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Červencové akce na Šumavě 
30. 6. ‐ 1. 7. 2018 / Rytíři na hradě / zřícenina Dívčí Kámen / divadelní představení, histo‐

rický  šerm,  povídání  o  oblékání,  zbraních  a  zvycích  středověku,  ukázky  nácviku  šermu. 

www.divcikamen.cz 

30. 6. ‐ 1. 7. 2018 / Černínské kratochvíle / hrad Švihov / skupina historického tance Danza 

Alegre  a  skupina  historické  hudby  Gemini  Musicales  uvádí  oživení  při  prohlídkách. 

www.hradsvihov.cz 

30. 6.  ‐ 7. 7. 2018 / Dramasterie / Sušice / umělecké workshopy se závěrečným večerem 

všech účastníků uměleckých dílen na ostrově Santos. nagl@post.cz 

30. 6. ‐ 7. 7. 2018 / Letní kurzy žesťů / Vimperk / XXV. ročník interpretačních kurzů na žes‐

ťové nástroje s doprovodným programem pro veřejnost. www.vimperk.cz 

30. 6. ‐ 7. 7. 2018 / Muzeum lehkého opevnění / Annín / přijďte si v tento den prohlédnout 

soustavu řopíků s dobovým vybavením. www.ropik‐annin.cz    

1. 7. 2018 / Dětský den na Mouřenci / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / téma: Po‐

pelka, projížďky na koních, soutěže, hry, dětská prohlídka kostela a kostnice, koncert dětí ze 

ZŠ a MŠ z Dlouhé Vsi, od 14 do 18 hodin. www.pratelemourence.cz 

1. 7. 2018 / Rabský floutek / hrad Rabí / Divadlo U staré herečky uvede pohádku Mauglí, 

od 15 hodin. www.hrad‐rabi.eu 

1. 7. 2018 / Dařbuján a Pandrhola / Nýrsko, lesní divadlo / www.lesnidivadlonyrsko.cz 

1. 7. 2018 / Divadelní léto na zámku / zámek Kratochvíle / v zahradě zámku hraje soubor 

divadelních ochotníků Tyl Netolice  komedii Zdeňka Hovorky  ‐ Darmošlapky, od 21 hodin. 

www.zamek‐kratochvile.cz 

1. 7. 2018 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejte život vlků a jejich život ve smečce, 

videoukázky výchovy vlčat, návštěva venkovního výběhu; od 13 hodin. www.npsumava.cz 
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Výstavy a dlouhodobé akce 
1. – 29. 7. 2018  / Martin Pixa & umělecká  skupina
Mach Art / Netolice, muzeum / výstava různorodých
technik. www.muzeumnetolice.cz 

1.  –  31.  7.  2018  / Výstava  TGM  a  armáda  / Vyšší
Brod, vestibul kina / www.mestovyssibrod.cz 

1. 7. ‐ 31. 8. 2018 / Po stopách skřítků za pokladem /
Kašperské  Hory  /  interaktivní  procházka  s  průvod‐
cem po  stezce  „Cestou  zlatokopů“, určená pro děti,
plná  zábavného poznávání  přírody,  pověstí,  her  a  v
závěru  i  rýžování zlata; sraz v 15 hodin před  radnicí,
prodej vstupenek v IC. www.kasphory.cz 

1.  7.  ‐  31.  8.  2018  /  Promítání  v letním  kině  /
Kašperské Hory,  parčík  pod  kinem  /  přijďte  si  užít
romantiku  pod  hvězdným  nebem,  odreagovat  se  a
zasmát  nejen  u  českých  komedií;  promítání  každý
pátek od 21.30 hodin, od půlky  srpna od 21 hodin.
www.kasphory.cz 

1. 7.  ‐ 31. 8. 2018  / Komentované prohlídky Mou‐
řence  /  Mouřenec  u  Annína,  kostel  sv.  Mořice  /
prohlídky  s průvodcem  se  konají  každý  den  od  16
hodin. www.pratelemourence.cz 
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1. 7. 2018 / Vernisáž výstavy / Martin Pixa & umělecká skupina Mach Art / Netolice, mu‐ 

zeum / výstava různorodých technik od 18 hodin. www.muzeumnetolice.cz 

3. 7. 2018 / Jezerní slať – ostrůvek severské přírody / Kvilda, IS / prohlídka rašeliniště spo‐

jená s výstupem na vrchol Tetřev, délka trasy 10 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz  

3. 7. 2018 / Pstruhová  líheň / Borová Lada / prohlídka  líhně  s odborným výkladem,  sraz 

v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz 

3. 7. 2018 / Kam se poděl ovčí kožíšek / Stožec, IS / přijďte se podívat, co vše se dá vyrobit z 

ovčí  vlny,  od  13  hodin. 

www.npsumava.cz 

3. 7. 2018 / Kolem Pranýře za výhledy / 

Kašperské Hory,  IS / vycházka do okolí, 

poznávání  drobných  tajemství  přírody 

díky  doplňkovým  aktivitám  pro  zvídavé 

děti  i  dospělé,  od  9  hodin. 

www.npsumava.cz 

3.  7.  2018  /  Noční  koncert  /  Lipno, 

Stezka korunami stromů / pojďte  si za‐

zpívat do vzdušných pater stezky s kapelou Thomband, zazní poklady českého folku, country 

i lidových písní; od 20 hodin. www.lipno.info 

3. 7. 2018 / Bratři  z růže  / hrad Rožmberk  /  šermířské divadelní představení na nádvoří 

hradu od 19 hodin. www.hrad‐rozmberk.cz 

4. 7. 2018 / Rostliny plané a kulturní / Kašperské Hory, IS / botanická vycházka do okolí, od 

10 hodin. www.npsumava.cz 

4. 7. 2018 / Život v pralese / Stožec, IS / vydejte se s dětmi za poznáním šumavských prale‐

sů, trasa 4,5 km vede po zážitkové Puštíkově stezce. www.npsumava.cz 

4.  7.  2018  /  Kamil  Střihavka  /  Vyšší  Brod,  klášterní  zahrada  /  koncert  od  19  hodin. 

www.mestovyssibrod.cz 

5. 7. 2018 / Pečení chleba / Nezdice na Šumavě, muzeum / ukázky a následně ochutnávka 

čerstvě upečeného chleba,  česnekových placek a houstiček v historické peci, od 10 do 16 

hodin. www.nezdicenasumave.cz 

5. 7. 2018 / Záchranářský pes v akci / Slunečná / přijďte se podívat na ukázku výcviku zá‐

chranářských psů, kteří jsou cvičeni pro hledání ztracených lidí v horách, od 10 do 13 hodin. 

