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Den řemesel v Chanovicích
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech a Obec Chanovice vás v sobotu 2. červen‐
ce 2016 zvou do zámeckého areálu a skanzenu na 14. ročník tradiční akce Den řemesel ‐
přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje.
Celý den bude probíhat předvádění tradičních rukodělných řemesel, spojené s trhem.
Každý rok je vybrána a pozvána řada kvalitních řemeslníků, kteří jsou prvovýrobci. Jedná se
především o dílny pracující na území Plzeňského kraje. K tomu jsou zváni významní řemesl‐
níci z celé ČR, kteří byli oceněni ministrem kultury titulem Nositel tradice lidových řemesel.
Určitě Vás zaujmou a překvapí svými dovednostmi, řemeslnou zručností, výrobky pro denní
užití a až téměř uměleckými díly.
Uvidíte zde kováře, tkalce, řezbáře, keramiky, hračkáře, šperkaře, košíkáře, hrnčíře, bylin‐
káře, bednáře, skláře, perníkáře, pivovarníky, dráteníky a další. Celkem se bude prezentovat
devadesát pět dílen z celé ČR.
V průběhu Dne řemesel se můžete
těšit na Rytířský turnaj v podání sku‐
piny historického šermu, loutková
představení pro děti, taneční předsta‐
vení skupiny historického tance a dal‐
ší. Celý den bude u zámku hrát hu‐
dební skupina Sdružení pootavských
muzikantů. Do skanzenu si přijďte po‐
slechnout harmonikářské duo Brá‐
chové, které začíná v pravé poledne.
Pro vaše nejmenší bude připravena řada aktivit, například lanové centrum v zámeckém par‐

Dlouhodobé akce a
výstavy
do 15. 7. 2016 / Obrazy a kresby – Petr Masný /
Klatovy, Galerie Atrium KD / vernisáž výstavy 16. 6.
2016 v 17 hodin. www.mksklatovy.cz
do 31. 7. 2016 / Výstava obrazů Jany Havlíkové /
hrad Švihov / www.hradsvihov.cz
do 31. 7. 2016 / Kája Saudek ‐ trať se ztrácí ve
tmě / Žihobce, muzeum / prodejní výstava kre‐
seb Káji Saudka vytvořených pro publikaci Čes‐
ké speleologické společnosti. www.zihobce.eu
1. 7. – 31. 10. 2016 / Výstava Ve službách krá‐
le: 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
1. 7. – 31. 7. 2016 / Vladimír Mencl – výstava
obrazů Česká krajina / Netolice, muzeum /
www.muzeum.netolice.cz
1. 7. ‐ 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
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ku a hned v sousedství tvořivá rukodělná dílna. Řadu dovedností si mohou děti vyzkoušet u
jednotlivých mistrů řemeslníků. K tomu loutková představení Honza a zlá princezna a Jak se
Kašpárek nechtěl učit, taneční představení skupiny historického tance, šermířské souboje s
ukázkou středověkých zbraní, atd.
Bližší informace naleznete na www.chanovice.cz.

Kalendář červencových akcí na Šumavě
1. ‐ 3. 7. 2016 / Divadelní představení / zámek Kratochvíle / od 21 hodin v zahradě zámku.
www.zamek‐kratochvile.eu
1. 7. 2016 / Večerní prohlídky hradu / hrad Rabí / od 20.15 hodin. www.hrad‐rabi.eu
1. 7. 2016 / Tvořivá dílna – antistreso‐
vé malování / Kašperské Hory, IS /
přijďte si vyzkoušet svou tvořivost,
kreativitu a zručnost, od 13 do 16 ho‐
din, tel.: 376 582 734, 731 530 284, ce‐
na programu: 50 Kč. www.npsumava.cz
1. 7. 2016 / 25 let partnerství Železná
Ruda – italské Aldeno / Železná Ruda /
česko‐italsko‐německý společenský ve‐
čer. www.sumava.net/itcruda
1. 7. 2016 / Doteky strun a kouzla měchu – zámecké hudební léto / Horažďovice, zámek /
tel. 603 229 559. www.horazdovice.cz
1. 7. 2016 / Vernisáž výstavy obrazů Vladimíra Mencla / Netolice, muzeum / zahájení v 17
hodin. www.muzeum.netolice.cz
1. – 2. 7. 2016 / Strýc of Klatovy / Klatovy, letní kino / multižánrový hudební festival, který
se odehraje v letním kině a na dalších třech místech v centru města (Café jednorožec, čajov‐
na U naší milé Paní, bistro Vlaštovka). www.mksklatovy.cz
1. ‐ 3. 7. 2016 / iXS European Downhill Cup 2016 / Železná Ruda, Špičák / šumavský
SKI&BIKE Špičák bude hostit závod evropského poháru ve sjezdu horských kol již posedmé,
jediný závod v ČR. www.spicak.cz
1. 7. – 9. 7. 2016 / Dramasterie / Sušice, ostrov Santos / 10. ročník uměleckých workshopů.
www.kulturasusice.cz
2. 7. 2016 / Šumavský strongman / Sušice / profesionální soutěž v silových disciplínách.
www.ceskystrongman.cz
2. 7. 2016 / Mount Kašperk / Kašperské Hory, Kostel sv. Markéty / festival duchovní hud‐
by. www.kasphory.cz
2. 7. 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

1. 7. ‐ 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
1. 7. ‐ 31. 8. 2016 / Poznej renesanční zahradu /
Vimperk, zámek / hravý poznávací program pro
rodiče a děti zaměřený na zahrady zámku. Koná
se ve vybrané úterky a čtvrtky. www.zamek‐
vimperk.eu
1. 7. ‐ 31. 8. 2016 / Letní kino / Horní Planá / po
celé prázdniny se hraje v pátek a v sobotu.
www.sumava‐lipno.eu
1. 7. ‐ 31. 8. 2016 / Letní festival zábavy / Horní
Planá / 2. ročník multižánrového festivalu pro
děti a dospělé. www.sumava‐lipno.eu
2. 7. ‐ 29. 7. 2016 / Výstava obrazů – autorka
Zdeňka Truchlá / Sušice, radnice / otevřeno po
‐ pá 8‐16:30, so a ne 9‐13:30 hodin, vstup volný.
www.mestosusice.cz/icsusice
2. 7. – 17. 8. 2016 / Jindřich Krátký ‐ výstava
obrazů / Chanovice / www.chanovice.cz
4. 7. – 29. 8. 2016 / Prohlídky města / Sušice /
komentované prohlídky Sušice vždy v pondělí
v 10 hodin prohlídka města a Sušického mecha‐
nického betlému; ve 14 hodin prohlídka církev‐
ních
památek,
sraz
před
radnicí.
www.mestosusice.cz/icsusice
22. 7. ‐ 31. 8. 2016 / Kambodža / Klatovy / vý‐
stava fotografií ze země v jihovýchodní Asii. Ga‐
lerie Atrium KD. Pořádá MěKS Klatovy.
www.mksklatovy.cz
do 16. 9. / Bafal / Horní Planá / malá výletní loď
pluje denně od přívozu v Horní Plané k bývalé‐
mu srdci Vltavy a k Jenišovu. www.sumava‐
lipno.eu
do 30. 9. 2016 / Železnorudské vrcholy IX / Že‐
lezná Ruda, ITC / letní soutěž s losováním cen
pro
turisty
na
Železnorudsku.
www.sumava.net/itcruda
do 30. 9. 2016 / Železnorudskem na kole VII /
Železná Ruda, ITC / letní soutěž s losováním cen
pro
cyklisty
na
Železnorudsku.
www.sumava.net/itcruda

