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Zářijové akce na Šumavě

Výstavy a dlouhodobé akce

1. 9. 2018 / M. Nostitz Quartet / Chanovice, zámecký areál / koncert od 18 hodin.
www.chanovice.cz

1. ‐ 30. 9. 2018 / Výstava Československé legie 1914
‐ 1920 / Vyšší Brod, vestibul kina /
www.mestovyssibrod.cz

1. 9. 2018 / Dostihy / Kratochvíle, závodiště u zámku / www.netolice.cz

1. ‐ 30. 9. 2018 / Eva Malkovská – výstava obrazů /
Netolice, muzeum / www.muzeumnetolice.cz

1. 9. 2018 / Motokrosové závody / Netolice, trať Ingilinka / www.netolice.cz
1. 9. 2018 / Příběh mouřenecké školy / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice a okolí / sraz
žáků mouřenecké školy a pionýrů, kteří ji využívali od 60. Let; celodenní program, od 16 ho‐
din přednáška o historii školy. www.pratelemourence.cz
1. 9. 2018 / Aukce obrazů Evy Jandejskové / Hartmanice, synagoga / od 16 hodin.
www.hartmanice.cz
1. 9. 2018 / Plavba kuriozních plavidel / Vyšší Brod, Kemp pod hrází / netradiční akce
s kulturním programem, start v 13:26 hodin.
www.mestovyssibrod.cz
1. ‐ 2. 9. 2018 / Sušická pouť / Sušice / mše,
pouťové atrakce, výstava drobného zvířec‐
tva v areálu chovatelů. www.mestosusice.cz
1. ‐ 8. 9. 2018 / Divadelní festival / Netoli‐
ce, divadlo / představení ochotnických
spolků. www.netolice.cz
2. 9. 2018 / Ptačí tah – fascinující fenomén
/ Svinná Lada, IS / Kam ptáci odlétají, jak
dlouho jim trvá cesta? Jak se studuje ptačí tah? Přijďte se seznámit s tažnými i stálými druhy
ptáků na krátké vycházce šumavskou přírodou. Od 8 hodin, délka trasy 8 km.
www.npsumava.cz