www.npsumava.cz 

5. 7. 2018 / Chudenické zámecké příběhy / Chudenice, Starý zámek ‐ Muzeum J. Dobrov‐

ského / oživené prohlídky. www.zamekchudenice.cz 

5. 7. 2018 / Motokrosové závody / Netolice, trať Ingilinka / www.netolice.cz 

5. 7. 2018 / Adorace / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / příležitost k zastavení, ztiše‐

ní,  usebrání,  rozjímání  a  niternému  rozhovoru  s Bohem,  od  19  hodin. 

www.pratelemourence.cz 

5. ‐ 6. 7. 2018 / Husovy oslavy / Husinec / tradiční akce k uctění památky Mistra Jana Husa 

spojená se mší, kulturním a sportovním programem. www.husinec.cz 

5. – 8. 7. 2018 / Divadelní léto na zámku / zámek Kratochvíle / v zahradě zámku hraje sou‐

bor divadelních ochotníků Tyl Netolice komedii Zdeňka Hovorky  ‐ Darmošlapky, od 21 ho‐

din. www.zamek‐kratochvile.cz 

6. 7. 2018 / Ruční výroba skleněných korálků / Kašperské Hory, IC / Co to byly páteříky a 

jak se vyrábějí vinuté perly? Přijďte si poslechnout mnoho zajímavého o historii sklářství na 

Šumavě a sami se pak můžete pokusit o výrobu, od 13 hodin. www.npsumava.cz 

6. 7. 2018 / Pečení v peci / Volary, muzeum / přijďte ochutnat česnekové placky, housky a 

chléb od mistra pekaře Augustina Sobotoviče, od 9 hodin. www.mestovolary.cz 

1. 7. – 1. 9. 2018 / Zámecká herna / Hrádek u Su‐
šice,  zámek  /  pro  rodiče  s dětmi  bude  opět  po
celé  léto  otevřena  herna  komtesy  Adély  a  Jana
Ferdinanda spolu s dětskou naučnou hernou Fran‐
tiška Pravdy. www.zamekhradek.cz 

1. 7. ‐ 30. 9. 2018 / Vznik ČSR a konec první svě‐
tové  války  /  Kašperské  Hory,  radnice  /  výstava
Ladislava Hadravy. www.kasphory.cz 

1. 7. – 30. 9. 2018  / Výstava Nejvyšší  sudí Půta
Švihovský  z Rýzmberka  /  hrad  Švihov  /  předsta‐
vení  této  téměř neznámé osobnosti  široké  veřej‐
nosti. www.hradsvihov.cz 

2. 7. – 27. 8. 2018 / Prohlídka Sušice s průvodcem
/ Sušice, náměstí Svobody / každé pondělí od 10
hodin,  sraz  před  radnicí  ‐  1. Městský  okruh  (po
levém břehu řeky Otavy); každé pondělí od 14 ho‐
din, sraz před radnicí  ‐ 2. Městský okruh  (po pra‐
vém břehu řeky Otavy. Prohlídky jsou zdarma, po‐
řádá Městské  IC  Sušice. Upozornění:  v pondělí 6.
8. se prohlídky nekonají. www.mestosusice.cz 

3. 7. – 31. 8. 2018 / Výstava fotografií – Jiří Plachý
‐  Šumava,  můj  nový  domov  /  Volary,  městská
galerie  /  vernisáž  3.  7.  od  18  hodin.
www.volary.eu 

4. 7.  ‐ 29. 8. 2018 / Kulturní  léto / Horní Planá /
každou středu u kašny na náměstí, koncerty, diva‐
delní představení. www.horniplana.cz 

6. 7. – 18. 8. 2018 / Výstava Pavla Tejkala: Kres‐
ba, malba, keramika / Chanovice, zámek / od 18
hodin vernisáž. www.chanovice.cz 

6.  7.  ‐  31.  8.  2018  /  Promítání  v  letním  kině  /
Horní Planá / každý pátek a sobotu v červenci od
21:45  hod.,  v  srpnu  od  21:15  hod.
www.horniplana.cz 

7. 7. ‐ 15. 8. 2018 / Nepraktické řemeslo / Chano‐
vice,  zámecký areál  / výstava Tvůrčí  skupiny P89
Plzeň“, vernisáž od 10 hodin. www.chanovice.cz 

14. 7. ‐ 1. 9. 2018 / Paměť Davidovy hvězdy IV. a
malé sakrální stavby jihozápadních Čech / Hrádek
u Sušice, zámecká galerie / výstava obrazů kresle‐
ných  uhlem  Jaroslava  Hodka.
www.zamekhradek.cz 

do 13. 7. 2018 / Výstava fotografií NPŠ / Klatovy,
galerie  Atrium  KD  /  vernisáž  14.  6.  od  17  hod.
www.mksklatovy.cz 

do 14. 7. 2018 / Výstava Paměť Davidovy hvězdy
III  /  Hartmanice,  synagoga  /  kresby  Jaroslava
Hodka ‐ synagogy Čech a Moravy, které přežily i ty
nenávratně ztracené. www.hartmanice.cz 

do 30. 8. 2018 / Výstava Emma / Chudenice, Sta‐
rý  zámek  – Muzeum  J.  Dobrovského  / výstava
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6. 7. 2018 / Barokní Mouřenec: Varhanní koncert / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice 

/  na  varhany  hraje  Jana  Havlíčková  z Dvora  Králové  nad  Labem,  od  19  hodin. 

www.pratelemourence.cz 

6. 7. 2018 / Večery se skláři při světle loučí / Brusírna Rajský dvůr u Annína / komentované 

prohlídky brusírny skla provádí sklářská královna, ukázka výroby vinutých perel, host i pře‐

kvapení; první prohlídka od 21 hodin. www.kyralky.cz 

6. – 8. 7. 2018 / Klatovská pouť / Klatovy / mezinárodní  folklorní  festival, poutní průvod 

s obrazem Panny Marie Klatovské, výstava karafiátů, pouťové atrakce, řemeslný trh, koncer‐

ty ad. www.klatovy.cz 

7. 7. 2018 / Vlci s námi žijí / Srní, NC / způsob života vlka a velkých šelem, předvedení ocho‐

čeného vlka adaptovaného na život s lidmi, od 13 hodin. www.npsumava.cz 

7. 7. 2018 / Šumavský strongman / Sušice, ná‐

městí / profesionální  soutěž v  silových disciplí‐

nách  s  mezinárodní  účastí;  od  13  hodin.  vy‐

ki1@seznam.cz 

7. 7. 2018 / Rysí slavnosti / Železná Ruda ‐ Alž‐

bětín / historický parní vlak, řemeslný trh, hud‐

ba, bohatý program. www.sumava.net/itcruda 

7. 7. 2018 / Den řemesel / Chanovice, skanzen 

a zámecký areál / přehlídka řemeslných doved‐

ností,  hudba,  šermíři,  loutkoherci,  tradiční  ku‐

chyně; od 9.45 hodin. www.chanovice.cz 

7. 7. 2018 / Traktoriáda / Horní Planá / spanilá 

jízda,  soutěže,  program  pro  děti,  živá  hudba,  večer  taneční  zábava,  od  11  hodin. 

www.sumava‐lipno.eu 

7. 7. 2018 / SuPrBěh / Sušice / sušický překážkový běh. www.mestosusice.cz 

7. 7. 2018 / Chlumanský  trh / Chlumany /  trh  s nabídkou  čerstvého pečiva,  lokálních vý‐

pěstků a výrobků, od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz 

7. 7. 2018 / Vázání vorů a plavba / Rechle u Modravy / ukázka starých řemesel a plavení 

dřeva po Vchynicko – Tetovském kanálu, 10.30 – 15 hodin. www.npsumava.cz 

7. 7. 2018 / Gotický Mouřenec: Svatomouřenecké fresky / Mouřenec u Annína, kostel sv. 

