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Červencové akce na Šumavě

Výstavy a dlouhodobé akce

1. 7. 2020 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS / vycházka přes Šibeniční vrch
do okolí, délka trasy 5,5 km, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz

1. – 31. 7. 2020 / Šumavské lesy / Vimperk, městská
knihovna / výstava o životě a práci v lese.
www.vimperk.cz

1. 7. 2020 / EDICE13 / Klatovy, nádvoří Jezuitské koleje / divadelní improvizace s Edicí13,
nejstarším souborem LDO ZUŠ J. Kličky Klatovy, od 18 hodin. www.mksklatovy.cz

1. 7. – 28. 8. 2020 / Národní park Šumava – Boubín
/ Sušice, podkroví radnice / výstava fotografií.
www.mestosusice.cz

1. 7. 2020 / Olga Lounová / Lipno, Kemp Modřín / www.lipno.info
2. 7. 2020 / This! / Vyšší Brod, klášterní zahrada / koncert od 19 hodin. www.ivyssibrod.cz
3. 7. 2020 / Duo Bohémo / Horažďovice, sál muzea / Matouš Pěruška ‐ housle & Kristýna
Vocetková – violoncello, od 19 hodin. www.muzeumhd.cz/
3. 7. 2020 / Rostliny, stromy, keře a jejich místo v kuchyni / Kašperské Hory, IS / botanická
vycházka od 10 hodin, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz
3. – 6. 7. 2020 / Divadelní léto na zámku / zámek Kratochvíle / v zahradě zámku hraje sou‐
bor divadelních ochotníků Tyl Netolice komedii Zdeňka Jirotky ‐ Saturnin, od 21 hodin.
www.zamek‐kratochvile.cz
4. 7. 2020 / Vázání vorů a plavení dřeva / Rechle u Modravy / historie dřevařství, vázání
vorů a plavení dřeva, od 10.30 do 15 hodin. www.npsumava.cz
4. 7. 2020 / Chlumanský trh / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, lokálních vý‐
pěstků a výrobků, od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz
4. 7. 2020 / Slavnost 20. výročí odhalení pomníku příslušníkům 90. pěší divize americké
armády / Zhůří pod Javornou/ od 10 hodin. www.muhartmanice.cz
4. – 6. 7. 2020 / Řemesla ve skanzenu v podhradí / hrad Velhartice / ukázky řemesel – ko‐
vář, sedlář, zpracování vlny, včelnice, ovečky. www.hrad‐velhartice.cz
4. – 11. 7. 2020 / Muzeum lehkého opevnění / Annín / přijďte si prohlédnout soustavu řo‐
píků s dobovým vybavením. www.ropik‐annin.cz

1. 7. ‐ 31. 8. 2020 / Komentované prohlídky města /
Kašperské Hory / každé úterý a čtvrtek od 15 a nedě‐
le od 10.30 hodin, v průběhu zhruba 75minutové
prohlídky navštívíte barokní budovu radnice s největ‐
ším skříňovým betlémem v Čechách, radniční pod‐
zemí, kostel sv. Markéty a představíme vám zajímavé
stavby historického náměstí. Prodej vstupenek na
MěKIS, tel. 376 503 413. www.kasphory.cz
1. 7. ‐ 31. 8. 2020 / Promítání pod širým nebem /
Kašperské Hory / každý pátek od 21:30 hodin
v parčíku pod kinem. www.kasphory.cz
1. 7. ‐ 31. 8. 2020 / Výstava fotografií Kašperk v
proměnách světla / Kašperské Hory, radnice / vý‐
stava fotografií hradu Kašperk a jeho okolí od růz‐
ných, nejen profesionálních fotografů, v různém svět‐
le i období. www.kasphory.cz
1. 7. ‐ 31. 8. 2020 / Ze sbírek muzejního spolku Vim‐
perského panství / Vimperk, kavárna Happy Coffee
/ v expozici uvidíte obrazy a grafiky, velkoplošné his‐
torické fotografie z Vimperka, umělecké řemeslo,
sklo, porcelán, majoliku, ale i předměty tvořící sou‐
část každodennosti našich předků. www.vimperk.cz
do 25. 7. 2020 / Výstava Společné cesty / Klatovy,
kostel sv. Vavřince / www.klatovy.cz
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5. 7. 2020 / Rabský floutek / hrad Rabí / Divadlo Buchty a loutky ztvární Norskou pohádku,
od 15 hodin. www.hrad‐rabi.eu
5. 7. 2020 / Divadlo pro děti / Vimperk, park u Volyňky / pohádka Nešťastný šafářův dvo‐
reček od 15.30 hodin. www.meks‐vimperk.com
5. 7. 2020 / 24. narozeniny HOUBY/ Horažďovice, Music Club Houba / prase na grilu, hraje
Experiment / www.penzionhorazdovice.cz
7. 7. 2020 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS / vycházka přes Šibeniční vrch
do okolí, délka trasy 5,5 km, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz
7. 7. 2020 / Louky a pastviny v okolí
Bučiny a Knížecích Plání / Bučina,
aut. zast. / vycházka spojená
s povídáním o historii, délka trasy 9
km, nutné přihlášení předem.
www.npsumava.cz

