené noční prohlídky / hrad Švihov / od 19 hodin.
www.hradsvihov.cz
19. 8. 2017 / Dožínky / Hoslovice, mlýn / celodenní akce zaměřená na regionální zvyky a
dětské hry v Pošumaví. www.muzeum‐st.cz
19. 8. 2017 / Svatobartolomějská pouť / Vyšší Brod / tradiční akce plná představení, kon‐
certů, tanečních vystoupení a soutěží pro děti i dospělé. Součástí je i velký jarmark, kde se
prodává zboží všeho druhu. www.mestovyssibrod.cz
19. 8. 2017 / Staročeská konopická / Chlumany / oslava sklizně lnu a konopí.
www.chlumany.cz
19. 8. 2017 / Dožínky Plzeňského kraje / Sušice, náměstí Svobody / www.mestosusice.cz
19. 8. 2017 / Koncertní cyklus – kašperskohorské varhany / Kašperské Hory, kostel sv.
Markéty / Prof. Jaroslav Tůma – varhany. www.kasphory.cz

Součástí slavností je zejména práce s dřevem a
dřevěný jarmark, kde lze zakoupit vše od dřeváků
po vařečky či jiné nezbytné součásti do kuchyně či
na chatu. Budou to řemesla jako tesař, výrobci dře‐
váků, žlabů, okapů a tesání trámu starým způso‐
bem. Volarské náměstí se opět promění v jeden vel‐
ký dřevařský trh.
Program: sobota 19. 8. 2017
v 9 hodin ‐ zahájení slavností; v 9:10 hodin ‐ vy‐
stoupení Marka Ztraceného; od 9 do 18 hodin před‐
vádění starých řemesel, lidový trh; od 10 do 11 ho‐
din ‐ hudební vystoupení Pepy Štrosse se synem
(folk); v 10 hodin ‐ žehnání volarské pece a první
pečení (ve Volarském muzeu); od 10 do 22 hodin
bude k poslechu hrát Netolická pětka (za kinem); od
10 do 12 hodin se uskuteční dřevorubecká soutěž
Euro Jack (u kostela sv. Kateřiny); v 11:30 hodin
proběhne slavnostní předání hasičského dopravního
automobilu JSDHO Volary; ve 12 hodin koncert
„ZLATÉHO“ orchestru V ‐ BAND (ZUŠ Volary); ve 14
hodin se uskuteční mezinárodní zábavná sportovní
soutěž „O putovní dřevák“; v 15:30 hodin bude vy‐
hlášení výsledků soutěže „O putovní dřevák“; od
16:30 do 18 hodin zahraje kapela Spolektiv; od 19
hodin bude zahájena veselice pod širým nebem, k
poslechu zahraje kapela Strahov; ve 24 hodin oh‐
ňostroj.
neděle 20. 8. 2017
v 9 hodin ‐ zahájení druhého dne slavností; od 9
do 14 hodin ‐ předvádění starých řemesel, lidový
trh; od 9 do 14 hodin ‐ hudební vystoupení kapely
Přímý Přenos; od 9:10 do 9:45 ‐ pohádka pro děti „
Na stříbrných horách“ a „O krásné Janičce“; v 9:30
hodin ‐ registrace účastníků pochodu v dřevákách; v
10 hodin ‐ pochod v dřevákách – pokus o překonání
„dřeváckého“ rekordu; ve 14 hodin ‐ ukončení slav‐
ností.

19. 8. 2017 / Přežijeme v přírodě? / Radešov u Rejštejna, kemp Yukon / jak si poradit v
nouzi s využitím přírodních materiálů, od 14 hodin. www.npsumava.cz
19. 8. 2017 / Vlci s námi žijí / Srní, NC / způsob života vlka a velkých šelem, předvedení
ochočeného vlka adaptovaného na život s lidmi, od 13 hodin. www.npsumava.cz
19. 8. 2017 / Javornický pazdřivec / Javorník na Šumavě / 4. ročník MTB happeningu v
krásné krajině Javornické hornatiny. www.javornickypazdrivec.cz
19. 8. 2017 / Farmářské trhy / Sušice / www.mestosusice.cz
19. – 20. 8. 2017 / Mariánská pouť / Horažďovice, Na tržišti / www.horazdovice.cz
19. – 20. 8. 2017 / Volarské slavnosti dřeva / Volary / řemeslníci předvádějící stará řemes‐
la, lidový trh, bohatý kulturní program. www.mestovolary.cz

