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Putování po Keltské stezce a Keltská slavnost  
Svazek obcí Věnec ve spolupráci s obcí Kubova Huť a obcí Buk pořádají v sobotu 2. září 

2017 10. ročník putování Keltskou stezkou z Boubína přes Mařský vrch na keltské hradiště 
Věnec. 

V 8 hodin bude zahájen pochod na Kubově Huti, od 11.30 hodin bude připraveno občer-
stvení u rozhledny na Mařském vrchu a ve 12.30 hodin odejde keltská družina přes Budilov 
na hradiště Věnec, kde poutníky přivítá keltský druid se svou družinou a uskuteční malý 
keltský rituál a poté se všichni poutníci odeberou z Věnce do Lčovic ke konopici, kde bude 
zahájena v 15.30 hodin keltská slavnost.  

Seznámíme se s 
keltskou družinou, 
zahraje keltská hud-
ba, budou probíhat 
ukázky řemesel a 
ukázky bojového 
umění. Od 18 hodin 
vystoupí hudební 
skupina H-band.  

Srdečně všechny 
zveme, přijďte se 
podívat! 

Více informací na-
leznete na 
www.lcovice.cz 
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do 15. 9. 2017 / Výstava obrazů Vladimíra Arnošta / 
Žihobce, muzeum / www.zihobce.eu/muzeum 

15. 9. 2017 – 28. 2. 2018 / Výstava kostýmních ná-
vrhů Aleny Schäferové / Žihobce, muzeum / autorka 
je výtvarnice české televize. 
www.zihobce.eu/muzeum 

do 16. 9. 2017 / Dagmar Janišová – obrazy/ Klatovy, 
KD / vernisáž výstavy 17. 8. v 17 hodin. 
www.mksklatovy.cz 
do 16. 9. 2017 / Včelařská výstava / Čkyně, synagoga / 
www.synagoga-ckyne.cz 

do 29. 9. 2017 / Výstava obrazů Valentina Horby / Vodní 
hrad Švihov / www.hradsvihov.cz 

do 30. 9. 2017 / Vycházka „Za Kelty a do středověku“ 
/ Velhartice, muzeum minerálů / dozvíte se o životě 
Keltů nejen na území Šumavy, o rýžování zlata, těžbě 
a dobývání stříbra ve Velharticích a okolí, každou so-
botu od 16 hodin, nutné objednání na tel.: 
735 099 975 nebo na FB: soukromemuzeumsumav-
skychmineralu. 

do 30. 9. 2017 / Setkání v prostoru / Zámek Krato-
chvíle, zahrada / výstava obrázků Matěje Formana a 
fotografie Ireny Vodákové. www.zamek-
kratochvile.eu 

do 22. 10. 2017 / Čerti / Prachatice, Muzeum české 
loutky a cirkusu / výstava je zaměřena na dětského i 
dospělého diváka, fotografie, scénické a kostýmní 
návrhy, makety, kostýmy, cedule a programy připo-
mínají častý a originální výskyt čerta na českém diva-
delním jevišti. Návštěvníci mohou nahlédnout do ta-
jemného pekla obydleného loutkovými čerty a plnit 
nejrůznější čertovské úkoly. www.nm.cz 
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Zářijové akce na Šumavě 
1. 9. 2017 / Houby známé i neznámé / Kašperské Hory, IS / ukázky typů plodnic a modelů 
šumavských hub, za příznivých podmínek pro růst hub bude součástí též výstava živých 
plodnic některých druhů šumavských hub. www.npsumava.cz 

1. 9. 2017 / Ekompilace / Prachatice, náměstí / hudební projekt zaměřený na šíření pově-
domí o třídění odpadu, recyklaci a uvědomělém chování k životnímu prostředí. 
www.kisprachatice.cz 

1. – 2. 9. 2017 / Oživené noční prohlídky / hrad Švihov / od 19 hodin. www.hradsvihov.cz 