Mořice / o vzácných nástěnných malbách ze 14. století přednáší prof.  Jan Royt, od 18.30 

hodin. www.pratelemourence.cz 

7. 7. 2018 / Svatoprokopská pouť / Prášily / od 14 hodin mše svatá  se vzpomínkovou po‐

božností za zemřelé rodáky, mši svatou bude celebrovat v prostoru odstřeleného kostela P. 

Jan Kulhánek. 

7. ‐ 8. 7. 2018 / Klatovská pouťová heligonka/ Klatovy, letní kino / www.mksklatovy.cz 

8. 7. 2018 / Česko – bavorská neděle / Železná Ruda ‐ Alžbětín / bleší trh, hudba a bohatý 

program od 10 do 17 hodin na hraničním nádraží. www.sumavanet.cz/itcruda 

9. 7. 2018 /  I plevele mají krásné květy / Kašperské Hory,  IS / botanická vycházka od 10 

hodin. www.npsumava.cz 

10. 7. 2018 / Pstruhová  líheň / Borová Lada / prohlídka  líhně s odborným výkladem, sraz 

v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz 

10. 7. 2018 / Tajemství Stožecké kaple / Stožec, IS / vycházka s povídáním o historii a jedi‐

nečné přírodě v okolí Stožce, délka trasy 8 km, od 9 hodin. www.npsumava.cz 

10. 7. 2018 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS / vycházka do okolí, poznávání 

drobných tajemství přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti i dospělé, od 9 ho‐

din. www.npsumava.cz 

Prohlídky města Sušice 
s průvodcem 

Městské  informační  centrum  srdečně  zve  na  pon‐

dělní prázdninové komentované prohlídky města Su‐

šice s průvodcem. 

Prohlídky  se  budou  konat  od  2.  7.  –  27.  8.  2018  /

každé pondělí a v nabídce jsou dva typy prohlídek: 

1. Městský okruh - po levém břehu řeky Otavy, 
sraz v 10 hodin před radnicí 
‐ Příkopy, radniční věž, Starý židovský hřbitob, Ká‐
men neštěstí a Sušický mechanický betlém. 

2. Městský okruh  ‐ po pravém břehu řeky Otavy,
sraz  ve  14  hodin  před  radnicí
‐prohlídka  církevních  památek  (Kaple  Anděla
Strážce, Hřbitovní kostel Panny Marie, křížová ces‐
ta),  škola a pomník T. G. Masaryka, památník od‐
boje,  sušické  pivovarnictví  ‐  Pivovar  Sušice.
 
Prohlídky  jsou zdarma, pořádá  je Městské  IC Suši‐
ce. Upozornění: v pondělí 6. 8. se prohlídky neko‐
nají. www.mestosusice.cz 
 

Den řemesel v Chanovicích 
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech a

Obec  Chanovice  vás  v  sobotu  7.  července  2018
zvou do zámeckého areálu a skanzenu na 16. roč‐
ník tradiční akce Den řemesel ‐ přehlídka řemesl‐
ných 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 řemeslníci z celé ČR, kteří byli oce‐
něni ministrem  kultury  titulem Nositel  tradice  li‐
dových  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,  bylinkáře,
bednáře,  skláře, perníkáře, pivovarníky, dráteníky

a  další. Celkem  se  bude  prezentovat  devadesát
dílen z celé ČR. 

V průběhu Dne řemesel se můžete těšit na Rytíř‐
ský  turnaj  v  podání  skupiny  historického  šermu,
loutková představení pro děti, taneční představení
skupiny historického tance a další. Celý den bude u
zámku hrát živá hudba. 
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10. 7. 2018 / Jelen evropský / Kvilda, NC / odborná přednáška o životě jelena, od 15 hodin. 

www.npsumava.cz 

10. 7. 2018 / Pochod k výročí vzniku Československa / Zdíkov a okolí / pěší výlet okolím 

Zdíkova, při němž  si připomeneme vznik první  republiky, délka  trasy 10 – 15 km,  sraz v 8 

hodin na aut. nádraží ve Zdíkově. www.prachatickemuzeum.cz 

10. 7. 2018 / Noční koncert / Lipno, Stezka korunami stromů / koncert komorního souboru 

Trio Budvicence od 20 hodin. www.lipno.info 

11. 7. 2018 / Koncert Chai + Chuť / Klatovy, náměstí / od 18 hodin. www.mksklatovy.cz 

11. 7. 2018 / Pohledy do krajiny / Kašperské Hory, IS / cestovatelská přednáška s promítá‐

ním  fotografií  Heleny  Macenauerové  –  krajina  od  Sahary  po  Himaláj,  od  19  hodin. 

www.npsumava.cz 

12. 7. 2018 / Staročeské hry / Stožec, IS / vraťte se do dětských let při tlučení špačků, točení 

káči, cvrnkání kuliček a dalších hrách; od 

13 hodin. www.npsumava.cz 

12. 7. 2018 / Kvildské tisícovky / Kvilda, 

IS / putování po vrcholech s jedinečným 

pohledem z ptačí perspektivy, délka tra‐

sy  19  km,  od  10  hodin. 

www.npsumava.cz 

12. 7. 2018 / Tajemní noční letci Šuma‐

vy  /  Kašperské  Hory,  IS  /  odpoledne 

plné her, aktivit a  zajímavostí  ze  života 

netopýrů,  od  14  hodin. 

www.npsumava.cz 

12. – 14. 7. 2018 / Noční prohlídky / hrad Kašperk / vydáme se po stopách hejtmana 

Jana. www.kasperk.cz 

13. 7 2018 / Jazz! Yes! / Prachatice, náměstí / od 18 hodin. www.kisprachatice.cz 

13. 7. 2018 / Petr Novák Forever / Annín / koncert u příležitosti slavnostního otevření An‐

nínské kulturní stodoly, od 18 hodin vernisáž výstavy „222 let Annína“, od 19 hodin koncert. 

www.pratelemourence.cz 

13. ‐ 15. 7. 2018 / Markétská pouť / Horní Planá / koncerty v pivním stanu, divadelní scéna 

pro  děti,  světské  atrakce,  lidový  jarmark,  duchovní  koncert  v  kostele  sv.  Markéty. 