Více
informací
www.mestovolary.cz.

k akci

naleznete

na
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20. 8. 2017 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejte život vlků a jejich život ve smeč‐
ce, videoukázky výchovy vlčat, návštěva venkovního výběhu, od 13 hodin.
www.npsumava.cz
20. 8. 2017 / Netolické dostihy / zámek Kratochvíle / rovinné a překážkové dostihy, dostih
poníků, na akci pojede zvláštní vlak z Českých Budějovic do Netolic a zpět.
www.jihoceskyvenkov.cz
20. 8. 2017 / Druhý pokus / Annín, kostel sv. Mořice / koncert kapely z Kašperských Hor od
14 hodin. www.pratelemourence.cz

Rýžování zlata v Radešově
Letní programy pro veřejnost nabízí návštěvní‐
kům v neděli 20. srpna 2017 dobrodružné setkání
se zlatokopy.
Na tradiční akci s názvem „Rýžování zlata“, která
se uskuteční v Radešově od 14 do 17 hodin, se ná‐
vštěvníci dozví vše o rýžování zlata u nás i ve světě.

20. 8. 2017 / Pohádkové Velhartice / hrad Velhartice / divadlo pro děti od 15 hodin.
www.hrad‐velhartice.cz
20. 8. 2017 / Za historií rýžování zlata / Radešov, kemp Yukon / dozvíte se o rýžování a do‐
lování zlata na Šumavě od dob Keltů až do přelomu 19. a 20. století, včetně praktických uká‐
zek a soutěží, od 14 hodin. www.npsumava.cz
21. 8. 2017 / Tvořivá dílna „Z ovčína“ / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet zpracování
ovčí vlny a různé techniky plstění, od 14 hodin. www.npsumava.cz
21. 8. 2017 / Benefiční koncert na podporu Chelčického domova sv. Linharta / Zámek Kra‐
tochvíle / www.zamek‐kratochvile.eu
22. 8. 2017 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS / vycházka do okolí, poznávání
drobných tajemství přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti i dospělé, od 9 ho‐
din. www.npsumava.cz
22. 8. 2017 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem, sraz
v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
22. 8. 2017 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada,
ví voliéry / od 20 hodin, přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz

NC so‐

23. 8. 2017 / 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
23. 8. 2017 / Pohledy do krajiny ‐ Indie / Kašperské
Hory, IS / cestovatelská přednáška s promítáním
fotografií Kamila Vargy, od 19 hodin.
www.npsumava.cz
23. – 27. 8. 2017 / Květinová aranžmá / hrad
Rožmberk / www.hrad‐rozmberk.cz
24. 8. 2017 / Za divočinou Bavorského lesa / Kvilda,
IS / výlet do NP Bavorský les s povídáním o místopi‐
su a přírodních poměrech. www.npsumava.cz

„Návštěvníky budu informovat nejen o tom, jaký
mělo v minulosti vliv rýžování na šumavské řeky, ale
také o historii, postupech a technikách, které se při
rýžování používaly,“ řekl přednášející Karel Ešner.
Součástí programu bude také praktická ukázka
správného postupu při rýžování a soutěž ´honba za
pokladem´, kdy přítomní po obdržení rýžovacích
misek a přídělu písku zažijí na vlastní kůži napětí a
soustředění při hledání zlatinek. Návštěvníci se ne‐
musí na akci objednávat a informace obdrží na tel.č.
731 530 284 a 376 582 734.
Více informací o programech pro veřejnost, pořáda‐
ných NP Šumava naleznete na www.npsumava.cz

Aktivní sobota v Dobré
Vodě u Hartmanic
Spolek Šumavské cesty, z. s. zve na dalšíprázdni‐
novou aktivní sobotu do Dobré Vody u Hartmanic.
O poslední srpnové sobotě, 26. 8. 2017, vás čeka‐
jí hry, kvízy a další zajímavé činnosti pro všechny
věkové kategorie – např. závody na trojlyžích nebo
míčky ve žlabu. Přijďte si vyzkoušet svoji dovednost
od 14 hodin před Domem sv. Vintíře.