1. – 2. 9. 2017 / Kaplické slavnosti / Kapli-
ce, park / www.ikaplice.cz 

2. 9. 2017 / Plavba kuriozních plavidel / 
Vyšší Brod, Kemp Pod hrází / postavte 
plavidlo a přijeďte vyhrát 20 000 Kč. 
www.mestovyssibrod.cz 

2. 9. 2017 / Ecce Libri – literární vlak / 
Prachatice / odjezd vlaku v 8.55 hod. 
z Prachatic, od 14 hod. program i v Novém 

Údolí. Nutná rezervace jízdenek na tel.: 725 180 443. www.knih-pt.cz 

2. 9. 2017 / Putování Keltskou stezkou a Keltská slavnost / Boubín – Věnec – Lčovice / 
zahájení putování v 8 hodin na Kubově Huti, ve 12.30 hodin plánovaný příchod na hradiště 
Věnec a od 15.30 hodin keltská slavnost ve Lčovicích. www.lcovice.cz 

 2. 9. 2017 / Klaunova zpověď / Annín, kostel sv. Mořice / koncert písní Petra Nováka u pří-
ležitosti 20. výročí zpěvákovy smrti od 16 hodin. www.pratelemourence.cz 

2. - 3. 9. 2017 / Sušická pouť / Sušice / mše, pouťové atrakce, výstava drobného zvířectva 
v areálu chovatelů. www.mestosusice.cz 

4. 9. 2017 / Ptačí stěhování – 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 

5. 9. 2017 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada, NC so-
ví voliéry / od 19 hodin, přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz 

5. 9. 2017 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem, sraz 
v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz 

6. 9. 2017 / Den s armádou / Kašperské Hory, Na prádle / setkání vojáků a dalších záchran-
ných integrovaných složek. www.kasphory.cz 

7. 9. 2017 / Výstup na vrchol Antýgl / Horská Kvilda / vycházka okolím s povídáním o histo-
rii, místopisu a přírodních poměrech, délka trasy 8 km, sraz u hotelu Rankl v 9.30 hodin. 
www.npsumava.cz 

8. – 9. 9. 2017 / Šumavské Kašperské Hory / Kašperské Hory, Náměstí / historické městské 
slavnosti, těšit se můžete na historické tr-
žiště, hudbu, tanec, divadla, ohňovou show 
a další. www.kasphory.cz 

8. – 10. 9. 2017 / Dny evropského dědictví 
/ Klatovy / koncert kapely Druhá tráva v 
pátek od 19 hodin, v sobotu celodenní pro-
gram na náměstí. www.klatovy.cz 

9. 9. 2017 / Večer pod stromy / Netolice, 
náměstí / www.netolice.cz 

do 29. 10. 2017 / Výstava Ve službách krále / hrad 
Velhartice, bývalý pivovar / expozice o 14. století 
prolnutá příběhem Bušků z Velhartic – autentické 
nálezy ze 14. století, stavitelství doby Karla IV.,  
vojenství, repliky dobových kostýmů a mnoho dalšího. 
www.hrad-velhartice.cz 

do 29. 10. 2017 / Před oponou, za oponou… Vimperák! 
/ Vimperk, galerie Muzea Vimperska / výstava mapující 
historii i současnou činnost divadelních spolků ve Vim-
perku, doplněná o řadu interaktivních prvků, včetně 
možnosti vyzkoušet si divadelní kostým! www.zamek-
vimperk.eu 

do 31. 10. 2017 / Letem světem 20. stoletím / Ži-
hobce, muzeum / dosud nepublikovaná retro vý-
stava pohlednic, textů, dobových knih ze soukromé 
sbírky Pavla Javorského ze Sušice. 
www.zihobce.eu/muzeum 

do 31. 10. 2017 / Výstava retro kočárků Markéty 
Kubové/ Netolice, muzeum / vraťte se v čase a 
prohlédněte si, v čem babičky vozily děti a panenky. 
www.muzeumnetolice.cz 