do 15. 8. 2020 / Večerní komentované prohlídky
/ Horažďovice, sraz na zámeckém nádvoří / každý
pátek a sobotu od 20 hodin, provází Mgr. Roman
Vaněk, předprodej v IC, tel. 371 430 634.
www.muzeumhd.cz

do 26. 8. 2020 / Výstava Zpátky v Horažďovicích /
Horažďovice, muzeum / malby a kresby význam‐
ného regionálního umělce Jindřicha Krátkého.
www.muzeumhd.cz

8. 7. 2020 / Život na louce / Stožec, IS
/ vydejte se na stezku plnou zábavných úkolů. www.npsumava.cz
9. 7. 2020 / Tajemný svět rostlin / Kvilda, IS / botanická vycházka, nutné přihlášení předem.
www.npsumava.cz
9. – 12. 7. 2020 / Divadelní léto na zámku / zámek Kratochvíle / v zahradě zámku hraje
soubor divadelních ochotníků Tyl Netolice komedii Zdeňka Jirotky ‐ Saturnin, od 21 hodin.
www.zamek‐kratochvile.cz
10. 7. 2020 / Ruční výroba skleněných korálků /
Kašperské Hory, IC / Co to byly páteříky a jak se vy‐
rábějí vinuté perly? Dozvíte se o historii sklářství a
zkusíte si vyrobit vlastní korálek, od 13 hodin.
www.npsumava.cz
10. 7. 2020 / Koncert skupiny Elias / Dobrá Voda u
Hartmanic, kostel / od 19 hodin. www.elias‐kt.cz

11. 7. 2020 / Švejk ‐ band / Chanovice, zámecký
areál / písničky z hospůdek a kabaretů 20. století,
od 18 hodin. www.chanovice.cz
11. 7. 2020 / Dětský den / Hoslovice, mlýn / zábava pro celou rodinu, hry a soutěže
o zajímavé ceny. www.muzeum‐st.cz
11. 7. 2020 / Houba challenge / Horažďovice, Music Club Houba / utkání dvojic
v disciplínách kolo, bowling, střelba, stolní tenis a nohejbal. www.penzionhorazdovice.cz
11. 7. 2020 / Volarský sekáč / Volary, Maxovy louky / 12. ročník tradiční soutěže v ručním
kosení, nebude chybět ani soutěž nejlepší Sekáč proti Křovinátorovi, ladné pohyby „hrabě‐
nek“, občerstvení a dobrá pohoda. www.volary.vesele
11. ‐12. 7. 2020 / Klatovská pouť / Klatovy / koncerty na náměstí, výstava karafiátů, pouťo‐
vé atrakce, řemeslný trh, v letním kině pouťová heligonka vždy od 12 hodin. www.klatovy.cz
filharmonie