2. 7. 2016 / Den řemesel / Chanovice / přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje,
od 9.45 hodin, zámecký areál a skanzen, tradiční rukodělná řemesla a trh, cca 70 oborů, do‐
plněno vystoupeními hudebníků, šermířů, loutkoherců, tradiční česká kuchyně.
www.chanovice.cz
2. 7. 2016 / Rysí slavnosti / Železná Ruda ‐ Alžbětín / již posedmé u nádraží v Alžbětíně
proběhne den se zajímavým programem pro malé i velké, provoz parního vlaku, trh certifi‐
kovaných výrobců, ruční drezína, hudba, občerstvení. www.sumava.net/itcruda

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
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2. 7. 2016 / 11. Výročí otevření hradu / Vítkův hrádek / jízda krále na hrad, šermíři, středo‐
věká řemesla, jarmark, divadlo, hudba, celodenní program od 11 hodin, koncert Led Zeppe‐
lin revival orchestra od 17 hodin. www.vitkuvhradek.cz

Rysí slavnosti v Železné
Rudě

2. 7. 2016 / Chlumanský trh / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, hub, medu,
ovoce, zeleniny, řezaných květin a bylin. Od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz

Již posedmé se budou konat první červenco‐
vý víkend 2. ‐ 3. 7. 2016 u nádraží v Alžbětíně
Rysí slavnosti.

2. 7. 2016 / Pouť ke sv. Prokopu / Prášily / v místě bývalého kostela od 13:30 hodin česko‐
německá mše, od 19 hodin taneční zábava ve Stodole. www.sumavanet.cz/icprasily
2. 7. 2016 / Vítání léta – František Nedvěd s kapelou / Netolice, autocamp Podroužek /
den spojený s večerním koncertem Františka Nedvěda a TIE BREAK od 19 hodin.
www.netolice.cz
2. 7. 2016 / Boletice Race / Olšina u Horní Plané / závody v běhu, na kole nebo v dračích
lodích a bohatý doprovodný program pro jednotlivce i celou rodinu. www.boleticerace.cz
2. – 3. 7. 2016 / Dobývání hradu / Švihov / www.hradsvihov.cz
2. ‐ 3. 7. 2016 / Šu‐
mavské léto s párou /
Nové Údolí – Černá v
Pošumaví / jízdy par‐
ními vlaky. www.cd.cz
3. 7. 2016 / František
Blázen: divadlo 1 her‐
ce / hrad Velhartice /
show inspirovaná sv.
Františkem z Assisi s
Janem Horákem ve
všech rolích. Příběh o svatém showmanovi, který chtěl být nejskromnější a nejnepatrnější a
šly za ním davy, od 17 hodin. www.pierrot.cz
4. 7. 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; od 10 do 13 hodin, délka trasy 5,5 km. www.npsumava.cz
5. 7. 2016 / Malé setkání řezbářů a přátel dřeva / Kašperské Hory, náměstí / od 10 do 17
hodin, prodej výrobků a možnost zúčastnit se tvořivých dílen po celý den. www.kasphory.cz
5. 7. 2016 / I plevele mají krásné květy / Kašperské Hory, IS / botanická vycházka do okolí
Kašperských Hor, cestou budeme poznávat drobná tajemství přírody díky doplňkovým akti‐
vitám pro zvídavé děti i jejich rodiče a prarodiče, od 10 do 14 hodin. www.npsumava.cz
5. 7. 2016 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada / od 20
hodin, přednášející: Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
5. 7. 2016 / 20. narozeniny Houby / Horažďovice, MC Houba / hraje Experiment.
www.penzionhorazdovice.cz
5. 7. 2016 / Koncert Zdeňek Bíma / Lipno n. Vltavou, stezka v korunách / blues, jazz, alter‐
nativa. www.stezkakorunamistromu.cz
5. ‐ 6. 7. 2016 / Šumavské léto s párou / Nové Údolí – Černá v Pošumaví / jízdy parními
vlaky. www.cd.cz
5. ‐ 6. 7. 2016 / Divadelní představení / zámek Kratochvíle / od 21 hodin v zahradě zámku.
www.zamek‐kratochvile.eu
6. 7. 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 parkoviště u obchodu.
www.npsumava.cz
6. 7. 2016 / Koncert Touch of Gospel / hrad Velhartice / od 17 hodin. www.hrad‐
velhartice.cz

Opět nabídnou zajímavý program pro malé i velké,
parní vlak, trh certifikovaných výrobků "Šumava ori‐
ginální produkt", koňské spřežení s kočárem, ruční
drezínu, automobilové veterány a mnoho dalšího.
Hosté se mohou svézt ruční drezínou, či kočárem
taženým koňským spřežením, nebude chybět ani
hudba a občerstvení.
Letos budou slavnosti o něco „bohatší“, nejen
tím, že parní vlak bude v provozu v sobotu i v neděli,
na nádraží bude možné navštívit historický Legio‐
vlak, ale také tím, že v rámci slavností proběhne i
oslava 25. let partnerství měst Aldeno (Itálie) a Že‐
lezná Ruda.
Legiovlak
V rámci Rysích slavností bude možné na nádraží v
Železné Rudě – Alžbětín navštívit „Legiovlak“, který
je unikátní expozicí – repliky legionářských vagonů z
let 1918 – 1920, kdy českoslovenští legionáři ovládli
Sibiř.
Najdete zde ukázky zbraní, historické techniky a
mnoho dalšího. Prohlídka je možná po oba dva dny,
9 – 19 hodin.
Srdečně zve město Železná Ruda.

Boletice Race v Olšině u
Horní Plané
Boletice Race se koná dne 2. července 2016 v
Olšině u Horní Plané, která se nachází na hrani‐
ci vojenského území Boletice.
Na břehu rybníka Olšina, který je v 731 m n.
m. nejvýše položeným rybníkem v Čechách, je
stejnojmenné rekreační zařízení Olšina patřící
Vojenským lesům a statkům ČR, s.p. Právě zde
bude kompletní zázemí pro všechny závodníky
včetně startů i cílů a zároveň zde bude probíhat
v průběhu dne program určený celým rodinám.
Velikost zvolené lokality a přilehlého vojenského
území umožní zorganizovat akci tak mimořád‐
ného rozměru.
Závodní disciplíny ‐ unikátnost tratí
Pro letošní ročník jsme pro vás připravili tři
soutěžní disciplíny – cyklistický závod (68 km a
41 km), běžeckou dvacítku (20 km) a
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6. 7. 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
7. 7. 2016 / Kvildské tisícovky / Kvilda / putování po vrcholech Černá hora a Stráž s jedineč‐
ným pohledem z ptačí perspektivy, délka trasy 18 km, sraz v 9 hodin u IS. www.npsumava.cz
7. 7. 2016 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka s odborným výkladem, v 10 hodin
sraz na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
7. 7. 2016 / Kam se poděl ovčí kožíšek / Stožec, IS / dozvíte se, co všechno se dá udělat z
ovčího rouna, od 13 hodin. www.npsumava.cz
8. 7. 2016 / Za historií sirky do Amálky / Kašperské Hory, IS / vycházka za nedávnou šu‐
mavskou historií do Amálina údolí, seznámíte se s výrobou sirek v bývalých místních sirkár‐
nách. Co všechno jste ještě nevěděli o zápalných dřívkách a rozdělávání ohně? Praktické
ukázky a způsoby získávání a využití ohně v dávné minulosti, cestou budeme poznávat
drobná tajemství přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti i jejich rodiče a praro‐
diče. Od 14 hodin. www.npsumava.cz
8. 7. 2016 / Jazzový večer / Prachatice, náměstí / představí se Libor Šmoldas Organ Trio,
Phoenix Quartet a Otto Hejnic Trio; od 18 hodin, vstup zdarma. www.prachatice.eu
8. – 9. 7. 2016
/ XIV. ročník hudebního festivalu Pod lípou / Mičovice, osada Jáma /
v pátek od 20 hodin. www.micovice.cz
8. ‐10. 7. 2016 / 23. Mezinárodní
folklorní festival, Pouť k Panně
Marii Klatovské / Klatovy / vy‐
stoupí taneční soubory z celého
světa,
tradiční
mše
v arciděkanském kostele a průvod
městem s obrazem klatovské Pan‐
ny Marie, výstava klatovských ka‐
rafiátů v zahradě naproti vlasti‐
vědnému muzeu, staročeský jar‐
mark na náměstí Míru, pouťové
atrakce na Erbenově náměstí,
v neděli 10. 7. koncert skupiny Ka‐
bát Revival od 15:30 na náměstí
Míru. www.klatovy.cz/icklatovy