do 31. 10. 2017 / Šumavské chalupy očima Jaromí-
ra Randáka / Kašperské Hory, Galerie Muzea Šu-
mavy / výstava obrazů. www.kasphory.cz 

do 31. 10. 2017 / Výstava obrazů a lodních modelů 
/ Netolice, muzeum / společná autorská výstava 
Barbory Vosátkové a modeláře Františka Horáčka. 
www.muzeumnetolice.cz 

do 30. 11. 2017 / Dotkni se mě dlaní – pohlaď mě 
pohledem – naplníš svou duši duhou / Kašperské Hory, 
radnice / výstava bytových intarzií z dotykového dřeva 
staletých stromů.  www.kasphory.cz 

 

Plavba kuriózních plavidel 
ve Vyšším Brodě 

I letos se plavci dočkají! Již první zářijovou sobotu 
vypukne pod hrází vyrovnávací nádrže vskutku kuriózní 
mumraj.  

 

Na břeh se budou dovážet jakási nesouměrná a po-
divně vyhlížející monstra, která budou mít se zažitými 
plovacími prostředky jen pramálo společného. To se jen 
bude chystat 45. ročník Kuriózních plavidel :)  

Vše začne v sobotu 2. září 2017 v 9 hodin ve Vyšším 
Brodě. Bezprostředně po zahajovacím ceremoniálu bu-
dou následovat přejímky plavidel, a po nich si mohou 
všichni bez rozdílu užít na doprovodných atrakcích a 
zařízeních.  

 Bližší informace pro plavce i pro ostatní návštěvníky 
se dozvíte na www.kuriozniplavidla.cz. 
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9. 9. 2017 / Okolo Železné Rudy / Železná Ruda / mezinárodní cykloturistická akce, tel.: 
603 894 139. www.sumavanet.cz/itcruda 

9. 9. 2017 / Pěnová párty / Jenišov, autokemp / diskotéka pro děti, začátek ve 13 hodin, 
vstup zdarma. www.horniplana.cz 

10. 9. 2017 / 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 

10. 9. 2017 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejte život vlků a jejich život ve smeč-
ce, videoukázky výchovy vlčat, návštěva venkovního výběhu, od 13 hodin. 
www.npsumava.cz 

12. 9. 2017 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada, NC soví 
voliéry / od 19 hodin, přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz 

12. 9. 2017 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem, sraz 
v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz 

13. 9. 2017 / Jezerní slať – ostrůvek severské přírody / Kvilda, IS / prohlídka rašeliniště a 
vycházka do okolí, délka trasy 10 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz 

14. 9. 2017 / Chalupská slať a okolí Lad / Svinná Lada, IS / prohlídka slati spojená s vy-
cházkou s výkladem o historii kraje Lad, od 10 hodin, délka trasy do 10 km, nutná rezervace 
míst. www.npsumava.cz 

14. – 17. 9. 2017 / Dny evropského dědictví / Vimperk / otevření nejzajímavějších pamá-
tek, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. www.vimperk.cz 

15. - 16. 9. 2017 / Septembeer Fest / Horní Planá / 4. ročník pivního festivalu s bohatým 
doprovodným programem. www.horniplana.cz 

15. – 16. 9. 2017 / Výstava hub / Klatovy, KD / www.mksklatovy.cz 

16. 9. 2017 / Slavnosti plodů / Chelčice / cykloakce pro celou rodinu. 
www.jihoceskyvenkov.cz 

16. 9. 2017 / Farmářské trhy / Sušice / www.mestosusice.cz 

16. 9. 2017 / Mistrovství Šumavy v opékání prasat / Hartmanice / soutěže v opékání se 
zúčastní zkušení opékači, o výsledku akce 
rozhodnou sami návštěvníci, kteří ochutnají 
pečínku od všech soutěžících. Provázeno 
hudbou a doprovodnými vystoupeními, 
účast stánků, od 10 hodin. 
www.hartmanice.cz 