do 31. 8. 2020 / Obchod, průmysl a živnosti ve
Vimperku / Vimperk, sál MěKS / výstava předsta‐
ví zejména prostřednictvím historických reklam a
poutačů vývoj průmyslových a obchodních aktivit
ve městě. www.meks‐vimperk.com
do 31. 8. 2020 / Zhůří ‐ 75 let / Hartmanice, IC /
výstavka dlouholetého skauta Vladimíra Černého
připomíná události z května 1945 a součas‐
nost. www.muhartmanice.cz
do 31. 8.2020 / Prodejní výstava šumavských
tvůrců a řemeslníků / bývalá fara Srní, u kostela /
originální výrobky ze dřeva, keramiky, textilu, ob‐
razy, aranžované sušené květiny a mnoho dalšího.
Řada z těchto výrobků má certifikát ŠUMAVA –
originální produkt®. Každý návštěvník najde nejen
inspiraci k vlastní tvorbě, ale má i příležitost
k nákupu zajímavých dárků, otevřeno denně od 10
– 17 hodin. www.kvetiny‐knezova.cz
do 1. 9. 2020 / Výstava Pod lupou / Kašperské
Hory, kobky na radnici / jak vypadá život pod
zvětšovacím sklem? Přijďte si prohlédnout výstavu
a pobavit se s interaktivními exponáty.
www.kasphory.cz

10. 7. 2020 / Hudba na náměstí / Klatovy / od 15
do 19 hodin hraje Petrovická sedmička a Relax 20;
od 20 hodin Plzeňský MLS. www.mksklatovy.cz

Jihočeské

do 31. 7. 2020 / Dřevo v různých podobách / Že‐
lezná Ruda, environmentální centrum / výstava
intarzie a dřevovýroby Mgr. Josefa Škanty.
www.sumava.net/itcruda

do 16. 8. 2020 / Roman Kárník – Tajnosti / Sušice,
galerie
Sirkus
/
výstava
obrazů.
www.mestosusice.cz

7. 7. 2020 / Xindl X / Lipno, Stezka
korunami stromů / od 20 hodin.
www.lipno.info

12. 7. 2020 / Koncert
www.javorniksumava.cz

do 31. 7. 2020 / Retrospektivní výstava Stanisla‐
va Trigo Tříletého / hrad Švihov / výstava před‐
staví obrazy, koláže, filmové rekvizity a další ob‐
jekty volné tvorby. www.hradsvihov.cz

/

Javorník

na

Šumavě

/

do 1. 9. 2020 / Výstava Živá voda aneb Jak jsme
prožívali karanténu / Kašperské Hory, kino / vý‐
stava představí práce, které vznikly v období nou‐
zového stavu v ČR, jedná se o výtvory dětí ze ZUŠ,
ale také dětí, rodičů a sousedů z Kašperských Hor.
www.kasphory.cz
do 4. 9. 2020 / Barbora a Adam Kašparovi:
„ŠUM“ / Prachatice, Galerie Dolní brána / realis‐
tické obrazy ze šumavských hvozdů dvou mladých
talentovaných umělců. www.kisprachatice.cz
do 25. 9.2020 / Retrohrátky s miminky a kočárky
/ Žihobce, muzeum / výstava hraček z 60. – 90. let
ze
sbírky
Jarmily
Strakové
z Andělic.
www.zihobce.eu/muzeum
do 26. 9. 2020 / Komentované prohlídky / Mou‐
řenec u Annína / prohlídky kostela a kostnice, sraz
účastníků před kostelem, každou sobotu v 11 ho‐
din. www.pratelemourence.cz
do 27. 9. 2020 / Zažij, ochutnej a otuž se! / Želez‐
norudsko / soutěž na vybrané trase dětských NS o
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12. 7.
7 2020 / Divad
dlo pro děti / Vimperk,
V
park u Volyňky / pohádka Dloušiby od 15.30 hoo‐
din. www.meks‐vim
w
mperk.com

ceny a slosování o hlaavní cenu ‐ let paraglidem.
umava.net/itcru
uda
www.su

13. 7.
7 2020 / Po sttopách zlatoko
opů / Kašperské Hory, IS / vycházka
v
s povvídáním o těžbbě
zlata, cestou dopprovodné aktiivity, délka trasy 7,5 km,, nutné objednání předem
m.
w.npsumava.cz
www

do 27. 9. 2020 / Jízda vláčkem na Černé jezero /
Železno
orudsko / jede ráno ze Ž. Rud
dy přímo na
Černé jjezero a po celýý den pak jezdí mezi Špičá‐
kem – sedlo a Černýým jezerem, po
oslední jízdu
končí opět v ŽR. www.ssumava.net/itcru
uda