www.horniplana.cz 

13. ‐ 15. 7. 2018 / Divadelní  léto na zámku / zámek Kratochvíle / v zahradě zámku hraje 

soubor divadelních ochotníků Tyl Netolice komedii Zdeňka Hovorky  ‐ Darmošlapky, od 21 

hodin. www.zamek‐kratochvile.cz 

14. 7. 2018 / Štěpán Rak a Matěj Rak – Vůně sena a benzínu / Chanovice, zámek / koncert 

od 18 hodin. www.chanovice.cz 

14. 7. 2018 / Volarský sekáč / Volary, Maxovy louky / závod v tradičním ručním kosení, od 

8 hodin. www.volary.vesele.info 

14. 7. 2018 / Hojsovecký jarmark / Hojsova Stráž / řemeslný jarmark s dobrým jídlem, pitím 

a ukázkami řemesel od 10 hodin. www.sumava.net/itcruda 

14. 7. 2018 / Černokněžnická pohádka / hrad Švihov / Pěnkavův dvůr Takonín uvede po‐

hádku O začarované princezně. www.hradsvihov.cz 

14. 7. 2018 / Tajemní obyvatelé horských luk / Svinná Lada, IS / Víte, jak vypadá brambor‐

níček, linduška nebo třeba cvrčilka? Kdo je rákosník? Pojďte se seznámit s ptačími obyvateli 

horského bezlesí. Vycházka od 17 do 20 hodin, délka trasy do 8 km, nutná rezervace míst. 

www.npsumava.cz 

Pro vaše nejmenší bude připravena  řada aktivit,
například  lanové  centrum  v  zámeckém  parku  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 tan‐
ce,  šermířské  souboje  s  ukázkou  středověkých
zbraní, atd. 
Bližší informace naleznete na www.chanovice.cz. 

Husovy oslavy v Husinci 
V  rodném  městě  Mistra  Jana  Husa  se  letos

uskuteční tradiční třídenní slavnosti, od středy 4.
července do soboty 6. července 2018.  

Jedná se o největší hudební multižánrový festival
na Prachaticku. Program se první dva dny  (4. a 5.
července)  bude  odehrávat  ve  sportovním  areálu
Slavoje, středeční večer v poprockovém rytmu bu‐
de  patřit  kapelám  Olympic,  Queenie,  This,  Na
Plech a dalším, druhý den pak bude připraven pro‐
gram pro celou rodinu.  

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  zahájení.  V
tento  den  se  můžete  těšit  na  dechovou  hudbu
Úhlavanka a Veselka, poslechnete si autorské čtení
Miloně Čepelky, shlédnete koncert  Jaroslava Uhlí‐
ře  pro malé  i  velké  a  večer  zazní  skladby  Felixe
Mendelssohn‐Bartholdyho  a  Antonína  Dvořáka  v
podání  Jihočeské  filharmonie. Ochuzeny nebudou
ani děti, v zahradě Centra Mistra Jana Husa se bu‐
dou moci  vyřádit na dětských  atrakcích  a  koloto‐
čích a nebude chybět ani divadlo.  

Program HusFestu v areál TJ Slavoj: 

středa 4.7. 

18:00  –  NaPlech;  19:30  ‐  Th!s  s  Vojtou  Kotkem;
21:00  –  Olympic;  22:30  – Queenie;  0:30  ‐  Coco‐
man, Messenjah, Dr.Kary a další. 

čtvrtek 5.7. 

14:30 ‐ Maxim Turbulenc; 15:50 ‐ Adéla Jonášová;
17:10  ‐  Ivo  Jahelka;  18:30  ‐ Pavel Dobeš;  20:00  ‐
Petr Spálený; 22:00 ‐ MÄX coverrock & Teo Hentz‐
schel (DE). 
Předprodej vstupenek na HusFest na Ticketportal.cz.

Bližší informace k nejbližším akcím v Husinci sledujte na

www.husinec.cz  
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14. 7. 2018 / Den CHKO a šumavských pralesů / Idina Pila / celodenní akce v bezprostřední 

blízkosti Boubínského pralesa. www.npsumava.cz 

14. 7. 2018 / Letní hudební festival Open Air Lázně s Hitrádiem FM Plus / Klatovy / od 15 

hodin. www.facebook.com/openairlazne 

14. 7. 2018 / Red Hot Island Festival / Sušice, ostrov Santos / multižánrový hudební festi‐

val. tomasnws@seznam.cz 

14. 7. 2018 / Českoslovenští vlčáci / Srní, NC / Víte, že v nich koluje vlčí krev? Povídání o 

jejich životě, vlčí komunikace, ukázka zvířat, od 13 hodin. www.npsumava.cz 

14. 7. 2018 / Šumavský pohár MTB / Prachatice / závod horských kol. www.jcp‐mtb.cz 

14. ‐ 17. 7. 2018  Kinematograf bratří Čadíků / Chlumany / promítání filmů pod širým ne‐

bem. www.chlumany.cz 

15. 7. 2018 / Rabský floutek / hrad Rabí / Divadlýlko Kuba uvede pohádku Za každým ro‐

hem Jeskyňka, od 15 hodin. www.hrad‐rabi.eu 

15. 7. 2018 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejte život vlků a jejich život ve smeč‐

ce,  videoukázky  výchovy  vlčat,  návštěva  venkovního  výběhu;  od  13  hodin. 

www.npsumava.cz 

15. 7. 2018 / Větrná pohádka / hrad Velhartice / nejnovější pohádka Teátru Pavla Šmída, 

od 16 hodin. www.hrad‐velhartice.cz 

15. 7. 2018 / Šumavské  letní hudební večery / Sušice, Café v Jablíčku  / koncert  skupiny 

Atares, latinsko‐americké skladby, od 19 hodin. www.mestosusice.cz 

16. 7. 2018 / Tvořivá dílna / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet svou tvořivost, kreati‐

vitu a zručnost při antistresovém malování, od 14 do 16 hodin. www.npsumava.cz 

16 – 22. 7. 2018 / Divadelní týden / Mlázovy, pohádková chalupa / týden s maňáskovým 

divadélkem  Buřina  z Příchovic,  začátky  představení  v 11,  14  a  16  hodin. 

www.pohadkovachalupa.cz 

17. 7. 2018 / Život v pralese / Stožec, IS / vydejte se s dětmi za poznáním šumavských pra‐

lesů, trasa 4,5 km vede po zážitkové Puštíkově stezce. www.npsumava.cz 

17. 7. 2018 / Po stopách sklářů / Kvilda, IS / vycházka po bývalých sklárnách s povídáním o 

historii,  místopisu  a  přírodních  poměrech,  délka  trasy  11,5  km,  od  9.30  hodin. 