dračí lodě (200 m), které budou probíhat na rybníku
Olšina o rozloze 138 hektarů. Zásadní informací je,
že cyklistické a běžecké trasy vedou chráněným
územím nebo vojenským prostorem Boletice. Jak
vyplývá z výše uvedeného popisu vojenského území,
jedná se o lokality, kam se za normálních okolností
veřejnost vůbec nedostane. My máme jedinečnou
příležitost si právě v těchto místech zazávodit. Mimo
to si s vámi změří síly i sportovci Dukly.
Program pro celou rodinu ‐ na koho a na co se
můžete těšit
Ojedinělostí boletického závodu je také fakt, že
spojíme v jeden čas na jednom místě více masových
sportů. Zároveň zde bude probíhat velmi zajímavý
program pro celé rodiny. Děti si budou moci samo‐
zřejmě zazávodit v dětském běžeckém a cyklistickém
závodě na tratích připravených výhradně pro ně. Na
hlavní louce se budete moci setkat s lesní pedagogi‐
kou, která zábavnou formou ukazuje veškeré krásy
přírody. Na hlavním pódiu vás budou pod taktovkou
moderátora a sportovního komentátora Petra Svě‐
ceného bavit mimo jiné Xindl X, Olga Lounová, či
známý stand‐upový komik Daniel Čech. Uvidíte také
ukázky dřevorubeckých sportů.
Více

informací

naleznete

na

webu www.boleticerace.cz
Těšíme se na vás! Tým organizátorů.

Husovy slavnosti v
Husinci
V rodném městě Mistra Jana Husa se letos
uskuteční třídenní slavnosti, od pondělí 4. čer‐
vence do středy 6. července 2016.
Program první dva dny (4. a 5. července) se
bude odehrávat ve sportovním areálu Slavoje,
pondělní večer v rockovém rytmu, druhý den
pak bude připraven program pro celou rodinu.

8. ‐ 11. 7. 2016 / Kinematograf bratří Čadíků / Chlumany / www.kinematograf.cz
9. 7. 2016 / Vázání vorů a plavba po Vchynicko‐Tetovském kanálu / Rechle u Modravy /
ukázka starých řemesel a plavení dřeva, 10.30 ‐ 14.00 hodin. www.npsumava.cz
9. 7. 2016 / Českoslovenští vlčáci / Srní, NC / Víte, že v nich koluje vlčí krev? Vlčí komunika‐
ce – řeč těla, mimika, povídání o jejich životě, ukázka zvířat, od 13 hodin. www.npsumava.cz
9. 7. 2016 / Volarský sekáč / Volary, Maxovy louky / 8. ročník závodu v tradičním ručním
kosení, od 9 hodin, tel.: 723 143 299. www.volary.vesele.info
9. 7. 2016 / Farmářské trhy / Sušice, náměstí / trhy s farmářskými produkty a doprovod‐
ným kulturním programem, 8 ‐ 13 hodin. www.mesto.susice.cz
9. 7. 2016 / Dramasterie / Sušice, ostrov Santos / závěrečná prezentace všech uměleckých
dílen. www.kulturasusice.cz
9. 7. 2016 / Zahradní pětiboj / Horažďovice, MC Houba / soutěž v pin‐pongu, nohejbalu,
střelbě, bowlingu a jízda na kole dvojic. www.penzionhorazdovice.cz
9. 7. 2016 / S ČD za divadlem / Č. Budějovice – Netolice a zpět / tradiční jízda divadelního
vlaku na renesanční zámek Kratochvíle, kde zahraje divadelní představení Spolek divadel‐
ních ochotníků Tyl Netolice. www.cd.cz

Tradiční den oslav patří datu 6. července a
bude se konat na náměstí a v Centru Mistra Jana
Husa, kde proběhne od 9 hodin slavnostní zahá‐
jení. V tento den se můžete těšit na středověkou
hudbu v podání kapely Dei Gratia, ukázky skupi‐
ny historického šermu Berit, pohádku pro děti,
Jihočeskou filharmonii a Michaela Kocába a
mnoho dalších lákadel.
Více informací na www.husinec.cz

Strana 5

www.isumava.cz

9. 7. 2016 / Kubelíkovo trio / Chanovice / klasická hudba v podání světových hudebníků,
zámecký areál od 18 hodin. www.chanovice.cz
9. 7. 2016 / Mše svatá v kostele Narození Panny Marie / zámek Kratochvíle / v 16 hodin.
www.zamek‐kratochvile.eu

9. – 10. 7. 2016 / Klatovská pouťová Heligonka / Klatovy, letní kino / tradiční setkání heli‐
gonkářů a kapel. www.mksklatovy.cz
9. – 10. 7. 2016 / Šumavské léto s párou / Nové Údolí – Černá v Pošumaví / jízdy parními
vlaky. www.cd.cz

Volarský sekáč
Občanské sdružení U Nás Volary ve spolupráci se
sdružením Ekocentrum Volary vás srdečně zve na
8. ročník závodu v tradičním ručním kosení.
Akce se uskuteční v sobotu 9. 7. 2016 od 9 hodin
na Maxových loukách (ul. Mlýnská vedle plaveckého
bazénu).
Registrace závodníků bude probíhat od 8 hodin,
závodí se v kategoriích muži do 60 let, muži nad 60
let, ženy do 60 let, ženy nad 60 let.

10. 7. 2016 / Za historií rýžování zlata na Šumavě / Rechle u Modravy / dozvíte se o historii
rýžování a dolování zlata na Šumavě od dob Keltů až do přelomu 19. a 20. století, včetně
praktických ukázek a soutěží, od 14 do 17 hodin. www.npsumava.cz
10. 7. 2016 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejme život vlků na Šumavě a jejich
život ve smečce, komentovaná návštěva venkovního výběhu, od 14 hodin.
www.npsumava.cz
10. 7. 2016 / Rabský floutek / hrad Rabí / divadlo pro děti od 15 hodin. www.hrad‐rabi.eu
11. 7. 2016 / Tvořívá dílna – výroba papírových zvířátek / Kašperské Hory, IS / vyrobte si
dekoraci metodou quilling, od 13 hodin. www.npsumava.cz
12. 7. 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
12. 7. 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. www.npsumava.cz
12. 7. 2016 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem; sraz
v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
12. 7. 2016 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada / od 20
hodin, přednášející: Zbyněk
Janči. www.npsumava.cz
12. 7. 2016 / Koncert Klari‐
netového souboru Prachati‐
ce / Lipno n. Vltavou, stezka
v korunách / baroko, jazz,
swing.