14. 7.
7 2020 / Kolem
m Pranýře za výhledy
v
/ Kašpeerské Hory, IS / vycházka přees Šibeniční vrcch
do okkolí, délka trasyy 5,5 km, nutnéé přihlášení přeedem. www.nppsumava.cz
14. 7.
7 2020 / Andromeda / Liipno, Stezka korunami
k
stro
omů / koncertt od 20 hodinn.
www
w.lipno.info
15. 7.
7 2020 / Nočn
ní komentovan
ná prohlídka města
m
/ Vimpeerk, sraz u IC / prohlídka čássti
staréého města s průůvodcem a s divadelními výjeevy, od 20 hodin, vstupné 50 Kč. www.meks‐
vimpperk.com
15. 7.
7 2020 / Pohleedy do krajiny / Kašperské Hory,
H
IS / cestovatelská přednnáška s promítáá‐
ním fotografií Helleny Macenauuerové – krajiina od Saharyy po Himaláj,, od 19 hodinn.
www
w.npsumava.cz
15. 7.
7 2020 / JAZZEEVEC / Klatovyy, nádvoří Jezu
uitské koleje / funk, pop a hllavně jazz; první
vlaštovka ze série koncertů
k
na náddvoří, od 18 hoodin. www.mkssklatovy.cz
15. 7.
7 2020 / Komeentovaná prohlídka / Volary, vlakové nádraaží / oblíbené prohlídky
p
s pánny
Kozákem a Pulkrábbkem, tentokráát po „nádražní čtvrti“. Přijďtte, nebude chyybět ani správnné
nádražní hlášení, odd 19.03 hodin. www.kic‐volarry.cz

do 30. 99. 2020 / Svět zvaný
z
Petrkov / zámek Kra‐
tochvílee / výstava fotografií
f
Ivanyy Řandové.
www.zaamek‐kratochvile.cz
do 30. 9. 2020 / Výsta
ava soch Jiřího Kobra / zá‐
mek Kratochvíle / www
w.zamek‐kratoch
hvile.cz
do 1. 110. 2020 / Secessní móda / Pracchatice, mu‐
zeum / výstava zaměřřená na dámsko
ou módu od
90.
llet
19.
sto
oletí
do
ro
oku
1918.
www.prachatickemuze
eum.cz
do 10. 10. 2020 / Výsstava Od Šillera po Hampla
aneb tři století perníkářského
o řemesla
v Horažžďovicích / Horažďovice,
H
m
muzeum
/
www.m
muzeumhd.cz
do 10. 10. 2020 / Výsstava Hradiště Prácheň
P
po‐
hledem
m archeologie / Horažďovice, muzeum /
www.m
muzeumhd.cz