16. 9. 2017 / Šumavský Foto Maraton / 
Kašperské Hory, IS / fotografická soutěž 
pro širokou veřejnost s přednáškou „Staňte 

se profesionálem s Robertem Vano“. www.npsumava.cz 

16. 9. 2017 / Setkání s folklorem / u hraničního potoku Ježová – Iglbach / ukázky plavení 
dříví od 13 hodin. www.schw-kan.com 

16. 9. 2017 / Zdíkovské středověké slav-
nosti / Zdíkov / celodenní akce s bohatým 
programem, šermíři, kejklíři, tenečnice, 
jarmark, ukázky řemesel. www.zdikov.cz 

16. 9. 2017 / Děkujeme za Vaše básně! / 
Zámek Kratochvíle / setkání českých a slo-
venských básníků, autorská čtení s prezen-
tací vydaných sbírek přítomných autorů. 

www.zamek-kratochvile.eu 

Historické slavnosti v 
Kašperských Horách 

Šumavské Kašperské Hory jsou historické slavnos-
ti města, na kterých nesmíte chybět. Budou se ko-
nat ve dnech 8. a 9. září 2017.  

Na slavnostech se vrátíte do doby, kdy zemi vládl 
Jan Lucemburský, otec Karla IV. Na náměstí a v celém 
centru města potkáte nejen bohaté měšťany, dámy a 
pány v dobovém oblečení, ale i rytíře, středověké 
hudebníky, divadelníky, kejklíře a řemeslníky.  

 

Pro všechny návštěvníky budou připravené různé 
hry a soutěže. Bude k vidění ukázka dřevořezbářů, 
kteří svá díla budou vyřezávat motorovou pilou. Těšit 
se můžete na ohňovou show a v závěru i na velkolepý 
ohňostroj. Vše začne v páteční podvečer v 18 hodin a 
vyvrcholí sobotním programem.  

Hlavním dějištěm slavností bude náměstí. Nejdříve 
projdete staročeským jarmarkem, poté vás přivítají 
pracovití řemeslníci předvádějící své řemeslo, které si 
můžete vyzkoušet. Bude tady mincmistr, švec, truh-
lář, košíkář, tesař, tkadlec, provazník, hrnčíř, lazebna 
a další. Uprostřed náměstí se budou odehrávat rytíř-
ské souboje, dobová divadla, středověké tance, vy-
stoupení kejklířů a další představení. Pro pobavení 
zde budou připravené zábavné hry, soutěže a dobové 
aktivity pro děti jako např. chůze na chůdách nebo 
stavění věže z dřevěných kostek. Nedaleko, co by 
kamenem dohodil, ve vestibulu kina budou připrave-
né dřevěné interaktivní hry pro celou rodinu. V parčí-
ku u kina, budou své umění předvádět již výše zmí-
nění dřevořezbáři.  

Podrobné informace a program naleznete na plakátech 
nebo na oficiálních webových stránkách města 
www.kasphory.cz.  

Flowtrejl – rodinná 
zážitková cyklotrasa 

  Zážitkový Flowtrejl je skvělá rodinná zábava. Že 
jste jej ještě nevyzkoušeli a nevíte, o co jde?  

     Sjedete si 5 km dlouhou, lesem vedenou cyklotra-
su, která je určená přímo pro Vás a Vaše děti. Užijete 
si bezpečnou jízdu na kole trochu jinak, bez provozu v 
klidném prostředí lesa. Pojedete převážně z kopce, 
po terénních vlnách a hravě zvládnete připravené 
klopené zatáčky. Cestou se můžete občerstvit v Ki-
osku u Yettiho a můžete pokračovat až na nástupní 
stanici lanovky Promenádní. Zpět do kopce se vyve-
zete lanovkou a ihned po výstupu budete mít chuť 
projet si celou trasu ještě jednou.  
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18. 9. 2017 / Jak se dělá Bublifuk / Horažďovice, Městská knihovna / o novém komikso-
vém časopisu pro děti. www.knihovna.horazdovice.cz 

19. 9. 2017 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada, NC soví 
voliéry / od 19 hodin, přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz 