2. ‐ 22. 9. 2018 / Když spadla železná opona / Sušice
/ výstava. www.mestosusice.cz
2. ‐ 30. 9. 2018 / Výstava fotoobrázků E. Pilarové /
Chudenice, Starý zámek ‐ Muzeum J. Dobrovského /
www.zamekchudenice.cz
14. 9. ‐ 26. 10. 2018 / Výstava k 100. Výročí založení
republiky / Klatovy, KD / vernisáž 13. 9.; dobový
kemp před kulturním domem o víkendu 15. a 16. 9.;
výstava připravena ve spolupráci s Československou
obcí legionářskou. www.mksklatovy.cz
do 30. 9. 2018 / Výstava obrazů Daniely Štichové –
Nepomucké vábení / Janovice nad Úhlavou,
knihovna / výstava obrazů vám odhalí poetické po‐
hledy na Nepomuk a krajinu v blízkém okolí.
www.knihovna.janovice.cz
do 30. 9. 2018 / Komentované prohlídky města /
Kašperské Hory / tematické prohlídky města s prů‐
vodcem o historii dávné i nedávné; červen a září kaž‐
dou neděli, červenec a srpen út, čt, ne; prodej vstu‐
penek v IC, sraz v 10.30 hodin před radnicí.
www.kasphory.cz
do 30. 9. 2018 / Výstava Letní květena Šumavy /
Hartmanice, IC / na fotografiích ing. Přemysla Večeři.
www.muhartmanice.cz
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7. 9. 2018 / Večer pod stromy / Netolice, náměstí / koncert kapely Lakomá Barka.
www.netolice.cz
7. 9. 2018 / Koncert kapely Argema / Horažďovice, KD / www.kdhd.cz
7. 9. 2018 / Ekompilace / Klatovy, náměstí Míru / letošními headlinery jsou kapely Buty,
David Stypka, Echonaut, Ptakustik, Ticho de pre cupé band, moderuje Tereza Tobiášová, od
14 hodin, vstup volný. www.klatovy.cz
7. – 8. 9. 2018 / Šumavské Kašperské Hory / Kašperské Hory, Náměstí / historické městské
slavnosti, obří loutky, dobová módní přehlídka, historická auta, hudba, divadlo, jarmark, oh‐
ňostroj a další; oslavte s námi 100 leté výročí vzniku Československé republiky.
www.kasphory.cz
7. ‐ 8. 9. 2018 / Septembeer Fest / Horní Planá / 5. ročník pivního festivalu s bohatým
doprovodným programem. www.horniplana.cz
7. – 8. 9. 2018 / Výstava hub / Klatovy, KD / www.mksklatovy.cz
8. 9. 2018 / Městské slavnosti – 100 let republiky / Prachatice, náměstí / bohatý kulturní
program, módní přehlídka „Šarm a elegance První republiky“, Pošťácká pohádka od Karla
Čapka, ukázka požární techniky nejen ze současnosti ale i dob minulých, od 10 hodin.
www.prachatice.eu
8. 9. 2018 / Kříž smíření / Zhůří u Javorné / slavnost vztyčení a posvěcení Kříže smíření, spo‐
jená se vzpomínkou na výrazné osobnosti knězů, kteří působili ve Velhartické farnosti a svě‐
cení plastiky „ Srdce probodené pěti ranami“, která bude zakomponovaná do Kříže smíření
www.muhartmanice.cz
8. 9. 2018 / Jelen evropský / Kvilda, NC / odborná přednáška o životě jelena, od 15 hodin.
www.npsumava.cz
8. 9. 2018 / Lipno dětem / Lipno nad Vltavou / …aneb den s Integrovaným záchranným
systémem, ukázky a zásahy pro‐
fesionálních hasičů, policistů a
záchranářů. www.lipno.info
8. – 9. 9. 2018 / Poutní slavnost
narození Panny Marie / Strašín
na Šumavě / v sobotu od 18 ho‐
din poutní mše svatá, v neděli
v 10 hodin setkání účastníků
pouti před obecním úřadem,
koncert dechové hudby Solo‐
vačka ze Sušice, v 10.45 hodin
slavnostní procesí s Madonnou, korouhvemi a hudbou k poutnímu kostelu, v 11 hodin
poutní mše svatá a ve 14 hodin požehnání a rozloučení s poutníky. www.strasin.cz
9. 9. 2018 / Pouť v zahradě a jarmark / Zámek Kratochvíle / den plný radostných zážitků a
překvapení k uctění svátku zámeckého kostela Narození Panny Marie. www.zamek‐
kratochvile.eu
9. 9. 2018 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejte život vlků a jejich život ve smečce,
videoukázky výchovy vlčat, návštěva venkovního výběhu; od 13 hodin. www.npsumava.cz
11. 9. 2018 / Přednáška: Okupační rok 1968 / Vyšší Brod, Klub pod kinem / od 18 hodin.
www.mestovyssibrod.cz
11. 9. 2018 / Přednáška Václav Burle – Houby Netolicka / Netolice, muzeum / od 17 hodin.
www.muzeumnetolice.cz
13. 9. 2018 / Orchestr Ježkovy stopy / Sušice, Smetanův sál / koncert. www.mestosusice.cz
13. 9. 2018 / Chalupská slať a okolí / Svinná Lada, IS / prohlídka slati spojená s vycházkou s
výkladem o historii kraje Lad; od 10 hodin, délka trasy do 10 km, nutná rezervace míst.
www.npsumava.cz

do 30. 9. 2018 / Vážím, vážíš, vážíme / Horažďovi‐
ce, muzeum / výstava vah a závaží ze soukromé
sbírky Evžena Koury. www.horazdovice.cz
do 30. 9. 2018 / Konec Velké války a život v nové
republice / Horažďovice, muzeum / aneb jak se žilo
v Horažďovicích (1918 – 1938). www.horazdovice.cz
do 30. 9. 2018 / Výstava Nejvyšší sudí Půta Švihov‐
ský z Rýzmberka / hrad Švihov / představení této
téměř neznámé osobnosti široké veřejnosti.
www.hradsvihov.cz
do 30. 9. 2018 / Šikovné ruce ze Dnů řemesel na
fotografiích / Chanovice, zámecký areál / výstava
Fotoklubu Nepomuk, zahájení od 18 hodin, zahraje
Musical Friendship. www.chanovice.cz
do 30. 10. 2018 / Výstava betlémů / Netolice, mu‐
zeum / www.muzeumnetolice.cz
do 31. 10. 2018 / Výstava Králové Šumavy / Dobrá
Voda u Hartmanic, Muzeum Dr. Šimona Adlera /
výstavu pořádá Ústav pro studium totalitních reži‐
mů. www.muzeum.sumava.net
do 31. 10. 2018 / Vladimír Faust: Krajina – příroda
/ Žihobce / výstava velkoformátových fotografií /
www.zihobce.eu
do 31. 10. 2018 / Gastronomie od dob našich babi‐
ček / Žihobce / výstava kuchyňských potřeb, spo‐
třebičů, kuchařek ze soukromé sbírky Č. Kulíška ze
Sušice. www.zihobce.eu
do 31. 10. 2018 / Výstava k 135 letům výročí SDH
Žihobce / Žihobce / www.zihobce.eu
do 2. 11. 2018 / Výstava Jana Chaloupka / Horažďo‐
vice, městská galerie / výstava veselých ilustrací pro děti
"Taky sloni sbírají houby"; vernisáž se koná v sobotu 1. 9.
2018 v 16 hodin v Městské galerii Horažďovice.
www.horazdovice.cz