15. ‐ 18. 7. 2020 / Kinematograf bratří Čadíků / Chlumany / promítání filmů pod širým nee‐
bem.. www.chlumany.cz
16. 7.
7 2020 / I plevvele mají krásn
né květy / Kaššperské Hory, IS / botanická vycházka od 10
1
hodinn, nutné přihlášení předem. www.npsumav
w
va.cz
16. 7.
7 2020 / Tradičční pouštění lo
odiček / Vimpeerk, most přes Volyňku u Autto Jamra / i tenn‐
tokráát s prestižní sooutěží o nejrycchlejší, nejšikovvnější a nejkrássnější lodičky, od 16.30 hodinn.
www
w.meks‐vimperrk.com
16. 7.
7 2020 / Ivo Jaahelka a Mirosslav Paleček / Vyšší Brod, kláášterní zahrad
da / dvojkoncert
od 199 hodin. www.ivyssibrod.cz
17. 7.
7 2020 / Po sto
opách šumavskkých zálesáků / Kašperské Hory, IS / Umítee se dobře vybaa‐
vit doo přírody a poradit si v krizovvé situaci? Přijjďte a naučíte se mnoho praktických dovedd‐
nostíí, které by se vám v přírodě mohhly hodit. Nutné
N
předchhozí přihlášenní.
www
w.npsumava.cz
17. 7.
7 2020 / Tomááš Matonoha a Inspektor Kluzzó / Klatovy, nádvoří
n
Jezuitskké koleje / funk,
jazz a veselý kabareetní humor, od 18 hodin. www
w.mksklatovy.ccz
18. 7.
7 2020 / Hiršp
perské slavnossti / Jelení Vrcchy / od 11.300 hodin, ukázkaa plavení dříví a
doprrovodný prograam. www.schw
w‐kan.com
18. 7.
7 2020 / Laura a její tygři / Jaanovice nad Úh
hlavou, lihovarr / koncert. ww
ww.janovice.cz
18. 7.
7 2020 / Den pro rašeliništěě / Nová Hůrkaa / dobrovolniické ruční prácce na revitalizaci
mokřaduu, nošení stavebního materiállu
do pram
menné části lokkality spojené s
odpolední exkurzí; odd 9 hodin, luu‐
kas.linhartt@npsumava.cz;
www.npsumava.cz
18. 7. 20020 / Farmářskké trhy / Sušicee,
náměstí / od 8 do
d 12 hodinn.
www.meestosusice.cz
19. 7. 20020 / Pohádka z budíku / hraad
Velharticce / pohádku pro děti ztvární

do 10. 110. 2020 / Obrazzy Horažďovic / Horažďovice,
muzeum
m / ikonografie města
m
od 16. stoleetí do součas‐
nosti. www.muzeumhd.ccz

Pečeení chleba ve Vola
arském
muzeu
Přijďtte si v sobotu 4. července 2020
0 užít do Vo‐
larskéh
ho muzea speciá
ální muzejní den
n.
V 10 hodin bude pro
o nejmenší účasttníky připra‐
vena po
ohádka Dlouhý, široký a bystro
ozraký v po‐
dání Studia dellArte, po
p pohádce se budou moci
děti i jjejich rodiče zaabavit v rukoděllných dílnič‐
kách. D
Další pohádka pro
p děti – Koco
our v botách
v podán
ní divadla Buchtty a loutky budee připravena
od 15 h
hodin.
Také se bude konat letošní první peečení ve Vo‐
larské p
peci. Přijďte se podívat
p
na práci pekařského
mistra A
Augustina Sobottoviče a ochutnat ještě tep‐
lé housttičky, placky a chleba.
Od 166 hodin pak probběhne křest volarrského kalen‐
dáře na rok 2021. Více informací získáte na www.kic‐
volary.czz
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divadlo Teátr, od 16 hodin. www.hrad‐velhartice.cz
19. 7. 2020 / Divadlo pro děti / Vimperk, park u Volyňky / pohádka Popelka od 15.30 ho‐
din. www.meks‐vimperk.com
19. 7. 2020 / Veronika Spiegelová a Naboso band / Vimperk, park u Volyňky / koncert
vimperské rodačky od 19 hodin. www.meks‐vimperk.com

Volarský sekáč
Umíte kosit? Chcete změřit své síly s ostatními borci?
Vítáme každého, kdo má chuť si užít dobrou zábavu při
ručním kosení nebo při předvádění tradičních venkov‐
ských dovedností.