25. 8. 2017 / Ševčíkovy hudební večery: TrubaDůry
aneb od spodka i shůry / Horažďovice, velký sál Městské muzea / od 19 hodin.
www.horazdovice.cz
25. 8. 2017 / Návštěva Domu divočiny a prohlídka zvířecích výběhů / Alžbětín – Falken‐
stein / sraz v 9.20 u IS Alžbětín. www.npsumava.cz
25. 8. 2017 / Putování na hrad Kašperk / Kašperské Hory, IS / vycházka přes Žlíbek a Pustý
Hrádek na středověký hrad, cestou vás čekají různé hry a úkoly, od 9 hodin.
www.npsumava.cz
25. 8. 2017 / Hořeček mnohotvarý český / Svinná Lada, IS / povídání o tomto mizejícím
unikátu šumavské přírody, o jeho rozšíření, ekologii, důvodech ústupu a možnostech pod‐
pory a ochrany populací. Přednáší Jakub Hromas, od 17 hodin. www.npsumava.cz

Bližší informace získáte na www.sumavskecesty.cz.
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25. 8. 2017 / Josef Fousek – Zkrátka bez pozlátka / Klatovy / koncert od 18 hodin na rene‐
sančním dvorku. www.mksklatovy.cz
25. 8. 2017 / Farmářský trh / Klatovy, náměstí / od 8 do 14 hodin. www.mksklatovy.cz
25. – 26. 8. 2017 / Oživené noční prohlídky / hrad Švihov / od 19 hodin.
www.hradsvihov.cz
26. 8. 2017 / 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
26. 8. 2017 / Elias / Annín, kostel sv. Mořice / koncert klatovské kapely od 19 hodin, po
koncertu večerní prohlídka kostela a kostnice. www.pratelemourence.cz
26. 8. 2017 / Metal Madness ‐ open air festival / Sušice, ostrov Santos / fran‐
ta@mortifilia.cz
26. 8. 2017 / Koncertní cyklus – Kašperskohorské varhany / Kašperské Hory, kostel sv.
Markéty / Adam Viktora – varhany, Gabriela Eibenová – zpěv. www.kasphory.cz

V létě opět ochutnáte
pšeničné pivo ze
Šumavského pivovaru
V průběhu srpna se opět vrátí na čep pšeničné
pivo, které spolu s našimi dalšími pivy můžete
ochutnat v naší pivnici ve Vimperku ve Steinbre‐
nerově ulici 48/1 (pod městskou věží na náměstí
Svobody – vždy pátek 17‐22 a sobota 15‐20, pivo
v lahvích i kdykoli jindy na zavonění).
Pokud jste vyrazili na letní dovolenou do centrál‐
ní části Šumavy, jistě vám může přijít vhod osvěže‐
ní pivem Šumavského pivovaru Vimperk. Stejně tak
vám tato piva mohou zpestřit setkání s rodinou a
přáteli.

26. 8. 2017 / Hradozámecká noc / Zámek Kratochvíle / tichý i nadějný večer v zahradě ráje.
www.zamek‐kratochvile.eu
26. 8. 2017 / Hradozámecká noc / hrad Rožmberk / večerní prohlídky a doprovodný pro‐
gram. www.hrad‐rozmberk.cz
27. 8. 2017 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejte život vlků a jejich život ve smeč‐
ce, videoukázky výchovy vlčat, návštěva venkovního výběhu, od 13 hodin.
www.npsumava.cz
27. 8. 2017 / Koncert / Vimperk, zámek / od 20 hodin zahraje folková skupina Žalman.
www.vimperk.cz
28. 8. 2017 / Ptačí stěhování – fascinující fenomén / Svinná Lada, IS / přijďte se seznámit
s tažnými i stálými druhy ptáků na krátké vycházce šumavskou přírodou. V případě příznivé‐
ho počasí ukázka kroužkování ptáků. Od 8 hodin, délka trasy 8 km. www.npsumava.cz
28. 8. 2017 / Po stopách zlatokopů / Kašperské Hory, IS / vycházka s povídáním o těžbě
zlata v okolí, cestou doprovodné aktivity, délka trasy 7,5 km, od 9 hodin. www.npsumava.cz
29. 8. 2017 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada,
ví voliéry / od 19 hodin, přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz

NC so‐

29. 8. 2017 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem, sraz
v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
30. 8. 2017 / Jezerní slať – ostrůvek severské přírody / Kvilda, IS / prohlídka rašeliniště a
vycházka do okolí, délka trasy 10 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz
31. 8. 2017 / 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, nutná rezer‐
vace míst. www.npsumava.cz