Šumavské Kašperské Hory
aneb 100 let republiky
Město Kašperské Hory vás zve na dvoudenní his‐
torické městské slavnosti. Oslavte s námi 100 leté
výročí vzniku Československé republiky. Akce se
uskuteční 7. ‐ 8. září 2018.
Program v pátek:
15:00 Pietní akt u pomníku obětí světových válek
16:00 Zahájení programu na náměstí
16:10 Hlasoplet
17:30 Švejk‐band
18:30 Vernisáž výstavy v Muzeu Šumavy „Zvony
pro Šumavu“
19:00 Kůrovci
20:30 Neuvěřitelno (promítání černobílého filmu
„Milenky starého kriminálníka“ ‐ 1927 za doprovodu
živé hudby).
program sobota:
10:30 Zahájení programu na náměstí
11:00 Divadlo DRAK – O Vousaté princezně
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14. 9. 2018 / Na správné adrese / Horažďovice, KD / divadelní hra v podání Žihobeckého
divadla J. K. Tyla od 19:30 hodin. www.kdhd.cz
14. – 15. 9. 2018 / Dny evropského dědictví / Klatovy / v pátek koncert, v sobotu celodenní
program na náměstí. www.klatovy.cz
14. – 16. 9. 2018 / Houbařský víkend / Javorník na Šumavě / mykologická výstava.
www.javorniksumava.cz
15. 9. 2018 / Rys ostrovid / Kvilda, NC / odborná přednáška od 13 hodin.
www.npsumava.cz
15. 9. 2018 / Konopická pouť / Zbytiny / od 14 hodin.
15. 9. 2018 / Šumavský fotomaraton / Kašperské Hory, IS / oblíbená fotografická soutěž
pro širokou veřejnost, úkolem soutěžících je nafotit za 5 hodin 5 témat v zadaném pořadí.
www.fotoinstitut.cz
15. 9. 2018 / Slavnostní svěcení zvonu a oltáře / Vatětice, kaple Panny Marie Bolestné /
slavnostní chvíli umocní pěvecký sbor Carmina Nova pod vedením sbormistryně Mgr. Lucie
Hřebíkové, od 16 hodin zde představí své dílo sklářská výtvarnice paní Tesařová, v 17 hodin
bude následovat mše svatá, kterou bude celebrovat světící biskup Mons. Pavel Posád. Po
mši svaté bude následovat malé pohoštění pod Vatětickou lípou.

12:30 Průvod městem
13:00 Slavnostní přivítání hostů na pódiu
13:15 Josef ŠVEJK & c.k.ŠRAML‐ík
14:30 Zásah četnické hlídky
15:00 Loutkové divadlo na nádvoří radnice
15:30 Kapela 35. pěšího pluku – FOLIGNO
17:00 Bedrník
17:30 Loutkové divadlo na nádvoří radnice
18:00 Taneční vystoupení
18:40 Soutěžní kvíz
20:00 Sestry Havelkovy a módní přehlídka
21:30 Patrola Šlapeto
22:30 Divadlo Kvelb Ateliér Velká ohňová show