19. 7. 2020 / Zelený pás Evropy / Kvilda, IS / vycházka po bývalé železné oponě, nutné při‐
hlášení předem. www.npsumava.cz
19. ‐ 24. 7. 2020 / Letní kino ve Stodole / Horažďovice, Music Club Houba /
www.penzionhorazdovice.cz
20. ‐26. 7. 2020 / Setkání dřevosochařů / Vimperk, park u Volyňky / www.meks‐
vimperk.com
22. 7. 2020 / Pohledy do krajiny / Kašperské Hory, IS / cestovatelská přednáška s promítá‐
ním fotografií Heleny Macenauerové – krajina a lidé severního Vietnamu, od 19 hodin.
www.npsumava.cz
24. 7. 2020 / JAZZ!YES! / Prachatice, Velké náměstí / jazzový podvečer od 18 do 22 hodin.
www.kisprachatice.cz
24. 7. 2020 / Život na louce / Stožec, IS / vydejte se na stezku plnou zábavných úkolů.
www.npsumava.cz
24. 7. 2020 / Iva Bittová a Antonín Fajt ml. / Klatovy, nádvoří Jezuitské koleje / netradiční
hudební zážitek vzniklý spojením unikátního hlasu a houslí, od 18 hodin.
www.mksklatovy.cz
24. 7. 2020 / Tajemný svět rostlin / Kvilda, IS / botanická vycházka, nutné přihlášení pře‐
dem. www.npsumava.cz
24. – 26. 7. 2020 / Příběh hradu – prokle‐
tí velhartických pánů / hrad Velhartice /
netradiční
prohlídky.
www.hrad‐
velhartice.cz
25. 7. 2020 / Revitalizace mokřadů a po‐
toků ve Vltavském luhu / Dobrá / od‐
borná exkurze s průvodcem s ukázkou
odvodněných mokřadů navržených k re‐
vitalizaci v rámci LIFE projektu a zachovalých přírodních mokřadů a rašelinišť od 9:00 hodin;
lukas.linhart@npsumava.cz; www.npsumava.cz
25. 7. 2020 / Tančírna / zámek Kratochvíle / tanečně‐hudební večer pod hvězdami, se
swingovým orchestrem ZatrestBand, od 20 hodin. www.zamek‐kratochvile.cz
25. 7. 2020 / Memoriál L. Duchoně / Defurovy Lažany / hasičská soutěž, soutěž s trakařem
nebo kolem přes rybník po dřevěné láv‐
ce, večerní veselice. www.chanovice.cz
25. 7. 2020 / Pečení chleba / Lenora,
obecní pec / mlsálci se mohou těšit na
tradiční lenorské placky, housky a vý‐
tečný chléb. Od 9 do 13 hodin.
www.sumava.net/iclenora
25. 7. 2020 / Čechomor / Klatovy, letní
kino / koncert od 19.30 hodin.
www.mksklatovy.cz
25. 7. 2020 / Pec nám (ne)spadla / Hoslovice, mlýn / řemeslné ukázky, jarmark a ochutnáv‐
ky domácího chleba. www.muzeum‐st.cz

Spolek Ekocentrum ‐ U Nás Volary Vás srdečně zve na
12. ročník závodu v tradičním ručním kosení. Akce s ná‐
zvem Volarský sekáč se uskuteční v sobotu 11. 7. 2020
od 9 hodin na Maxových loukách (ul. Mlýnská vedle pla‐
veckého bazénu). Přihlášky zájemců do soutěže na tel:
723143299 nebo napište na mail: info@knihystehlik.eu .
Registrace závodníků od 8 hodin, závodí se v kategorii
muži a ženy. Závěrečná exhibice: Nejlepší muž proti
„Křovinátorovi“ souboj ruční práce a stroje... Srdečně
zveme všechny příznivce ručního kosení a dobré zábavy.
Pozor, letos bude zásadní změna pravidel: Závodí se s
kosami maximálně do délky čepele 95 cm!
Hlavní soutěž bude jen pro kosy do max. délky 95 cm.
Protože ale jsou mezi vámi tací, kteří si oblíbili dlouhé
kosy (120 cm a výše), uděláme ještě po ukončení hlavní
soutěže speciální soutěž, kdy se bude sekat velkými ko‐
sami. Takže ti z vás, kteří si chtějí zasoutěžit i velkými
kosami, vemte si je s sebou. Bude to zajímavé obohacení
sekáčského klání a zároveň v hlavní soutěži se daleko
lépe ukáže, kdo je nejlepším sekáčem při sekání kosami
srovnatelné velikosti.
Těšíme se na vaši účast. Louka je posekána, takže do
začátku července by mohla dorůst pěkná otava.
Více informací na www.volary.vesele.info