www.npsumava.cz 

17. 7. 2018 / Pstruhová  líheň / Borová Lada / prohlídka  líhně s odborným výkladem, sraz 

v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz 

17. 7. 2018 / Po stopách zlatokopů / Kašperské Hory,  IS / vycházka s povídáním o těžbě 

zlata v okolí, cestou doprovodné aktivity, délka trasy 7,5 km, od 9 hodin. www.npsumava.cz 

17. 7. 2018 / Noční koncert / Lipno, Stezka korunami stromů / Klarinetový soubor z Pra‐

chatic; od 20 hodin. www.lipno.info 

18. 7. 2018 / 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 

18. 7. 2018 / Knížecí Pláně dříve a dnes / Borová Lada / vycházka s povídáním o historii, 

místopisu a přírodních poměrech, délka trasy 13,5 km, sraz v 9 hodin parkoviště u obchodu. 

www.npsumava.cz 

18. 7. 2018 / Den vlka obecného / Srní, NC / celodenní program, od 10 do 15 hodin stezka 

zaměřená prioritně na  život vlka,  tvořivá dílna, od 15 hodin odborná přednáška  ing.  Jana 

Mokrého. www.npsumava.cz 

18.  7.  2018  /  Koncert  Stripdolls  +  Třískáč  /  Klatovy,  náměstí  /  od  18  hodin. 

www.mksklatovy.cz 

Rysí slavnosti v Železné 
Rudě 

O víkendu 7. ‐ 8. července 2018 se na hraničním
nádraží  v  Železné  Rudě  ‐  Alžbětín  opět  po  roce,
tentokráte už podeváté, konají Rysí slavnosti.  

Můžete se těšit na tradiční parní vlak, který letos
bude jezdit po oba dny. V sobotu dorazí vlak z Plz‐
ně  v  10.36  hodin  na  nádraží  v  Alžbětíně.  Během
dne si užijete spoustu živé hudby, budete se moci
svézt  na  ruční  drezině,  nebo  v  kočáře  taženém
koňmi. Nebude chybět ani stánkový prodej certifi‐
kovaných výrobků "Šumava originální produkt".  

V neděli 8.  července bude na hraničním nádraží
v Alžbětíně probíhat bleší  trh a po celý den bude
hrát živá hudba.  
Aktuální  informace  k  akcím  pořádaným  v  Železné

Rudě naleznete na www.zelezna‐ruda.cz.  

Divadelní léto na zámku 
Kratochvíle 

Spolek divadelních ochotníků Tyl Netolice v ro‐
ce 2018 oslavuje 135 let aktivního působení v ob‐
lasti amatérského – ochotnického divadla.  

Letos si pro divadelní  léto na zámku Kratochvíle
vybral komedii Zdeňka Hovorky ‐ Darmošlapky.  

Rozvernou  komedii  budete moci  shlédnout  po
jedenáct večerů: 28. – 30. června, 1., 5. – 8. a 13. –
15. července 2018. Začátek představení je vždy ve
21 hodin, vstupné 60/30 Kč. 

   Bližší  informace  naleznete  na  www.zamek‐

kratochvile.cz. 
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18. 7. 2018 / Výlet za poznáním / rozcestí Svojše ‐ Myší domky / s rodačkou a spisovatel‐

kou Marií Malou se vydáme do zaniklých osad na úbočí hory Křemelné, sraz v 9 hodin, délka 

trasy 9,8 km. www.npsumava.cz 

18. 7. 2018 / Spirituál Kvintet / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / koncert od 19 ho‐

din. www.pratelemourence.cz 

19. 7. 2018 / Kam se poděl ovčí kožíšek / Stožec, IS / přijďte se podívat, co vše se dá vyrobit 

z ovčí vlny, od 13 hodin. www.npsumava.cz 

19. 7. 2018 / Pohledy do krajiny / Kašperské Hory, IS / cestovatelská přednáška s promítá‐

ním fotografií Jana Svatoše – 24 hodin strážcem nosorožců, od 19 hodin. www.npsumava.cz 

19. 7. 2018 / Pavel Žalman Lohonka / Vyšší Brod, klášterní zahrada / koncert od 19 hodin. 

www.mestovyssibrod.cz 

19. 7. 2018 / Tajemný svět rostlin / Kvilda, IS / poznejte rostliny běžné i chráněné, léčivé i 

jedovaté, barevné i nenápadné na botanické vycházce od 10 hodin. www.npsumava.cz 

20. 7.  2018  / Clarinet  Factory  / Klatovy  /  koncert od 18 hodin na  renesančním dvorku. 

www.mksklatovy.cz 

20. 7. 2018 / Letní vycházka za přírodou i historií / Srní, IC / vydáme přes Horní Hrádky do 

kaňonu řeky Vydry a projdeme Klostermannovu stezku až ke Kamennému domu, délka trasy 

9,8 km. www.npsumava.cz 

20. ‐ 21. 7. 2018 / Rock Point – horská výzva / Železná Ruda / třetí ze seriálu závodů hor‐

ských běhů a trekingů dvojic. www.horskavyzva.cz 

20. – 22. 7. 2018 / iXS European Downhill Cup / Špičák, Ski & bike / závod evropského po‐

háru ve sjezdu horských kol, jediný závod v ČR. www.sumava.net/itcruda 

20. ‐ 22. 7. 2018 / Křemežský víkend / Křemže / akce s kulturním programem pro celou ro‐

dinu ‐ dechová hudba, diskotéka, taneční zábava, ohňostroj. www.kremze.cz 

20. – 22. 7. 2018 / Vimperský frňák / Vimperk, letní kino / multižánrový festival, divadelní 

představení, hudba. www.meks‐vimperk.com 

21. 7. 2018 / Tajemná noc / Mlázovy, pohádková chalupa / oživená večerní prohlídka od 18 

hodin. www.pohadkovachalupa.cz 

21. 7. 2018 / Farmářské trhy / Sušice, náměstí / 8 – 13 hodin. www.mestosusice.cz 

21. 7. 2018 / Academia Mariae Sanctae / Strašín, kostel / koncert, pořádá Kruh přátel hud‐

by Sušice. www.mestosusice.cz 

21. 7. 2018 / Dětský den / Hoslovice, mlýn / 

celodenní akce zaměřená na regionální zvyky a 

dětské hry v Pošumaví. www.muzeum‐st.cz 

21. 7. 2018 / Jmeniny města / Horažďovice / 

oslava  jmenin  města,  divadelní  představení 

www.horazdovice.cz  

21.  7.  2018  / Moje  dobrá  jitra  /  Chanovice, 

zámek  /  populární  botanik  V.  Větvička  bude 

vyprávět za doprovodu písničkářky  Jany Rych‐

terové  a  její  kytary,  od  18  hodin. 

www.chanovice.cz 

21. 7. 2018 / Mount Kašperk / Kašperské Ho‐

ry, kostel s. Markéty / křesťanský rockový fes‐

tival od 14 hodin. www.kasphory.cz 

21. 7. 2018 / Rytíři na hradě / Klenová, hrad / vraťte se s námi do doby vlády Václava IV. a 

zúčastněte se dobývání hradu Klenová, nebude chybět ani šerm, tanec, středověká kapela, 

sokolník, jarmark, vojenské ležení. www.gkk.cz 

Den CHKO a šumavských 
pralesů na Idině Pile 

Boubínský prales slaví 160  let od vyhlášení své
ochrany  a  CHKO  Šumava  slaví  55  let  od  svého
vzniku.  