www.stezkakorunamistromu.cz
12. ‐ 14. 7. 2016 / Letní kinematograf / zámek Kratochvíle / filmové večery s filmy Jiřího
Trnky a Jiřího Menzela v zahradě zámku. www.zamek‐kratochvile.eu
13. 7. 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
13. 7. 2016 / Namibie a Jihoafrická republika / Kašperské Hory, IS / cestovatelská fotogra‐
fie spojuje krajinářskou a portrétní fotografii spolu s reportáží a dokumentem. Helena Ma‐
cenauerová je zkušená fotografka, která uskutečnila řadu fotografických expedic do exotic‐
kých a vzdálených míst, od 19 hodin. www.npsumava.cz

Závěrečná exhibice: vítěz kategorie muži do 60 let
proti „Křovinátorovi“ souboj ruční práce a stroje.
Umíte kosit? Chcete změřit své síly s ostatními
borci? Vítáme každého, kdo má chuť si užít dobrou
zábavu při ručním kosení nebo při předvádění tra‐
dičních venkovských dovedností.
Přihlášky zájemců do soutěže na tel: 723143299
nebo napište na mail: info@knihystehlik.eu . Veške‐
ré informace tamtéž. Srdečně zveme všechny příz‐
nivce ručního kosení a dobré zábavy.

Klatovská pouť
Město Klatovy pořádá tradiční pouť, v níž
kromě pouťových atrakcí nebude chybět ani
staročeský jarmark a průvod s obrazem Panny
Marie Klatovské.
Návštěvníci města se mohou v rámci akcí těšit
již na 23. ročník Mezinárodního folklórního fes‐
tivalu. Druhý červencový víkend (7. – 10. 7.
2016) bude v Klatovech velmi pestrý. Srdečně
jste zváni do města karafiátů na tradiční pouť.
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13. 7. 2016 / Letní hudební středy / Klatovy, náměstí Míru / koncert od 18 hodin.
www.mksklatovy.cz
14. 7. 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, nutná rezervace míst.
www.npsumava.cz

Těšit se můžete na:
23. Mezinárodní folklorní festival – taneční vy‐
stoupení souborů z nejrůznějších částí světa
výstavu karafiátů – jejichž specifická odrůda se
pěstuje v Klatovech již přes 200 let

14. 7. 2016 / Výprava za Kelty na Sedlo / Albrechtice / vydejte se s námi zpátky do minulos‐
ti, součástí programu je i výstup na místní rozhlednu, která naskýtá jedinečný pohled do da‐
lekého 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 Penzi‐
onu Pod Sedlem. www.npsumava.cz

koncerty na náměstí: Úhlavanka, Skalanka, Ka‐
bát Revival

14. 7. 2016 / Národní park – prostě dobrá adresa / Kvilda, IS / přednáška o monitorování
vzácných druhů a stanovišť, sběru a analýzách údajů; přednášející: Maria Hußlein, tlumoče‐
no do češtiny, od 14.30 hodin. www.npsumava.cz

otevřené památky města: Černá věž, katakom‐
by, barokní lékárna u Bílého jednorožce, muze‐
um, Pavilon skla a další.
Podrobný program Klatovské pouti si prohlédněte
na www.klatovy.cz/program.

14. 7. 2016 / Kamenný pochod / Železná Ruda, ITC / za historií hraničních kamenů, více než
250 let starých a neměnných. Sraz u IC v 9.15 hodin. www.sumava.net/itcruda
14. – 16. 7. / Noční prohlídky hradu / Hrad Kašperk / dobrodružná výprava do temného
hradu. www.kasperk.cz
15. 7. 2016 / Tajemný svět rostlin / Kvilda, IS / botanická vycházka pro dospělé a děti ško‐
lou povinné, od 10 hodin. www.npsumava.cz
15. 7. 2016 / Den s tajemnými nočními letci Šumavy – netopýry / Kašperské Hory, IS / od‐
poledne plné her, aktivit a zajímavostí ze života těchto jedinečných létajících savců, od 13
hodin. www.npsumava.cz
15. 7. 2016 / Hudební pátky v renesančním dvorku / Klatovy / koncert v renesančním
dvorku od 18 hodin. www.mksklatovy.cz
15. 7. 2016 / Kaplické hudební léto / Kaplice / koncerty pod širým nebem před KD od 20
hodin. www.ikaplice.cz

výstavu Společné cesty v kostele sv. Vavřince
řemeslný jarmark, pouťové atrakce, výstava
zvířátek

Dřevorubecké slavnosti
v Peci pod Čerchovem
Obec Pec pod Čerchovem zve všechny příz‐
nivce dobré zábavy a netradičních soutěží na
Dřevorubecké slavnosti, které se uskuteční
druhý červencový víkend v Peci pod Čerchovem
ve dnech 9. ‐ 10. 7. 2016.
Dřevorubecké slavnosti jsou ojedinělou akcí,
jejíž hlavní náplní jsou dvě soutěže a to doved‐
nostní soutěž dřevorubců O pohár LST a Podčer‐
chovská rozporka – soutěž tažných koní v přibli‐
žování dřeva na překážkové dráze. Přestávku
vyplní originální NorikShow.

15. ‐ 16. 7. 2016 / Pivní slavnosti Pivovaru Belvedér / Železná Ruda, Hotel a pivovar Belve‐
dér / 9. výročí otevření pivovaru, s výborným pivem, občerstvením a zábavou.
www.sumava.net/itcruda
15. ‐ 17. 7. 2016 / Markétská pouť / Horní Planá / tradiční pouť s mnoha koncerty v pivním
stanu, divadelní scénou pro děti, světskými atrakcemi, v sobotu a neděli lidový jarmark, du‐
chovní koncert v kostele sv. Markéty. www.sumava‐lipno.eu
15. 7. ‐ 17. 7. / Vimperský Frňák / Vimperk, zámek / 4. ročník divadelní přehlídky.
www.zamek‐vimperk.eu
16. 7. 2016 / Truckfest / Chlu‐
many / sobota nabitá akcemi ‐
od spanilé jízdy, přes soutěže
zručnosti pro řidiče kamionů a
zábavné odpoledne pro děti až
po večerní rockový koncert.
www.chlumany.cz
16. 7. 2016 / Open Air Lázně
Klatovy s Hitrádiem FM Plus /
Klatovy ‐ lázně / od 16 hodin.
Vystoupí: Hodiny, Mirai, Nebe. After party: DJ Honza Antal. Moderátor: Jirka Pelnář. Camp
lázně Klatovy www.mksklatovy.cz
16. 7. 2016 / Red Hot Island Festival / Sušice, ostrov Santos / hudební festival; tel.:
728 243 188. www.kulturasusice.cz

Vstupné bude tradičně na všechny akce pořá‐
dané obcí dobrovolné. Občerstvení máme na
všechny dny zajištěno. Do celého areálu bude,
stejně jako loni, vjezd zakázán. To neplatí pro
soutěžící, pořadatele, účinkující a vozidla IZS.
Další
informace
naleznete
na
www.pecpodcerchovem.cz

Zasportujte si na Lipně
během Lipno Sport Festu
Od 9. – 16.7. se bude v Lipně nad Vltavou konat
již pátý ročník oblíbeného Lipno Sport Festu.
Jde o jedinečný festival v České republice, který
kombinuje sportovní kurzy pro veřejnost a kulturu.
Veškeré akce jsou zdarma. I letošní ročník se mohou
návštěvníci Lipna těšit na spoustu zajímavých kurzů.
Snažili jsme se navázat na úspěšné části loňských
ročníků jako je například výuka in‐line bruslení, spo‐
lečné výběhy, orientační běh, pohádky pro děti
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16. 7. 2016 / Den národního parku Šumava / Rokyta, IS / užijte si den tradičních řemesel,
her a znalostních soutěží; ukážeme vám při volném letu nejen šumavské sovy a dravce. Akci
zakončíme koncertem Marka Ztraceného. Od 10 do 17 hodin. www.npsumava.cz
16. 7. 2016 / Strongman Prachatice / Prachatice / profesionální soutěž v silových disciplí‐
nách. www.ceskystrongman.cz

a koncerty. Nově se v rámci Lipno Sport Festu
pojede v sobotu 9.7. Lipno S.U.P.Marathon, zá‐
vod na paddleboardech z Nové Pece až do Lipna
nad Vltavou. Jedná se o nejdelší S.U.P. závod v
České republice.