Divadelní léto v zámecké
zahradě letohrádku
Kratochvíle
Spolek divadelních ochotníků Tyl Netolice v le‐
tošním roce vstupuje již do 29. sezony Divadelního
léta na Kratochvíli.
Letos vás opět pobaví oprášenou humornou ko‐
medií Zdeňka Jirotky ‐ Saturnin., kterou premiérovali
v loňském roce.
Představení v režii Miroslava Mikeše budete moci
shlédnout po osm večerů: 3. ‐ 6. a 9. ‐ 12. července
2020. Začátek představení je vždy ve 21 hodin,
vstupné 60/30 Kč.
Více informací naleznete na www.zamek‐
kratochvile.npu, nebo je získáte na telefonu 388 324 380
či emailové adrese: ups.cb.kr@npu.cz.
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25. 7. 2020 / The Dixie Hot Licks / Klatovy, nádvoří Jezuitské koleje / rozhoupejte boky v
rytmu New Orleans jazzu, piknikové deky s sebou, od 17 hodin. www.mksklatovy.cz

Prodejní výstava šumavských
řemeslníků a umělců na Srní

26. 7. 2020 / Rabský floutek / hrad Rabí / pohádka pro děti Není drak jako drak, od 15 ho‐
din. www.hrad‐rabi.eu

Návštěvníci Šumavy mají během letošního léta o
jeden důvod více navštívit obec Srní.

26. 7. 2020 / Za historií rýžování zlata / Radešov / dozvíte se o rýžování zlata na Šumavě od
dob Keltů až do současnosti, praktické ukázky a soutěže. www.npsumava.cz
26. 7. 2020 / Divadlo pro děti / Vimperk, park u Volyňky / pohádka Barbucha od 15.30 ho‐
din. www.meks‐vimperk.com
27. 7. 2020 / Po stopách zlatokopů / Kašperské Hory, IS / vycházka s povídáním o těžbě
zlata, cestou doprovodné aktivity, délka trasy 7,5 km, nutné objednání předem.
www.npsumava.cz
27. 7. 2020 / Vagamundos Vandráci / Klatovy, letní kino / Cestopisný večer s vandráky, kte‐
ří na své přednášce představí i to, co se nevešlo do jejich cestovatelsko‐zábavného pořadu
na Prima COOL. Tři měsíce vandrovali po střední Americe herci Pavel Liška, Honza Révai a
režisér Hynek Bernard, od 21 hodin. www.mksklatovy.cz
28. 7. 2020 / Jezerní slať – ostrůvek
severské přírody / parkoviště u Je‐
zerní slati / prohlídka rašeliniště a
výstup na vrchol Tetřev, délka trasy
10 km, nutné objednání předem.
www.npsumava.cz
29. 7. 2020 / Pohledy do krajiny /
Kašperské Hory, IS / cestovatelská
přednáška s promítáním fotografií
Heleny Macenauerové – Island,

A tím je obnovení prodejní výstavy šumavských
výtvarných tvůrců a řemeslníků na místní faře. Po
několikaleté přestávce tak navazuje na předešlé
úspěšné ročníky a to díky laskavé podpoře obce a
nadšené snaze všech zúčastněných.
Najdete zde pestré množství originálních výrobků
ze dřeva, keramiky, textilu, aranžovaných sušených
květin, malované obrazy nebo sochy. Mnohé vysta‐
vované výrobky získaly certifikát Šumava – originální
produkt®.

Skotsko, Helgoland, od 19 hodin. www.npsumava.cz
30. 7. 2020 / Ester Kočičková a Moody Cat Band / Vyšší Brod, klášterní zahrada / koncert
od 19 hodin. www.ivyssibrod.cz
30. 7. 2020 / Život na louce / Stožec, IS / vydejte se na stezku plnou zábavných úkolů.
www.npsumava.cz
31. 7. 2020 / Wild Sticks / Janovice nad Úhlavou, lihovar / koncert. www.knihovna‐
janovice.cz
31. 7. 2020 / Petr Vondráček a Knezaplacení / Klatovy, nádvoří Jezuitské koleje / roman‐
tické písně, od 18 hodin. www.mksklatovy.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

Díky své pestrosti a široké škále výrobků si každý
návštěvník najde nejen inspiraci k vlastní tvorbě, ale
má příležitost k nákupu zajímavých dárků.
Výstava se koná na návsi v budově bývalé fary
(vedle kostela) a otevřeno bude po celé léto denně
od 10 do 17 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.
Helena Knězová, www.kvetiny‐knezova.cz
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