Správa  Národního  parku  Šumava  a  Jihočeská
centrála cestovního ruchu vás zvou na Den CHKO a
šumavských pralesů na Zlaté stezce.  

Celodenní akce pro všechny návštěvníky Šumavy
se uskuteční 14. 7. 2018 v bezprostřední blízkosti
Boubínského pralesa, na Idině Pile.  

Po celý den vás  čeká: Zlatá stezka za pokladem
pro malé  i velké – soutěže, hry, tvoření, kvízy, se‐
známení  s projektem Zlatá  stezka, prezentace  tu‐
ristických oblastí,  komentované doprovody  s Prů‐
vodci  Divočinou  na  Boubín  /  Boubínské  jezírko,
rysovi na  stopě, ukázka  činnosti  strážní služby NP
Šumava  a  NP  Bavorský  les,  prezentace  Okresu
Freyung‐Grafenau  /  zámek  Wolfstein,  Museum
Fotoatelier  Seidel, mykologický  koutek,  křest  ka‐
lendáře  NP  Šumava  &  NP  Bavorský  les,  skákací
hrad, malování na obličej, pohádka pro děti, pro‐
dejní  stánky  s  místními  certifikovanými  výrobky,
hudební program, občerstvení.  

Jak se k nám dostanete: Vlakem: železniční sta‐
nice  Zátoň‐Boubín  na  trati  Volary  –  Vimperk  –
Strakonice, www.idos.cz  (Cyklo)Busem:  z  Českých
Budějovic  přes  Volary  do  zastávky  Zátoň,
www.idos.cz Autem: přes Zátoň – parkoviště Idina
Pila  (omezená  kapacita)  / do  Lenory – parkoviště
Lenora Po celý den  zajištěna bezplatná kyvadlová
doprava Lenora – Zátoň – Idina Pila a zpět.  

Foto: Tomáš Čamra  
Více  o  programu  na  www.npsumava.cz;

www.facebook.com/npsumava. 

Noční koncerty na stezce 
korunami stromů 

Chcete vidět neopakovatelný západ slunce, ne‐
bo  prožít  noční  romantickou  procházku
v korunách  stromů,  kdy  osvětlení  zajišťují  speci‐
ální světla, která dotváří atmosféru?  

Pak  se  vydejte  některé  prázdninové  úterý  na
Stezku korunami stromů Lipno, kdy si můžete užít
prodlouženou  otevírací  dobu.  Těšit  se  můžete
nejenom  na  speciální  noční  osvětlení  Stezky,  ale
také na  koncerty hned několika  kapel. V průběhu
léta  zazní  na  Stezce  postupně  jazz,  swing,  blues,
ale i klasická hudba nebo rhythm & blues. 
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21. 7. 2018 / Noc s mouřeneckou kostnicí / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / před‐

náška  Mgr.  Martina  Čechury  od  20  hodin,  noční  prohlídka  kostnice  od  22  hodin. 

www.pratelemourence.cz 

21. – 22. 7. 2018 / Výstava denivek / Hrádek u Sušice, zámek / více než 100 odrůd denivek 

na výstavě v hrádecké galerii, prodej přebytků okrasných trvalek. www.zamekhradek.cz 

21. 7. 2018 / Hiršperské slavnosti /  Jelení Vrchy / od 11.30 hodin, ukázka plavení dříví a 

doprovodný program. www.schw‐kan.com 

22. 7. 2018 / Fraška o kádi / Nýrsko, lesní divadlo / www.lesnidivadlonyrsko.cz 

23. 7. 2018 / Tvořivá dílna „z ovčína“ / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet zpracování 

ovčí vlny a různé techniky plstění, od 14 hodin. www.npsumava.cz 

23. – 26. 7. 2018 / Setkání dřevosochařů / Vimperk, městský park / letos proběhne již 18. 

ročník. www.vimperk.cz 

24. 7. 2018 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS / vycházka do okolí, poznávání 

drobných tajemství přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti i dospělé, od 9 ho‐

din. www.npsumava.cz 

24. 7. 2018 / Vytvoř si svůj vlastní historický terč / Prachatice, muzeum / inspirujete se vy‐

stavenými historickými terči a následně si vlastní terč vyrobte, na závěr si společně zastřílíte 

kuší či zaházíte šipkami na cíl, od 14 do 16 hodin. www.prachatickemuzeum.cz 

24. 7. 2018 / Pstruhová  líheň / Borová Lada / prohlídka  líhně s odborným výkladem, sraz 

v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz 

24. 7. 2018 / Noční koncert / Lipno, Stezka korunami stromů / Josef Fojta & Jan Reindl – 

indie folk; od 20 hodin. www.lipno.info 

25.  7.  2018  /  Koncert  Petrovická  sedmička  /  Klatovy,  náměstí  /  od  18  hodin. 

www.mksklatovy.cz 

25. 7. 2018 / Výprava za lesním hmyzem / Horská Kvilda, SEV / akce vhodná i pro děti, dél‐

ka trasy 1,2 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz 

25. 7. 2018 / Netopýři Šumavy / Srní, NC / odborná přednáška o netopýrech od 15 hodin. 

www.npsumava.cz 

25. 7. 2018 / Netopýři Šumavy / Srní, NC / odborná přednáška o netopýrech od 15 hodin. 

www.npsumava.cz 

25.  7.  2018  /  Rys  ostrovid  /  Kvilda,  NC  /  odborná  přednáška  od  15  hodin. 

www.npsumava.cz 

26. 7. 2018 / Tajemný svět rostlin / Kvilda, IS / poznejte rostliny běžné i chráněné, léčivé i 

jedovaté, barevné i nenápadné na bota‐

nické  vycházce  od  10  hodin. 

www.npsumava.cz 

26. 7. 2018 / OPEN MIC Sušice / Sušice, 

centrum charity Prostor / Zpíváš?, Hra‐

ješ?  Ukaž  se!  Podpoříme  Tě  dobrým 

zvukem! Od 14:30 do 16 hodin, přihláš‐

ky  na  tel.  602 600 545,  studiomuzika‐

mia@gmail.com 

26. 7. 2018 / Šumavská nej… / Kašperské Hory, IS / program nejen pro rodiny se zvídavými 

dětmi  plný  her,  aktivit  a  zajímavostí  o  šumavské  přírodě,  od  9  do  12  hodin. 

www.npsumava.cz 

26. 7. 2018 / Fantom Simon / hrad Rožmberk / pohádka podle Oscara Wilda na nádvoří 

hradu od 20.30 hodin. www.hrad‐rozmberk.cz 

27. 7. 2018 / Štěpán Rak a Bohemica / Klatovy / koncert od 18 hodin na renesančním dvor‐

ku. www.mksklatovy.cz 

Koncerty začínají vždy ve 20 hodin a vstupné je zahr‐

nuto v ceně klasické vstupenky. Tobogán  je od 20 ho‐

din  uzavřen.  Stezka  je  osvícena  a  otevřena  do  23:00

hodin a na koncert a zpět můžete vyjet lanovkou, která

je v provozu do 23.30. 