15. 9. 2018 / Mistrovství Šumavy v opékání prasat / Hartmanice / 3. ročník, od 10 hodin.
www.muhartmanice.cz
15. 9. 2018 / Musica pro Sancta Cecilia / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / koncert
vokálně‐instrumentálního souboru, který se zaměřuje především na interpretaci hudby z
období gotiky, renesance a baroka, od 18 hodin. www.pratelemourence.cz
15. 9. 2018 / Benefiční koncert / Chudenice, zámek / www.zamekchudenice.cz
15. – 16. 9. 2018 / Mezinárodní den památek / hrad Švihov / zpřístupnění Půtovy ložnice.
www.hradsvihov.cz
16. 9. 2017 / Slavnosti plodů / Chelčice / cykloakce pro celou rodinu.
www.jihoceskyvenkov.cz
15. – 16. 9. 2018 / Enduro Race / Špičák, Ski & bike / závod horských kol.
www.sumava.net/itcruda
15. 9. 2018 / Setkání s folklorem / u hraničního potoku Ježová – Iglbach / ukázky plavení
dříví od 13 hodin. www.schw‐kan.com
18. – 21. 9. 2018 / Filmový festival NaturVision / Vimperk / mezinárodní festival o zvířatech
a přírodě. www.vimperk.cz
20. 9. 2018 / Cestovatelská beseda o Peru / Janovice nad Úhlavou / od 18 hodin v sále MÚ
cestopisný večer o jihoamerickém stát Peru s Kateřinou Kovačkovou.
www.knihovna.janovice.cz
21. 9. 2018 / Jedna plus jedna jsou tři / Volary, KD / představení Divadla pod věží /
www.mestovolary.cz
21. 9. 2018 / Farmářský trh / Klatovy, náměstí / od 8 do 14 hodin. www.mksklatovy.cz
21. 9. 2018 / Divadelní představení / Volary, kino / Divadlo pod věží představí hru Jedna
plus jedna jsou tři, od 19 hodin. www.mestovolary.cz
22. 9. 2018 / Farmářské trhy / Sušice, náměstí / od 8 do 13 hodin. www.mestosusice.cz
22. 9. 2018 / Vlk obecný / Srní, NC / odborná přednáška o životě vlků od 13 hodin.
www.npsumava.cz
22. 9. 2018 / Kvetoucí poklady podzimu / Kašperské Hory, IS / botanická vycházka nejen za
šumavskými hořci, od 10 hodin. www.npsumava.cz
22. 9. 2018 / 25 let od znovuvysvěcení Mouřence / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice
/ minikonference o česko‐německých vztazích, od 14 hodin česko‐německá poutní mše sva‐

Více informací o turistických zajímavostech a nadchá‐
zejících akcích naleznete na www.kasphory.cz nebo vám
je sdělí pracovnice na MěKIS Kašperské Hory.

Lipenský KOLOtoč
Nenechte si ujít 7. ročník akce Lipenský KOLO‐toč,
která se bude konat 28. září 2018.
Akce je ideální pro všechny, kteří mají rádi jízdu na ko‐
le či in‐line bruslích, pro malé i velké, rodiny s dětmi,
aktivní i rekreační sportovce… prostě všechny, kteří si
chtějí užít den a na čerpat energii díky nádherným sce‐
nériím okolí lipenského jezera.
Akce začne v 10 hodin v Lipně nad Vltavou v přístavu u
budovy Kapitanátu. Pojede se po Jezerní cyklo‐ a in‐line
trase směrem na Frymburk, následně přívozem na Frý‐
davu a odtud přes Přední Výtoň zpět do Lipna nad Vlta‐
vou. Po celý den budete mít možnost si vyzkoušet flou‐
trejl s instruktorem. Jedná se o 5 km dlouhou, lesem
vedenou cyklotrasu, která je určená přímo pro Vás a
Vaše děti. Užijte si bezpečnou jízdu na kole v klidném
prostředí lesa.
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22. 9. 2018 / Kreativní tvoření / Srní, NC / výroba obrázků vlka obecného papírovou krajko‐
vou metodou – pergamano, od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz
22. – 23. 9. 2018 / Muzeum lehkého opevnění / Annín / přijďte si v tento den prohlédnout
soustavu řopíků s dobovým vybavením. www.ropik‐annin.cz
22. – 23. 9. 2018 / Hojsovecká pout´ / Hojsova Stráž / s hudbou, zábavou a vším, co k pouti
patří. www.sumava.net/itcruda
22. ‐ 23. 9. 2018 / Spartan Race /Lipno nad Vltavou / první Spartan Trifecta víkend v České
republice v roce 2018. Jedná se o 3
závody během víkendu. Závodníci,
kteří dokončí všechny 3 závody, obdr‐
ží speciální medaili. 3 základní závody:
Spartan Sprint 5km+ 20 překážek mi‐
nimum; Spartan Super 13km+ 25 pře‐
kážek minimum; Spartan Beast 20km+
30 překážek minimum. Oba dny si bu‐
dou moci zasoutěžit také děti, součás‐
tí víkendu bude i Spartan Kids pro děti od 4‐14 let. www.lipno.info
23. 9. 2018 / 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