19. – 22. 9. 2017 / Filmový festival NaturVision / Vimperk / mezinárodní festival o zvířatech 
a přírodě. www.vimperk.cz 

20. 9. 2017 / Chalupská slať a okolí Lad / Svinná Lada, IS / prohlídka slati spojená s vy-
cházkou s výkladem o historii kraje Lad, od 10 hodin, délka trasy do 10 km, nutná rezervace 
míst. www.npsumava.cz 

22. 9. 2017 / Farmářský trh / Klatovy, náměstí / od 8 do 14 hodin. www.mksklatovy.cz 

22. 9. 2017 / Tvůrčí dílna s pohádkou / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu / pro-
jdeme společně příběhem, budeme si hrát a tvořit, od 10 hodin. www.nm.cz 

22. 9. 2017 / Říje jelena evropského / Kvilda, NC / poznejme život jelenů na Šumavě, ko-
mentovaná prohlídka venkovních výběhů od 16 hodin. www.npsumava.cz 

23. 9. 2017 / Výlov mlýnského rybníka / Hoslovice, mlýn / celodenní akce zaměřená na re-
gionální zvyky a dětské hry v Pošumaví. www.muzeum-st.cz 

23. 9. 2017 / Kvetoucí poklady podzimu / Kašperské Hory, IS / botanická vycházka nejen za 
šumavskými hořci, od 10 hodin. www.npsumava.cz 

23. 9. 2017 / Česko – německá poutní mše svatá / Annín, kostel sv. Mořice / oficiální závěr 
Mouřeneckého léta a setkání rodáků, od 14 hodin. www.pratelemourence.cz 

23. - 24. 9. 2017 / Výstava hub / Sušice, gymnázium / www.gymsusice.cz 

24. 9. 2017 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejte život vlků a jejich život ve smeč-
ce, videoukázky výchovy vlčat, návštěva venkovního výběhu, od 13 hodin. 
www.npsumava.cz 

26. 9. 2017 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada, NC soví 
voliéry / od 19 hodin, přednášející Zbyněk Janči. 
www.npsumava.cz 

28. 9. 2017 / Svatováclavské oslavy / Klatovy, ná-
městí / svatováclavská jízda a kulturní program. 
www.mksklatovy.cz 

28. 9. 2017 / Den věží a rozhleden / Javorník na 
Šumavě / tradiční akce u rozhledny s doprovodným 
programem. www.javorniksumava.cz 

28. 9. 2017 / Mezinárodní festival komorní hudby / 
Klatovy, jezuitský kostel / koncert W. A. Mozart: 
Requiem d moll od 18 hodin. www.mksklatovy.cz 

30. 9. 2017 / Pečení chleba / Lenora, obecní pec / 
mlsálci se mohou těšit na tradiční lenorské placky, 

housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora 

30. 9. 2017 / Stožecké mistrovství světa v tlučení špačků / Stožec, hřiště / soutěž je určena 
všem, co se rádi baví a nebojí se do toho praštit, od 13 hodin. www.npsumava.cz 

30. 9. – 1. 10. 2017 / Buškova číše / hrad Velhartice / netradiční prohlídky spojené s ochut-
návkou vín, připravených na hostinu k poctě sv. Václava a příjezdu Karla IV. na Buškův hrad. 
www.hrad-velhartice.cz 
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Flowtrejl je vhodný pro děti od 5 let, které ovládají 
běžnou jízdu na kole. Trasa je jednosměrná, znače-
ná a bezpečná.  

 

     Výhodné balíčky, které zahrnují zapůjčení kol 
vhodných pro jízdu na Floutrejlu – celoodpružená 
kola, fatbikes a jízdenky na lanovou dráhu, pořídíte 
v půjčovně Bikepark Rent v Chatě Lanovka u cent-
rálního parkoviště.  

    S Lipno.card získáte 20% na jízdu na Flowtrejlu - la-
novka+půjčovné kol určených pro jízdu na Flowtrejlu 
(půjčovna Bikepark Rent v Chatě Lanovka u centrálního 
parkoviště). Více informací získáte na www.lipno.info. 