Více se dozvíte na www.stezkakorunamistromu.cz 

Volarský sekáč 
Umíte kosit? Chcete změřit své síly s ostatními bor‐

ci? Vítáme každého, kdo má chuť si užít dobrou zába‐

vu při  ručním kosení nebo při předvádění  tradičních

venkovských dovedností.  

 Spolek Ekocentrum  ‐ U Nás Volary Vás srdečně zve

na 10. ročník závodu v tradičním ručním kosení. Akce s

názvem  Volarský  sekáč  se  uskuteční  v  sobotu  14.  7.

2018  od  9  hodin  na Maxových  loukách  (ul. Mlýnská

vedle plaveckého bazénu). Přihlášky zájemců do soutě‐

že  na  tel:  723143299  nebo  napište  na  mail:  in‐

fo@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 ko‐

sení 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

kosami. Takže ti z vás, kteří si chtějí zasoutěžit i velkými

kosami, vemte si  je s sebou. Bude to zajímavé oboha‐

cení sekáčského klání a zároveň v hlavní soutěži se da‐

leko  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 

Křemežský víkend 
Obec Křemže vás zve na Křemežský víkend, kte‐

rý se uskuteční ve dnech 20. ‐ 22. 7 2018. 

V  letošním roce bude probíhat  již 3. ročník této
akce.  Jejím  hlavním  posláním  je  nabídnout  lidem
kulturní  zážitky  a možnost  setkávat  se  se  zajíma‐
vými a šikovnými lidmi z blízkého okolí. 

Začínáme v pátek 20. července v 18 hodin hudeb‐
ním programem. V  sobotu a v neděli bude probí‐
hat kulturní program ve stanech na hřišti u ZŠ 
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27. 7. 2018 / Návštěva Domu divočiny a prohlídka zvířecích výběhů / Alžbětín – Falken‐

stein / sraz v 9.20 u IS Alžbětín. www.npsumava.cz 

27. 7. 2018 / Byliny v mýtech, magii a  léčitelství / Kašperské Hory,  IS / praktická ukázka 

nejen léčivých bylin, povídání o jejich použití v léčitelství, o tom, jaké magické vlastnosti jim 

naši předkové přisuzovali a o mýtech, které je provázely, od 14 hodin. www.npsumava.cz 

27. 7. 2018 / Večerní prohlídka při úplňku / Mlázovy, pohádková chalupa / maňáskové di‐

vadlo,  vyprávění  šumavských  pohádek,  posezení  u  ohně,  od  18  hodin. 

www.pohadkovachalupa.cz 

27. 7. 2018 /  Jakub Smolík / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / koncert k zahájení 

sklářské  anenské  pouti  v Anníně,  od  20  hodin,  po  koncertu  světelný  průvod  do  údolí. 

www.pratelemourence.cz 

27.  ‐ 28. 7. 2018 / 39. Rally Pačejov / Rallysprint série, Mistrovství ČR v rally historických 

automobilů www.rallypacejov.cz 

27. ‐ 28. 7. 2018 / České hrady / Švihov / letní 

hudební festival. www.ceskehrady.cz 

27. – 29. 7. 2018 / Šumavský pohár / Sušice / 

pořádá  Lawn  tennis  club  Sušice. 

www.mestosusice.cz 

28.  7.  2018  /  Rockfest  na  letňáku  /  Horní 

Planá  /  lokální  festival  rockových  a 

amatérských  skupin,  od  17  hodin. 

www.horniplana.cz 

28. 7. 2018 / Pečení chleba / Lenora, obecní pec / mlsálci se mohou těšit na tradiční lenor‐

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

28. 7. 2018 / Den s hasiči / Sušice / www.mestosusice.cz 

28. 7. 2018 / Fairy Dream / hrad Kašperk / koncert mezinárodního dua, cesta středověkem 

do  éry  renesance  s  prožitkem  keltské,  fantasy  a  světové  hudby,  od  20  hodin. 

www.kasperk.cz 

28. 7. 2018 / Nezmaři / Annín / od 17:30 hodin koncert v rámci sklářské anenské pouti. Ce‐

lodenní program: od 9 hodin prohlídky skláren a památek, komentovaná procházka po An‐

nínsku,  od  14  hodin  sklářské  průvody,  korunovace  sklářské  královny,  taneční  vystoupení 

Annínských žen, večerní zábava, ohňová show. www.pratelemourence.cz 

28. 7. 2018 / Koncert Mňága & Žďorp / Klatovy, náměstí / od 21 hodin, předkapela Narttu 

od 19 hodin. www.mksklatovy.cz 

28. 7. 2018 / 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 

28. 7. 2018 / 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 

28. 7. 2018 / Tančírna / zámek Kratochvíle / tanečně‐hudební večer pod hvězdami, od 20 

hodin. www.zamek‐kratochvile.eu 

28. 7. 2018 / Aktivní sobota / Dobrá Voda u Hartmanic / odpolední program pro malé  i 

velké, tentokrát bude zaměřen na šikovné ruce, od 14 hodin. www.sumavskecesty.cz 

28. 7. 2018 / Slavnosti medu / Včelná pod Boubínem / jarmark zaměřený na včelí produk‐

ty, ukázky tradičních řemesel, divadlo, hudba. www.obecbuk.cz 

28. – 29. 7. 2018 / Muzeum lehkého opevnění / Annín / přijďte si v tento den prohlédnout 

soustavu řopíků s dobovým vybavením. www.ropik‐annin.cz 

a zároveň bude probíhat stánkový prodej produk‐
tů  od  výrobců  z  blízkého  okolí  a  prezentace míst‐
ních zájmových spolků. 

Školní zahrada bude vyhrazena dětem. Proběhne
několik  divadelních  představení,  výtvarné  dílny,
skákací  atrakce,  soutěže  atd.  Pro  návštěvníky  je
vstup zdarma. 

Bližší  informace o akci a o obci Křemže naleznete na

www.kremze.cz. 

Aktivní sobota na Dobré 
Vodě u Hartmanic 

Šumavské cesty, z. s. zvou o prázdninách opět do
Dobré Vody  u Hartmanic. V Domě  sv. Vintíře  pro‐
běhne další ročník „Aktivních sobot“.  