Na Floutrejlu pojedete převážně z kopce, plynule pro‐
jedete po terénních vlnách a hravě zvládnete připravené
klopené zatáčky. Dojedete až k nástupní stanici lanovky
Promenádní. Zpět do kopce se vyvezete lanovkou.
Více na www.lipno.info

Svatováclavská muzejní noc
ve Fotoateliéru Seidel
Museum Fotoateliér se každoročně připojuje ke
Svatováclavským slavnostem, které se konají 29.
září v Českém Krumlově, s večerními prohlídkami.
Muzejní noc Musea Fotoateliér Seidel nabídne
návštěvníkům prohlídky s průvodci zdarma v hodi‐
novém intervalu od 19 hodin a poslední prohlídka
začne ve 22 hodin.
Muzeum bude nasvětleno s minimem elektrické‐
ho světla. Prohlídka trvá cca 45 minut.
Rezervace je nutná prostřednictvím formuláře na
webu muzea nebo na telefonu +420 736 503 871, e‐
mail: info@seidel.cz.
Činnost musea můžete sledovat i na Facebooku, Goo‐
gle+ a Instagramu.

23. 9. 2018 / Česko – bavorská neděle / Železná Ruda ‐ Alžbětín / bleší trh, hudba a bohatý
program od 10 do 17 hodin na hraničním nádraží. www.sumavanet.cz/itcruda
23. 9. 2018 / Pohádkový les / hrad Klenová / od 13 do 16 hodin se u hradu setkáte s po‐
hádkovými postavami z večerníčků. www.gkk.cz
23. 9. 2018 / Vzpomínkový den J. Kvapila / Chudenice, muzeum / zádušní mše v kostele,
beseda s vnoučaty, položení květin na hrob J. Kvapila. www.zamekchudenice.cz
23. 9. 2018 / Pěvecký sbor Svatobor a hosté / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice /
slavnostní koncert k 25. výročí znovuvysvěcecní a záchrany Mouřence od 15 hodin.
www.pratelemourence.cz
26. 9. 2018 / Středeční večery – flora Boubínského pralesa / Kvilda, IC / Boubínský prales
v letošním roce slaví 160 let od vyhlášení jeho ochrany. Pojďme zjistit, jaké vzácné rostliny
zde můžeme najít. Přednášející: Milan Štech; od 16 hodin. www.npsumava.cz
27. 9. 2018 / OPEN MIC Sušice / Sušice, centrum charity Prostor / Zpíváš?, Hraješ? Ukaž se!
Podpoříme Tě dobrým zvukem! Od 14:30 do 16 hodin, přihlášky na tel. 602 600 545, studi‐
omuzikamia@gmail.com
27. 9. 2018 / Tvořivá dílna / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyrobit originální dárek z fima,
od 14 do 16 hodin. www.npsumava.cz
28. 9. 2018 / Svatováclavské oslavy / Klatovy, náměstí / svatováclavská jízda od 12 hodin a
kulturní program. www.mksklatovy.cz
28. 9. 2018 / Vojsko a četnictvo I. republiky / Prachatice, náměstí / ukázka vozidel náležejí‐
cích k vojenským a ozbrojeným složkám 1. republiky, pohyb osob v dobových uniformách
včetně slavnostního nástupu, přednášky na téma Četnictvo a četnická kriminalistika, opev‐
nění hranic 1935 – 1938. www.prachatice.eu
28. 9. 2018 / Koncert k státnímu svátku / Klatovy, arciděkanský kostel / od 18 hodin kon‐
cert Missa Jazz Jaromíra Hniličky, pěvecký sbor Šumavan a hosté. www.mksklatovy.cz
28. 9. 2018 / Za jeleny a rysy na Šumavě / Kvilda, NC / komentovaná prohlídka venkovní
expozice s výběhem jelenů a rysů od 16 hodin, nutné předchozí objednání.
www.npsumava.cz