Šumavský pivovar Vimperk 
slavil 7 let od otevření 

Šumavský pivovar Vimperk oslavil 21. srpna 7 let 
od svého otevření. Bylo milou shodou okolností, že 
na léto 2017 připadlo uvaření 1000. várky!  

Za uplynulých 7 let se mj. výstav zdvojnásobil a 
piva Šumavského pivovaru si našla své stálé zákaz-
níky. Získaná ocenění a publicita v odborném i ve-
řejném tisku a dalších médiích stále láká 
k ochutnání našich piv další hosty. Piva se též stala 
vhodnou vzpomínkou a dárkem při rekreačních po-
bytech na Šumavě. 

Sortiment dnes zahrnuje 14 druhů piv: tradiční 
české ležáky (světlé, polotmavé a tmavé tvoří stálou 
nabídku) a sezónně vařená piva (na čepu 2-3 měsí-
ce): piva dříve ve Vimperku vařená (dnes bavorská 
typu Bock nebo Doppelbock), piva ochucená (me-
dové, zázvorové, ibiškové), pivo pšeničné a americ-
ký ale, nebo podle vlastní receptury vařený výborný 
speciál – pivo 7sladové či Märzenbier. 

Kromě možnosti ochutnat naše piva v pivnici ve 
Steinbrenerově ulici ve Vimperku (pátek 17-22, so-
bota 15-20) a sudového piva, můžete zajít do někte-
ré restaurace ve všech horských střediscích centrál-
ní Šumavy nebo v Praze do vybrané sítě podniků vč. 
restaurací Zdeňka Pohlreicha Café Imperial a Next 
Door by Imperial – aktuální nabídku najdete vždy na 
www.sumavskypivovar.cz.Prověřte si sami, zda 
značku Šumava – originální produkt, kterou naše 
piva nesou, zodpovědně reprezentujeme. 

Dovolte mi popřát spolu s Vámi našim pivům do 
dalších 7 let pivovarské „Dej Bůh štěstí!“ 

Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk  
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	Putování po Keltské stezce a Keltská slavnost
	do 15. 9. 2017 / Výstava obrazů Vladimíra Arnošta / Žihobce, muzeum / www.zihobce.eu/muzeum
	15. 9. 2017 – 28. 2. 2018 / Výstava kostýmních návrhů Aleny Schäferové / Žihobce, muzeum / autorka je výtvarnice české televize. www.zihobce.eu/muzeum
	do 16. 9. 2017 / Dagmar Janišová – obrazy/ Klatovy, KD / vernisáž výstavy 17. 8. v 17 hodin. www.mksklatovy.cz
	do 30. 9. 2017 / Vycházka „Za Kelty a do středověku“ / Velhartice, muzeum minerálů / dozvíte se o životě Keltů nejen na území Šumavy, o rýžování zlata, těžbě a dobývání stříbra ve Velharticích a okolí, každou sobotu od 16 hodin, nutné objednání na tel...
	do 30. 9. 2017 / Setkání v prostoru / Zámek Kratochvíle, zahrada / výstava obrázků Matěje Formana a fotografie Ireny Vodákové. www.zamek-kratochvile.eu
	do 22. 10. 2017 / Čerti / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu / výstava je zaměřena na dětského i dospělého diváka, fotografie, scénické a kostýmní návrhy, makety, kostýmy, cedule a programy připomínají častý a originální výskyt čerta na českém ...
	Zářijové akce na Šumavě
	do 29. 10. 2017 / Výstava Ve službách krále / hrad Velhartice, bývalý pivovar / expozice o 14. století prolnutá příběhem Bušků z Velhartic – autentické nálezy ze 14. století, stavitelství doby Karla IV.,
	do 31. 10. 2017 / Letem světem 20. stoletím / Žihobce, muzeum / dosud nepublikovaná retro výstava pohlednic, textů, dobových knih ze soukromé sbírky Pavla Javorského ze Sušice. www.zihobce.eu/muzeum
	do 31. 10. 2017 / Výstava retro kočárků Markéty Kubové/ Netolice, muzeum / vraťte se v čase a prohlédněte si, v čem babičky vozily děti a panenky. www.muzeumnetolice.cz
	do 31. 10. 2017 / Šumavské chalupy očima Jaromíra Randáka / Kašperské Hory, Galerie Muzea Šumavy / výstava obrazů. www.kasphory.cz
	do 31. 10. 2017 / Výstava obrazů a lodních modelů / Netolice, muzeum / společná autorská výstava Barbory Vosátkové a modeláře Františka Horáčka. www.muzeumnetolice.cz
	Plavba kuriózních plavidel ve Vyšším Brodě
	Historické slavnosti v Kašperských Horách
	Šumavské Kašperské Hory jsou historické slavnosti města, na kterých nesmíte chybět. Budou se konat ve dnech 8. a 9. září 2017.
	Na slavnostech se vrátíte do doby, kdy zemi vládl Jan Lucemburský, otec Karla IV. Na náměstí a v celém centru města potkáte nejen bohaté měšťany, dámy a pány v dobovém oblečení, ale i rytíře, středověké hudebníky, divadelníky, kejklíře a řemeslníky.
	Pro všechny návštěvníky budou připravené různé hry a soutěže. Bude k vidění ukázka dřevořezbářů, kteří svá díla budou vyřezávat motorovou pilou. Těšit se můžete na ohňovou show a v závěru i na velkolepý ohňostroj. Vše začne v páteční podvečer v 18 hod...
	Hlavním dějištěm slavností bude náměstí. Nejdříve projdete staročeským jarmarkem, poté vás přivítají pracovití řemeslníci předvádějící své řemeslo, které si můžete vyzkoušet. Bude tady mincmistr, švec, truhlář, košíkář, tesař, tkadlec, provazník, hrnč...

	Flowtrejl – rodinná zážitková cyklotrasa
	Zážitkový Flowtrejl je skvělá rodinná zábava. Že jste jej ještě nevyzkoušeli a nevíte, o co jde?
	Sjedete si 5 km dlouhou, lesem vedenou cyklotrasu, která je určená přímo pro Vás a Vaše děti. Užijete si bezpečnou jízdu na kole trochu jinak, bez provozu v klidném prostředí lesa. Pojedete převážně z kopce, po terénních vlnách a hravě zvládnete ...

	Flowtrejl je vhodný pro děti od 5 let, které ovládají běžnou jízdu na kole. Trasa je jednosměrná, značená a bezpečná.
	/
	/
	Výhodné balíčky, které zahrnují zapůjčení kol vhodných pro jízdu na Floutrejlu – celoodpružená kola, fatbikes a jízdenky na lanovou dráhu, pořídíte v půjčovně Bikepark Rent v Chatě Lanovka u centrálního parkoviště.
	Šumavský pivovar Vimperk slavil 7 let od otevření
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	Za uplynulých 7 let se mj. výstav zdvojnásobil a piva Šumavského pivovaru si našla své stálé zákazníky. Získaná ocenění a publicita v odborném i veřejném tisku a dalších médiích stále láká k ochutnání našich piv další hosty. Piva se též stala vhodnou ...
	Sortiment dnes zahrnuje 14 druhů piv: tradiční české ležáky (světlé, polotmavé a tmavé tvoří stálou nabídku) a sezónně vařená piva (na čepu 2-3 měsíce): piva dříve ve Vimperku vařená (dnes bavorská typu Bock nebo Doppelbock), piva ochucená (medové, zá...
	Kromě možnosti ochutnat naše piva v pivnici ve Steinbrenerově ulici ve Vimperku (pátek 17-22, sobota 15-20) a sudového piva, můžete zajít do některé restaurace ve všech horských střediscích centrální Šumavy nebo v Praze do vybrané sítě podniků vč. res...
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