16. 7. 2016 / Den hudby / Kašperské Hory, náměstí / festival hudby ‐ různé hudební žánry
od dechovek, přes country až po rockové písničky, programem bude provázet Martin 69
Švejda, od 14 hodin. www.kasphory.cz
16. 7. 2016 / Farmářské a řemeslné trhy / Kašperské Hory, náměstí / vždy od 9 do 16 ho‐
din. www.kasphory.cz
16. ‐ 17. 7. 2016 / Šumavské léto s párou / Nové Údolí – Černá v Pošumaví / jízdy parními
vlaky. www.cd.cz
17. 7. 2016 / Za historií rýžování zlata na Šumavě / Radešov / historie rýžování a dolování
zlata na Šumavě od dob Keltů až do přelomu 19. a 20. století, včetně praktických ukázek a
soutěží pro malé i velké účastníky. Od 14 hodin. www.npsumava.cz
18. 7. 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 svého zářivého pokladu, od 13 do 17 hodin.
www.npsumava.cz
18. 7. 2016 / Koncert Felix Slováček ml. a Musica Lucis Praga / Hojsova Stráž, kostel / tel.:
605 226 518.
19. 7. 2016 / Výstup na Roklan / Kvilda, IS / vycházka do NP Bavorský les s výstupem na
Roklan a povídáním o místopisu a přírodních poměrech. Od 10 hodin. www.npsumava.cz
19. 7. 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
19. 7. 2016 / Koncert Trio Naladěno / Lipno n. Vltavou, stezka v korunách / barokní hudba,
jazz. www.stezkakorunamistromu.cz
19. 7. 2016 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada / od 20
hodin, přednášející: Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
19. 7. 2016 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem; sraz
v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
20. 7. 2016 / Knížecí Pláně dříve a dnes / Borová Lada / vycházka s povídáním o historii,
místopisu a přírodních poměrech, sraz v 9 hodin na parkovišti u obchodu.
www.npsumava.cz
20. 7. 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
20. 7. 2016 / Tetřev hlušec ‐ potížista, nebo
šumavský klenot? / Kvilda, IS / Tetřev hlušec je
prastarý obyvatel šumavských hor, přesto se
zde dnes stal velmi vzácných druhem. Česko‐
bavorská populace tetřeva představuje jeho
největší koncentraci ve střední Evropě. Šumava
je i díky němu jedinečným prostorem divoké
přírody. Přednášející: Jörg Müller, tlumočeno
do češtiny; od 19 hodin, tel.: 388 435544.
www.npsumava.cz
20. 7. 2016 / Island – Skotsko – Helgoland /
Kašperské Hory, IS / cestovatelské fotografie
Heleny Macenauerové z oblastí ještě nezasaže‐

Tradiční noční výběh, nebo pohodový výšlap
na unikátní Stezku korunami stromů nebude
chybět ani na pátém ročníku Lipno Sport Festu.
Vyběhne se z centra dění – pláže pod Aquaworl‐
dem Lipno. Lidé poběží za zvuku bubnů popu‐
lární skupiny Wildsticks. Na vrcholu čtyřicetime‐
trové věže čeká každého běžce malé občerstve‐
ní.
Každý účastník večerního běhu má vstup na
Stezku zdarma. Výběh na Stezku korunami
stromů je velmi populární. Jde o zcela unikátní a
neopakovatelnou záležitost, na kterou se jen tak
nezapomíná.
Každé prázdninové úterý si můžete na Stezce
korunami stromů Lipno užít prodlouženou oteví‐
rací dobu, a to až do 23 hodin. Těšit se můžete
nejenom na speciální noční osvětlení Stezky, ale
také na koncerty hned několika kapel. „Letní
koncertní šňůra začne v úterý 5. července, kdy
zahraje multiinstrumentalista Zdeněk Bína,“ láká
k romantické návštěvě Filip Pekárek, ředitel
Stezky. V průběhu léta zazní na Stezce korunami
stromů postupně jazz, swing, blues, ale i klasická
hudba nebo rhythm & blues.
Program letních koncertů v červenci:
5.7. Zdeněk Bína ‐ blues, jazz, alternativa
12.7. Klarinetový soubor Prachatice – baroko,
jazz a swing
19.7. Trio Naladěno – barokní hudba, jazz, vy‐
brané skladby světové hudby
26.7. Fojta &amp; Reindl ‐ blues, nu‐folk
Více info o dění na Lipně sledujte na www.lipno.info

Zážitky pro děti,
odpočinek pro dospělé, to
je Šumavous
Dětské centrum Šumavous leží na začátku
Národního parku Šumava, na cestě mezi Vim‐
perkem, Zdíkovem a Kvildou.
Šumavous nabízí zázemí velké zahrady s her‐
ními prvky, možností krmení zvířátek v místním
zvěřinci.
Děti si mohou pomazlit morčátka, dát králí‐
kům mrkev či suché pečivo kozám, ovcím, divo‐
kým prasatům a povozit se na koníkovi. Při ne‐
přízni počasí mohou využít zázemí vnitřní herny
a občerstvení.
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ných turistickým ruchem. Od 19 hodin. www.npsumava.cz
20. 7. 2016 / 4. narozeniny Stezky korunami stromů / Lipno nad Vltavou, stezka /
www.lipno.info

Nejzajímavější jsou zážitkové programy pro děti
„Prázdniny v lese“. Probíhají od pondělí do pát‐
ku od 8 do 16 hodin. Využívají základů environ‐
mentální pedagogiky.

20. 7. 2016 / Tvoření na zámku / Vimperk, zámek / kovářská a hrnčířská dílna, možnost vy‐
kovat si hřebík či vytočit misku na kruhu. www.zamek‐vimperk.eu
20. 7. 2016 / Večerní prohlídky při úplňku s průvodcem a doprovodným programem /
Mlázovy, pohádková chalupa / maňáskové divadlo, vyprávěním pohádkáře Hynka Klimka o
strašidlech, prohlídka Pohádkové chalupy, areálu a hradu Troškova, posezení u ohně, občer‐
stvení. Od 18 do 23 hodin. www.pohadkovachalupa.cz
21. 7. / Mýty a skutečnosti o mravencích / Kvilda, IS / vycházka méně známým okolím Kvil‐
dy, které vyniká neobvyklým množstvím mravenčích obydlí, od 10 hodin. www.npsumava.cz
21. 7. 2016 / Tvořivá dílna – papírová krajka / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyrobit origi‐
nální dárek technikou pergamano, od 13 hodin. www.npsumava.cz
21. 7. 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
21. 7. 2016 / Transitu Irregularis / Sušice, Tradiční kloub / na rozhraní barokní hudby a jaz‐
zu. www.kphsusice.cz
22. 7. 2016 / Šumavská nej… / Kašperské Hory, IS / pojďte s námi oslavit 25 let od vyhláše‐
ní NP Šumava; program pro rodiny s dětmi plný her, aktivit a zajímavostí o šumavské příro‐
dě; od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz
22. 7. 2016 / Odhalená tajemství Pluta a pozorování noční oblohy / Kašperské Hory, IS /
přednáška s promítáním fotografií bude pojednávat o bývalé planetě Pluto, seznámí nás s
průběhem letu průzkumné sondy New Horizonts, astronomická přednáška bude v případě
příznivého počasí doplněna pozorováním letní večerní oblohy přenosnými astronomickými
dalekohledy, přednášející: Lumír Honzík, od 19 hodin. www.npsumava.cz
22. 7. 2016 / Už jsme doma / Prachatice, Parkán / koncert kapely Už jsme doma, od 19 ho‐
din. www.prachatice.eu