Šumavský pivovar ve
Vimperku vstoupil do 9. roku
své činnosti
21. srpna 2018 vstoupil Šumavský pivovar do
9.roku své činnosti. Když jsme v roce 2010 otevírali,
stály před námi velké neznámé a otazníky. Jak bude
pivo chutnat? Kdo o něj bude mít zájem? Jak získat
zákazníky a návštěvníky? Jaká piva postupně nabí‐
zet? A mnoho dalších.
Dnes s odstupem už řadu odpovědí známe. Nej‐
podstatnější však je – asi nijak překvapivě – že pou‐
ze kvalitou lze na dnes velice přeplněném pivním
trhu uspět. A jsme rádi, že po počátečních úspěších
na vrcholných soutěžích a přehlídkách piv, začala
být naše piva pivařským světem vnímána a žádána.
Jsme malý pivovar, vaříme piva nefiltrovaná a ne‐
pasterizovaná, bez konzervantů a stabilizátorů, tedy
piva vyžadující odpovídající zacházení a mající ob‐
jektivně úzkou síť konzumentů a odběratelů. Dnes
je ve Vimperku zájem především turistů a návštěv‐
níků Šumavy, na Šumavě v horských střediscích
(vždy jedno místo) a v Praze nejen občasně v pivních
klubech, ale i trvale v prestižních podnicích šéfku‐
chaře Zdeňka Pohlreicha. Zvyšující se odbyt si po‐
stupně vyžádal i dovybavení technologie a dnes dis‐
ponujeme potřebnou kapacitou na špičkové úrovni.
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28. 9. 2018 / Den věží a rozhleden / Javorník na Šumavě / www.javorniksumava.cz
28. 9. 2018 / Lipenský Kolo‐toč / Lipno nad Vltavou / po celý den budete mít možnost si
vyzkoušet floutrejl s instruktorem, jedná se o 5 km dlouhou, lesem vedenou cyklotrasu.
www.lipno.info
28. 9. 2018 / Den železnice / Horažďovice předměstí / zvláštní parní vlak, doprovodný pro‐
gram. www.cdmuzeum.cz
28. – 29. 9. 2018 / Historie všemi smysly / hrad Kašperk / vnímejme historii trochu jinak.
www.kasperk.cz
29. 9. 2018 / 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

Nabízíme piva českého typu a ta doplňujeme řa‐
dou piv dříve ve Vimperku vařených (nyní bavor‐
ských) vč. piva pšeničného, 7sladovým pivem vlastní
receptury, třemi druhy piv ochucených, americkým
„alem“ a nově sadou „alů“ australských.
Piva máte možnost ochutnat vždy v pátek 17‐22 a
v sobotu 15‐20 v naší pivnici ve Vimperku ve Stein‐
brenerově ulici 48/1 (hned pod náměstím Svobody),
koupit si je během týdne tamtéž „na zazvonění“
v lahvích nebo je ochutnat jinde na Šumavě (v sou‐
časnosti na Filipově Huti v penzionu Hájenka, na
Kvildě v hotelu Šumava Inn nebo v Řetenicích
v hotelu Zlatý Potok) a v Praze (kde aktuálně, najde‐
te na www.sumavsky pivovar.cz). Sudové pivo si
můžete vzít i na svůj pobyt na Šumavě nebo pro
rodinnou či firemní oslavu a posezení (nejlépe pište
na rezervace@sumavskypivovar.cz ).

29. 9. 2018 / Stožecké mistrov‐
ství světa v tlučení špačků /
Stožec, IS / soutěž je určena
všem, co se rádi baví a nebojí se
do toho praštit, od 13 hodin.
www.npsumava.cz
29. 9. 2018 / Zakázaný Ovoce + Jaksi Taksi / Horažďovice, KD / koncert od 20 hodin.
www.kdhd.cz
30. 9. 2018 / Posezení s písničkou – Pěčnovanka / Horažďovice, KD / od 15 hodin.
www.kdhd.cz

Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i vy. Zajímavé články a příspěvky, tipy
na výlety a kulturní akce (společně s fotografií) nám zasílejte na e‐mail kytlicova@rras.cz

Své schopnosti jsme prokázali i v době provozu
restaurace, která se dostala na přední místo v
prestižním Maurerově výběru. Teď se však soustře‐
ďujeme pouze na vaření piva a dbáme o jeho sku‐
tečně špičkovou kvalitu.
Do dalších let si přejeme, abyste nám zachovali
přízeň a našli si k nám vždy cestu. My pro to udělá‐
me maximum.
Popřejte spolu s námi do 9. roku vaření piva
v Šumavském pivovaru ve Vimperku našim pivům a
činění tradiční pivovarské „Dej Bůh štěstí!“.
A co bude na výčepu v záři? Kromě tradičních ležáků
(světlý, polotmavý, tmavý) též pivo pšeničné a možná už
i Vimperský zlatý Bock 16°.
Ivan Hojdar, Šumavský
www.sumavskypivovar.cz

pivovar

Vimperk,
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