Ta první, s názvem „ŠIKOVNÁ“ se bude konat po‐
slední  sobotu  v červenci,  tj.  28.  července  2018  a
bude věnována tvůrčí práci. Vyrábět se budou oblí‐
bená  šumavská  strašidýlka  a  zvířátka  ze  šišek,  ná‐
vštěvníky čeká zdobení dekorativních věnečků, ma‐
lování na sklo ‐ zdobení svícínků či výroba vlastních
terčů a následné střílení z mini kuše. 

Druhá „Aktivní sobota“ potom čeká na návštěvní‐
ky pod názvem „HRAVÁ“ a poslední sobotu v srpnu,
tj. 25. srpna 2018  si můžete přijít vyzkoušet nejen
svoji hbitost, přesnost, držení rovnováhy, ale i další
fyzické a psychické dovednosti. 

Obě  akce  se  konají  za  každého  počasí  a  začínají
vždy  ve  14:00  hodin.  A  když  náhodou  dorazíte  o
nějakou  tu minutku dřív, organizátoři se vás určitě
ujmou . 
Fotodokumentaci  z minulých  ročníků  i aktuální  infor‐

mace  o  letošních  aktivitách  najdete  na

www.sumavskecesty.cz 

Letní nabídka piv ze 
Šumavského pivovaru 

   Léto je měsícem dovolených a to i na velmi oblí‐
bené Šumavě. Dovolené si ale nemůže dovolit Šu‐
mavský pivovar ve Vimperku, právě naopak. 

Na  letní  měsíce  se  začal  připravovat  již
s několikaměsíčním  předstihem,  aby  byl  nejen  pi‐
vem  dobře  zásoben,  ale  též  aby  nabídnul  vhodný
letní sortiment. 

I  v létě  budou  na  výčepu  a  v lahvích  s sebou  tři
druhy  českých  ležáků:  světlý,  polotmavý  a  tmavý.
Tradicí  je Vimperský  ibiškový  ležák 11°  ‐ dobře pi‐
telné a osvěžující pivo. 
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28. ‐ 29. 7. 2018 / Pouť na zámku / Chudenice, Starý zámek ‐ Muzeum J. Dobrovského / 

noční  oživené  prohlídky,  šermířská  vystoupení,  jarmark,  výstava  denivek. 

www.zamekchudenice.cz 

29. 7. 2018 / Přejezd rybníka Ohrady / Chanovice / tradiční přejezd rybníka na kole a s tra‐

kařem po dřevěné lávce, od 13.30 hodin. www.chanovice.cz 

29.  7.  2018  /  Vlčí  smečka  na 

Šumavě  /  Srní,  NC  /  poznejte 

život vlků a  jejich život ve smeč‐

ce,  videoukázky  výchovy  vlčat, 

návštěva venkovního výběhu; od 

13 hodin. www.npsumava.cz 

29. 7. 2018 / Za historií rýžování 

zlata  /  Radešov  /  dozvíte  se  o 

rýžování a dolování  zlata na  Šu‐

mavě od dob Keltů až do přelo‐

mu 19. a 20. století, včetně prak‐

tických ukázek a soutěží, od 14 hodin. www.npsumava.cz 

29. 7. 2018 / Pohádkové Velhartice / hrad Velhartice / Vodnická pohádka v podání divadla 

Koňmo, od 16 hodin. www.hrad‐velhartice.cz 

29. 7. 2018 / Sklářská anenská pouť / Annín/ v 11 hodin procesí a poté poutní mše svatá ve 

sklářské  hrobní  kapli  rodiny  Schmid,  odpoledne  kulturní  program  na  návsi. 

www.pratelemourence.cz 

29. 7. 2018 / Pocta annínským sklářům / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / koncert: 

Katarína Ševčíková – harfa, Valentýna Mužíková –  soprán. Uložení annínských korunovač‐

ních klenotů. Začátek v 18 hodin. www.pratelemourence.cz 

31. 7. 2018 / Pstruhová  líheň / Borová Lada / prohlídka  líhně s odborným výkladem, sraz 

v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz 

31. 7. 2018 / Po stopách zlatokopů / Kašperské Hory,  IS / vycházka s povídáním o těžbě 

zlata v okolí, cestou doprovodné aktivity, délka trasy 7,5 km, od 9 hodin. www.npsumava.cz 

31. 7. 2018 / Noční koncert / Lipno, Stezka korunami stromů / The Greens – pop folk; od 

20 hodin. www.lipno.info 

31.  7.  –  4.  8.  2018  / Rozmarné  léto  / hrad Kašperk  /  představení  divadelního  spolku 

Kašpar na hradním nádvoří od 21 hodin. www.kasperk.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 
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Ten se bude střídat s pivem pšeničným – Vimper‐
ským  pšeničním  12°  a  Vimperským  7sladovým
speciálem  13°,  který  jinak můžete  najít  na  čepu
jen  v pražském  podniku  šéfkuchaře  Zdeňka  Po‐
hlreicha Next Door by Imperial. I tato piva budou
v lahvích s sebou. 

 

Jak jsme již ve Výletníku informovali, je naší no‐
vinkou  roku  sada  australských  piv  typu  „ale“.
Máme na ně velmi dobrou odezvu včetně odezvy
na  červnovém  festivalu  minipivovarů  na  Praž‐
ském Hradě. 

Aktuální nabídku najdete vždy na našich webo‐
vých stránkách.  

Naše  piva  můžete  na  Šumavě  ochutnat  jak
v naší  pivnici  ve  Steinbrenerově  ulici  48/1  ve
Vimperku (hned pod náměstím Svobody). Pivnice
bude v létě otevřena vždy v pátek v 17‐22 hod. a
v sobotu v 15‐20 hod. K pivům si můžete zakous‐
nout něco z nabídky kvalitní studené kuchyně. 

Piva  s sebou nabízíme v  lahvích 1  l, 0,5  l  i 0,33  l
podle  druhů.  A  s sebou  budou  nabízena  i  další
piva, která na výčepu právě nebudou. „Na zazvo‐
nění“ Vám  je rádi nabídneme během týdne  i mi‐
mo otevírací dobu. 

A budete‐li se v létě pohybovat po Šumavě, za‐
jděte na naše piva  i do  vybraných podniků, mj.:
hotel  Zlatý  Potok  v Řetenicích, Horský  hotel Há‐
jenka na Filipově Huti, Hotel Šumava Inn na Kvildě
– aktuálně vždy  též na našem webu). A v sobotu
28.  7.  si  naše  pivo  a  piva  dalších,  nejen  šumav‐
ských minipivovarů, můžete  porovnat  ve  Včelné
pod  Boubínem.  Ochutnání  našich  piv,  nositelů
certifikace  Šumava  ‐ originální produkt,  jistě ne‐
budete litovat. 
Ivan  Hojdar,  Šumavský  pivovar  Vimperk,

www.sumavskypivovar.cz 

  

 