Děti během dne vyrábějí, tvoří a improvizují,
aby pak své nápady a kreativní výrobky použily k
hraní, zábavě a poznávání. Užívají dny volna se
svými vrstevníky pod dohledem zkušených pe‐
dagogů.
Rodiče, kteří umožní svým dětem trávit takto
aktivně volný čas, mohou přímo od Šumavouse
vyrazit do přírody po turistických nebo cyklistic‐
kých stezkách, navštívit kulturní památky nebo
jen tak relaxovat.
Informace
k programům
získáte
na
www.sumavous.cz, FB profilu Šumavous nebo na
tel. 602483534 Jirka Hujda.

Letní výstava květinových
dekorací
K létu neodmyslitelně patří pestrá paleta
barev nepřeberného množství květin. Mezi ně
se řadí i skupina těch, které si uchovávají svou
krásu i po usušení.

22. 7. 2016 / Kaplické hudební léto / Kaplice / koncerty pod širým nebem před KD od 20
hodin. www.ikaplice.cz
22. 7. 2016 / Hudební pátky v renesančním dvorku / Klatovy / koncert Barbary Mochowé
„Tears in the pudding“ v renesančním dvorku od 18 hodin. www.mksklatovy.cz
22. 7. 2016 / Barokní slavnost / Hrádek u Sušice, zámek / komponovaný večer v zámeckém
areálu, harfový koncert, provazochodkyně, sokolníci a mnoho dalších lákadel. Od 18 hodin.
www.zamekhradek.cz
22. 7. 2016 / Jaroslav Krček a Musica Viva / Chanovice / koncert významného hudebníka
tentokrát s rodinným souborem a přáteli, zámek od 18 hodin. www.chanovice.cz
22. 7. 2016 / Den s průvodcem /
Dívčí kámen / komentované pro‐
hlídky, středověké stolní hry, dílnič‐
ka. www.divcikamen.cz
22. 7. 2016 / Koncert / Horažďovi‐
ce, hotel Prácheň / Escualo kvintet
a
Gabriela
Vermelho.
www.horazdovice.cz
22. – 23. 7. 2016 / Noc na Karlštej‐
ně / Horažďovice, zámecké nádvo‐
ří / divadelní představení ochotnic‐
kého spolku Tyjátr Horažďovice ke Jmeninám města. www.tyjatr.cz

Jejich pěstováním, sušením a aranžováním se
již několik let zabývá paní Knězová v Hrádku u
Sušice.
V letošní sezoně bude uspořádána letní vý‐
stava těchto květinových dekorací přímo
v Minigalerii Levandule v Hrádku u Sušice. Ta je
součástí výrobní dílny, jež se nachází ve vzdále‐
nosti zhruba 200 m od místního zámku Hrádek.
Výstava bude zpřístupněna návštěvníkům bě‐
hem července a srpna vždy v pátek, sobotu a
neděli v odpoledních hodinách od 13‐16 h. Po
předběžné domluvě i v jiném čase.
A kdo nezamíří přímo do Hrádku a bude se
pohybovat v okolí Srní, může zde navštívit již
tradiční výstavu šumavských tvůrců. V jejím pes‐
trém sortimentu najdete i sušená květinová
aranžmá.
Helena Knězová, www.kvetiny‐knezova.cz, mobil:
721 643 933.

Strana 9

www.isumava.cz

22. – 24. 7. 2016 / Hudební festival „Na konci světa“ / Kašperské Hory / tradiční hudební
festival, letos se můžete těšit na 40 hudebních kapel různých žánrů. www.kasphory.cz
23. 7. 2016 / Rockový koncert / Klatovy – náměstí/ od 19 hodin předkapela "Chai, od 21
Imodium. www.mksklatovy.cz
23. 7. 2016 / Jmeniny města / Horažďovice, zámecké nádvoří / divadelní představení pro
děti, divadelní představení účastníků literárního semináře, který pořádá Městská knihovna,
skákací hrad pro děti v Parkánu. www.horazdovice.cz
23. 7. 2016 / Tančírna Kratochvíle / zámek Kratochvíle / od 19 hodin tradiční tanečně hu‐
dební večer se swingovým orchestrem ZatrestBand. Letos cirkusová, jako host vystoupí sku‐
pina Circus Problem. www.zamek‐kratochvile.eu
23. 7. 2016 / Přežijeme v přírodě? / Rechle u Modravy / dozvíte se, jak si poradit v nouzi s
využitím přírodních materiálů; od 14 hodin. www.npsumava.cz
23. 7. 2016 / Hojsovecký jarmark / Hojsova Stráž / veselý jarmark s maškarami, dobrým
jídlem, ukázkami řemesel („červotočení“, „sádrování“, aj.), tel.: 605 226 518.
23. 7. 2016 / 3länder / Horní Planá / tradiční Crosstriathlon tří zemí začíná plaveckou disci‐
plínou na pláži v Horní Plané. www.horniplana.cz

Nová výstava v Pavilonu
skla Klatovy
Uvnitř a Venku – sklářská tvorba ateliéru
Bystro Design
V polovině června byla zahájena nová výstava
v Pavilonu skla i v přilehlé zahradě v Klatovech.
Výstava je dalším z pokračování projektů, při
kterých se v pavilonu představuje současný
sklářský design a volná tvorba. Výstava navazuje
na loňskou letní výstavu sklářské školy
z Kamenického Šenova a výstavu skleněných
šatů Blanky Matragi.
V letošním létě bude Pavilon skla hostit dvojici
výtvarníků střední generace Dagmar Pánkovou a
Leoše Smejkala z Kamenického Šenova, kteří
tvoří společně pod značkou ateliéru Bystro
Design. Oba umělci patří k předním evropským
sklářským výtvarníkům. Spolupracují velmi často
například s karlovarskou sklárnou Moser a dal‐
šími známými výrobci. V interiéru Pavilonu bude