Jedná se vždy o nefiltrovaná a nepasterizovaná,
nijak nekonzervovaná piva. Jejich regionální cha‐
rakter podtrhuje certifikace Šumava ‐ originální
produkt. Mimořádnou kvalitu pak dokládá i řada
ocenění získaných na celostátních soutěžích – cer‐
tifikáty si můžete prohlédnout na našem webu
www.sumavskypivovar.cz.
Naše piva můžete ochutnat v každém horském
středisku či jiném místě centrální Šumavy: v Hotelu
Churáňov na Zadově a na Kvildě v hotelu Šumava
Inn se můžete zastavit na Vimperský polotmavý
ležák 12°, ve Zdíkově v Hotelu Zámek můžete
ochutnat naši specialitu polotmavý Vimperský
7sladový speciál 13°. Vydáte‐li se na Modravu, za‐
stavte se v restauraci U všech kukaček hotelu Mádr
na Vimperský 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).
Těšíme se na Vás a vážíme si Vaší přízně k pivům
Šumavského pivovaru.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk,
www.sumavskypivovar.cz.

31. 8. 2017 / Tvořivá dílna / Kašperské
Hory, IC / seznámíte se s netradičním
výtvarným recyklováním a technikou
pergamano,
od
14
hodin.
www.npsumava.cz

Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2017 v elektronické verzi PDF za finanč‐
ního přispění Euroregionu Šumava jihozápadní Čechy.
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Přes Nebe a Peklo
na Ždánov

Stručný popis trasy
Z náměstí se vydáme po hlavní silnici – ulicí Vimperská. Přibližně po 1 km
procházíme kolem kaple, která je zasvěcena "Dvanácti apoštolům". Stále
se držíme hlavní silnice až k motorestu "Na Cikánce", za nímž odbočíme
vlevo (rovně), na vedlejší silnici vedoucí vzhůru směrem na Nezdice. Druhou lesní cestou odbočíme vpravo do lesa. Po 200 m mírného stoupání
lesem, odbočíme opět vpravo a pokračujeme podle značek, až k hájence
Nebe. Od ní jdeme doleva lesní vrstevnicovou cestou kolem závory až na
okraj louky do místa, kde stávala osada Ždánov. Odtud stoupáme vzhůru
cestou při lese a po 150 m dorazíme ke zbytkům rozbořené usedlosti. Dle
směrníku se vydáme vlevo přes louku směrem k vrcholu Ždánova (1065
m n. m.). Vpravo pod zalesněnou mezí stával do roku 1947 statek Höllhof
– Peklo. Přejdeme louku a pokračujeme vlevo souběžně s červenou turistickou značkou směrem ke hradu Kašperk. Po 1200 m od louky bývalého
Ždánova dorazíme na křižovatku se silnicí III. třídy vedoucí z Kašperských
Hor do Nezdic. Přejdeme silnici a pokračujeme dále souběžně s červenou
turistickou značkou až k okraji lesa. Tam, u křížku, opustíme červenou turistickou značku a odbočíme vlevo. Klesáme lesní cestou, až se napojíme
na asfaltovou cestu. Po ní pokračujeme vlevo (rovně) a míříme přes Cikánku, kolem kaple „Dvanácti apoštolů“ zpět na náměstí v Kašperských
Horách.

Výškový profil trasy

Parkování: parkoviště v Kašperských
Horách (odstavná plocha v Sušické ulici
– zdarma, na Žižkově náměstí –
zdarma, na náměstí – placené)
GPS: 49.1440786N, 13.5547039E
Nástupní místo: rozcestník na náměstí
(před budovou Coop)
GPS: 49.1438469N, 13.5545536E
Značení: celá trasa vede
po červené značce
Časová náročnost: 3 hod.
Fyzická náročnost: středně náročná

trasa, stoupání v první polovině
cesty
Délka trasy: 9 km

Povrch: asfalt, lesní cesty, louky
Zajímavosti na trase: na louce zmizelé
osady Ždánov stával pod zalesněnou
mezí až do roku 1947 statek Peklo
(Höllhof); pozůstatky linie opevnění čs.
armády z druhé poloviny 30. let 20. st.
(tzv. řopíky), zbytky zlatodolů na jižním
svahu hory Ždánov
Občerstvení: v K. Horách
Zajímavosti v okolí: Hrad Kašperk;
Pustý Hrádek; Muzeum Šumavy, K.H.;
Muzeum historických motocyklů, K.H.;
Expozice česká hračka, K.H.;
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Přes Nebe a Peklo na Ždánov