23. 7. 2016 / Ukázka plavení dříví / Jelení Vrchy / od 14 hodin. www.schw‐kan.com
23. ‐ 25. 7. 2016 / Šumavské léto s párou / Nové Údolí – Černá v Pošumaví / jízdy parními
vlaky. www.cd.cz
24. 7. 2016 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejme život vlků na Šumavě a jejich
život ve smečce, komentovaná návštěva venkovního výběhu, od 14 hodin.
www.npsumava.cz
24. 7. 2016 / Barokní doteky / Sušice, Andělíček / tel.: 777 753 387.
24. 7. 2016 / Rabský floutek / hrad Rabí / divadlo pro děti od 15 hodin. www.hrad‐rabi.eu
24. 7. 2016 / Loutkové divadlo Dokola / Dívčí kámen / pohádka O kouzelné vodě.
www.divcikamen.cz
25. 7. 2016 / 25 zajímavostí v okolí Kvildy / Kvilda, IS / svítící mech, hořec panonský, kolo‐
nie mravenců, umění šumavských sklářů, Vilémovský zámeček a spoustu dalších zajímavostí
poznáte na vycházce k 25. výročí založení NP Šumava, od 10 hodin. www.npsumava.cz
25. 7. 2016 / Tvořivá dílna „Z ovčína“
/ Kašperské Hory, IS / přijďte a zjistí‐
te, jak se zpracovává ovčí vlna a co
vše je možné z ní vyrobit. Od 13 do
16 hodin. www.npsumava.cz
25. ‐ 29. 7. 2016 / 16. ročník setkání
dřevosochařů / Vimperk, městský
park / www.vimperk.cz
26. 7. 2016 / Kolem Pranýře za vý‐
hledy / Kašperské Hory, IS / vycház‐
ka 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
26. 7. 2016 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada / od 20
hodin, přednášející: Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
26. 7. 2016 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem; sraz
v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
26. 7. 2016 / Koncert Fojta & Reindl / Lipno n. Vltavou, stezka v korunách / kytara a klavír.
www.stezkakorunamistromu.cz

představena jejich designová tvorba, která je
často inspirovaná přírodou. Na jejich vázách vy‐
kvétají květy a vyrůstají listy apod., vedle váz
zde budou k vidění mimořádně zajímavé a velmi
hravé polštářky ze stříbřeného skla. Zahradu na
léto oživí skleněné kameny a skulptury spojující
dřevo a sklo, které jakoby vyrůstají přirozeně
z trávy. Právě zahrada osazená skleněnými ob‐
jekty nabízí neopakovatelnou atmosféru.
Výstava je pro veřejnost přístupná do neděle 18.
září 2016 každý den od 9 do 17 hodin. Více informací
naleznete na www.pask‐klatovy.cz.

Klostermann v Mlázovech
V pohádkovém areálu Pohádkové chalupy
v Mlázovech se usadil Klostermann.
Byla zde nainstalována nová expozice“ Klos‐
termannova Šumava“, představující šumavskou
krajinu za života spisovatele Šumavy. Je zde i
ukázka z jeho díla, jeho životopis. V chalupě je
kromě šumavských skřítků, víl, vodníků, čertů a
jiných pohádkových bytostí i výstava výrobků
některých držitelů značky Šumava originální
produkt®.
V areálu naleznete maňáskové divadlo, atelier
kde si každý může udělat svůj suvenýr, dárek či
svého skřítka. V pohádkové mandalové zahradě
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27. 7. 2016 / Po stopách plavení dřeva / Kvilda, IS / putování po bývalých plavebních ná‐
držkách na území NP Bavorský les, délka trasy 15 km, od 8 hodin. www.npsumava.cz
27. 7. 2016 / Rostliny, keře a stromy a jejich místo v kuchyni / Kašperské Hory, IS / bota‐
nická vycházka pro děti i dospělé za tajemstvím šumavských rostlin. Cestou budeme pozná‐
vat drobná tajemství přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti i jejich rodiče a
prarodiče, od 10 hodin. www.npsumava.cz
27. 7. 2016 / Tvoření na zámku / Vimperk, zámek / kovářská a hrnčířská dílna, možnost vy‐
kovat si hřebík či vytočit misku na kruhu. www.zamek‐vimperk.eu

najdete Rarášovu stezku, Perníkovou chaloupku,
Čertovnu, pohádkový golfík, Královskou vyhlídku
na hrad Troškov.
Uvidíte malou Pohádkovou rezervaci, projdete
Bránou do Šumavy, posedíte na lavičce lásky nebo
v energetickém kruhu, podíváte se na Hotel pro
hmyz. Připraveno je plno interaktivních her a sou‐
těží – nechte se překvapit. Na své si přijdou i dříve
narození.

28. 7. 2016 / Přes Nebe a Peklo na Ždánov / Kašperské Hory, IS / vycházka kolem vrchu
Chlum do bývalé osady Ždánov a přes Kavrlík zpět. Nádherné výhledy na město a šumavské
vrcholy, cestou budeme poznávat drobná tajemství přírody díky doplňkovým aktivitám pro
zvídavé děti i jejich rodiče a prarodiče, od 10 hodin. www.npsumava.cz
28. 7. 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
29. 7. 2016 / Farmářský trh / Klatovy ‐ náměstí/ Prodej farmářských výrobků a výpěstků od
8:00 – 14:00 hodin. www.mksklatovy.cz
29. 7. 2016 / Hudební pátky v renesančním dvorku – Bubenická show / Klatovy / koncert
"Vivat Carolus Quartus" ‐ komponovaný program Š. Raka a A. Strejčka k 700. výročí narození
Karla IV. v renesančním dvorku od 18 hodin. www.mksklatovy.cz
29. 7. 2016 / Návštěva Domu divočiny a prohlídka zvířecích výběhů / Alžbětín – Falken‐
stein / sraz v 9.20 hodin v IS Alžbětín. www.npsumava.cz
29. 7. 2016 / Po stopách šumavských zálesáků / Kašperské Hory, IS / Umíte se dobře vyba‐
vit do přírody a poradit si i v krizové situaci? Přijďte a naučíte se mnoho praktických doved‐
ností, které by se vám v přírodě mohly hodit. Od 14 hodin. www.npsumava.cz
29. 7. 2016 / Kaplické hudební léto / Kaplice / koncerty pod širým nebem před KD od 20
hodin. www.ikaplice.cz
29. – 30. 7. 2016 / Noc na Karlštejně / Horažďovice, zámecké nádvoří / divadelní předsta‐
vení ochotnického spolku Tyjátr Horažďovice. www.tyjatr.cz
29. – 31. 7. 2016 / Štíty stříbr‐
ného lva: Výlet do 14. století
aneb Boření mýtů / hrad
Velhartice / výlet do středověku
– oživený hrad a vojenské stano‐
vé ležení před hradbami, rytířské
turnaje, ukázky ranhojičství
(středověké operace dobovými
lékařskými nástroji), dobové va‐
ření, zbrojnice, ukázky řemesel
(kovář, kameník, tesař) výcvik v
lukostřelbě, průvod šlechticů a jejich družin, odborné přednášky (Život na dvoře Karla IV.,
Rodina Karla IV.). www.hrad‐velhartice.cz
29. ‐ 31. 7. 2016 / Železnorudské slavnosti / Železná Ruda / tradiční dny plné zábavy, hud‐
ba, jarmark, občerstvení, pouťové atrakce. www.sumava.net/itcruda
29. – 31. 7. 2016 / Divadelní hra(d) / hrad Kašperk / divadelní spolek Kašpar představí hru
Romeo a Julie. www.kasperk.cz
30. 7. 2016 / Byliny v mýtech, magii a léčitelství / Modrava, IC / praktická ukázka nejen lé‐
čivých bylin, povídání o jejich použití v léčitelství, o tom, jaké magické vlastnosti jim naši
předkové přisuzovali, nakonec vybrané byliny vhodíme do rituálního ohně, aby se nám spl‐
nila i ta nejtajnější přání, od 14 hodin. www.npsumava.cz

Návštěva Pohádkové chalupy je vhodná jako vý‐
let pro rodiny s malými dětmi. Možnost občer‐
stvení, využití ohniště na opékání, ubytování v
apartmánu nebo autokempu.
Otevřeno: červenec, srpen – denně 10 –18 hodin;
září – denně od 10 – 17 hodin.
Informace a objednávky skupin 608 96 16 11, po‐
hadkovasumava@seznam.cz.
Přijďte si malinko „POBÁT ‐ ZAPOHÁDKOVAT“
www.pohadkovachalupa.cz

Aktivní léto v Dobré Vodě
Spolek Šumavské cesty, z. s. z Plzně se po loň‐
ské rozsáhlé akci „Aktivní léto 2015 v Dobré Vo‐
dě“ vrací letos na místo činu dvěma sobotami
s aktivním odpoledním programem pro širokou
veřejnost.
V sobotu 30. července 2016 čeká návštěvníky
„Tvořivé odpoledne“.
Program je připraven pro všechny věkové kate‐
gorie chlapců i dívek a určitě se zapojí i rodiče.
Vyrábět se budou ozdobné knoflíky, kvrdlačky,
dívky mohou navlékat korálky, kluci zase budou
soutěžit v zatloukání hřebíků. Na programu bude i
malování a další tvořivé činnosti. Všechny výrobky
si budete moci odnést.
Další aktivní sobota se bude konat 20. srpna
2016, kdy se můžete těšit na hravé pohybové akti‐
vity. Na své si určitě přijdou všichni, kteří zavítají
do Dobré Vody a aktivně se zapojí. Velkou legrací
je závod rodinných družstev i jednotlivců v přená‐
šení vody na určitou vzdálenost, šikovnost je třeba
při tlučení špačků a koordinaci pohybu si vyzkouší‐
te při lyžování (v létě a bez sněhu! – víc už nepro‐
zradíme).
Léto je krásné a na Šumavě zvlášť! Přijeďte, urči‐
tě se nebudete nudit! Obě odpoledne začínají ve
14 hodin a zapojit do soutěží a her se můžete
v Dobré Vodě u Hartmanic mezi kostelem sv. Vin‐
tíře a Domem sv. Vintíře do 17 hodin.
Bližší info na www.sumavskecesty.cz.
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30. 7. 2016 / Slavnosti chleba / Lenora / pečení chleba v historické obecní peci spojené
s ochutnávkou, výrobky regionálních pekáren, řemeslné a prodejní stánky, bohatý dopro‐
vodný program. www.sumava.net/iclenora
30. 7. 2016 / Šumavský MTB maraton / Zadov / závod horských kol pro širokou veřejnost.
30. 7. 2016 / Rockfest na letňáku / Horní Planá / lokální festival rockových skupin, od 14
hodin. www.sumava‐lipno.eu
30. 7. 2016 / Benátská noc / Horažďovice, MC Houba / www.penzionhorazdovice.cz
30. 7. 2016 / EPLcond Rally Agropa / Horažďovice a okolí / www.rallyagropa.cz
30. 7. 2016 / Aktivní sobota / Dobrá Voda u Hartmanic / odpolední program pro malé i vel‐
ké, soutěže i rukodělná dílna. www.sumavskecesty.cz

Šumavský pivovar na
Pražském Hradě v
červnu uspěl, co nabídne
v létě?
Generál Patton – Vimperský světlý ale 13°
(stylu americký silný světlý ale), poprvé vaře‐
ný k 70.výročí osvobození Vimperku americ‐
kou armádou, byl nejen v pivovaru, ale i na
festivalu českých a moravských minipivovarů
na Pražském Hradě 10.‐11.6. opakovaně oblí‐
ben.

30. 7. 2016 / Oslavy 140. výročí SDH Kašperské Hory / Kašperské Hory / budete mít mož‐
nost prohlédnout si místní hasičárnu, následovat bude průvod městem spojený s žehnáním
stuh, ukázky hasičské techniky, vyprošťování osob, záchranné služby, soutěže pro děti i do‐
spělé, hudební vystoupení, bubenická show, ohňová show. www.kasphory.cz
31. 7. 2016 / Salomon Trail Running Cup / Zadov / 6. ročník běžeckých závodů, bohatý do‐
provodný program. www.strc.cz
31. 7. 2016 / Horskokvildský jarmark
/ Horská Kvilda / od 9 hodin řemesl‐
né
a
prodejní
stánky.
www.horskakvilda.eu
31. 7. 2016 / Posezení s písničkou
aneb letní veselice / Horažďovice, KD
/ od 15 hodin, hraje Relax.
www.kulturnistrediskohd.cz
31. 7. 2016 / Svatojakubská pouť / Lhenice / www.lhenice.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.

Na festivalu na Pražském Hradě jej doprová‐
zel silný Vimperský tmavý Doppelbock 19°‐
Inocenc. Ten již na výčepu ve Vimperku nebyl,
ale dobře uležený sud tohoto výtečného piva
Šumavský pivovar na festivalu velmi úspěšně
reprezentoval též.
Tato informace je ale určena především ná‐
vštěvníkům pivnice pivovaru ve Vimperku
v létě. Vracíme se k oblíbenému Vimperskému
pšeničnému 12° a po dvou letech nabízíme
velmi dobře pitelný, osvěžující Vimperský ibiš‐
kový ležák 11°. Základem pak jako vždy naše
ležáky: světlý, polotmavý a tmavý.
Pivnici Šumavského pivovaru můžete i v létě
navštívit vždy v pátek v 17‐22 hod. a v sobotu v
15‐20 hod. Ochutnání našich piv, nositelů cer‐
tifikace Šumava ‐ originální produkt, jistě ne‐
budete litovat. Piva si během týdne můžete na
zazvonění vzít i v lahvích. Najdete nás ve Vim‐
perku ve Steinbrenerově ulici 48/1 hned pod
náměstím Svobody.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk,
www.sumavskypivovar.cz

Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2016 v elektronické verzi PDF.
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Stručný popis trasy
Čeká nás dobře proznačená trasa, dlouhá 2,2 km, s převýšením
cca 190 metrů. Půjdeme směrem zpět do obce, na začátek parkoviště, kde jsou umístěny rozcestníky. Od nich vyrazíme do kopce
cca 400 metrů po asfaltové silničce, která nás zavede do lesa, odtud již pokračuje udržovaná zpevněná cesta, po níž ujdeme dalších
500 metrů k rozcestí. Zde odbočíme vlevo na lesní cestu a jdeme
rovinkou dalších cca 500 metrů. Pak dojdeme k dalšímu rozcestí a
zde odbočíme vpravo a budeme pozvolna stoupat zbývajících 800
metrů převážně listnatým lesem až k 35 m vysoké rozhledně, na
jejíž vrchol vystoupáme po 159 schodech a otevře se nám nádherný rozhled do všech stran. Stejnou cestou se pak vrátíme zpět na
parkoviště. Celý vrch Haidel a jeho široké okolí je protkáno značenými cestami a tak si můžeme naplánovat i delší okružní trasu. Výlet je možné absolvovat i na kolech.

Parkování: placené parkoviště
nad obcí Obergrainet
GPS: 48.8026256N, 13.6764872E

Nástupní místo: okraj
parkoviště (při vjezdu vlevo)
Značení: zelené směrovky
Časová náročnost: cca 2 hod.
Fyzická náročnost: střední,
vhodné pro rodiny s dětmi, i pro
terénní kočárky
Délka trasy: 4,4 km
Povrch: asfaltová cesta 20 %,
lesní cesty nebo pěšiny 80 %
Zajímavosti na trase: kruhový
výhled z rozhledny

Výškový profil trasy

Občerstvení: ne, pouze vlastní
Zajímavosti v okolí: kaplička v
Obergrainetu; Kohlstattbrunn poutní místo s kamennou
křížovou cestou (dříve uhlířský
milíř); Sklářská stezka
(Glashüttenweg) vede po pěti
bývalých sklárnách
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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