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Srpnové akce na Šumavě 
31. 7. – 4. 8. 2018 / Rozmarné léto / hrad Kašperk / představení divadelního spolku Kašpar 

na hradním nádvoří od 21 hodin. www.kasperk.cz 

1. 8. 2018 / Koncert kapely Weget / Klatovy, náměstí / od 18 hodin. www.mksklatovy.cz 

1. 8. 2018 / Knížecí Pláně dříve a dnes / Borová Lada / vycházka s povídáním o historii, mís‐

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

www.npsumava.cz 

1. 8. 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 

1. 8. 2018 / Tvořivá dílna / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet svou tvořivost při pro‐

gramu výtvarné recyklování a vyrobit si originální dárek technikou pergamano, od 14 do 16 

hodin. www.npsumava.cz 

2. 8. 2018 / Mýty a skutečnosti o mravencích / Kvilda, IS / vycházka méně známým okolím 

Kvildy,  které  vyniká  neobvyklým  množstvím  mravenčích  obydlí,  od  10  hodin. 

www.npsumava.cz 

1. 8. 2018 / Ukázka plavení dříví / u Přední Zvonkové / plavení u potoka Pestřice od 13:45 

hodin. www.schw‐kan.com 

2. 8. 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 

2. 8. 2018 / Michal Pavlíček a Monika Načeva / Vyšší Brod, klášter / koncert v gotickém 

sklepení kláštera od 18 hodin. www.mestovyssibrod.cz 

2. 8. 2018 / Přednáška a vernisáž výstavy Karel Klostermann / Železná Ruda, IC / od 17.30 

hodin, přednášející Bc. Václav Sklenář, vstupné zdarma. www.zeleznaruda.cz 
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Výstavy a dlouhodobé akce 
do 15. 8. 2018 / Nepraktické  řemeslo / Chanovice,
zámecký  areál  /  výstava  Tvůrčí  skupiny  P89  Plzeň“,
vernisáž od 10 hodin. www.chanovice.cz 

do 18. 8. 2018 / Výstava Pavla Tejkala: Kresba, mal‐
ba, keramika / Chanovice, zámek / od 18 hodin ver‐
nisáž. www.chanovice.cz 

do 27. 8. 2018 / Prohlídka Sušice s průvodcem / Su‐
šice, náměstí Svobody / každé pondělí od 10 hodin,
sraz před radnicí ‐ 1. Městský okruh (po levém břehu
řeky  Otavy);  každé  pondělí  od  14  hodin,  sraz  před
radnicí  ‐  2. Městský  okruh  (po  pravém  břehu  řeky
Otavy.  Prohlídky  jsou  zdarma,  pořádá  Městské  IC
Sušice. Upozornění:  v pondělí  6.  8.  se prohlídky ne‐
konají. www.mestosusice.cz 

do 29. 8. 2018 / Kulturní léto / Horní Planá / každou
středu u kašny na náměstí, koncerty, divadelní před‐
stavení. www.horniplana.cz 

do 30. 8. 2018 / Výstava Emma / Chudenice, Starý
zámek – Muzeum J. Dobrovského / výstava obrázků
Báry a Emmy Srncových. www.zamekchudenice.cz 

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

do 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
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3. 8. 2018 / Koncert Ester Kočičkové & Moody cat band / Klatovy, náměstí / od 18 hodin. 

www.mksklatovy.cz 

3. 8. 2018 / Odpoledne s rysem ostrovidem / Kašperské Hory, IS / odpoledne plné her, ak‐

tivit  a  zajímavostí  o  této  naší  největší  kočkovité  šelmě,  od  14  do  16  hodin. 

www.npsumava.cz 

3. 8. 2018 / Barokní slavnost / Hrádek u Sušice, zámek / komponovaný večer inspirovaný 

dobou baroka, od 18.30 hodin. www.zamekhradek.cz 

3. 8. 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 

3. 8. 2018 / Vernisáž výstavy / Netolice, muzeum / vernisáž výstavy  fotografií, obrazů a 

soch Marka Kaplera a Tomáše Havlíka od 18 hodin. www.muzeumnetolice.cz 

3. ‐ 4. 8. 2018 / Železnorudské slavnosti / Železná Ruda / hudba, jarmark, pouťové atrakce 

a další. www.sumava.net/itcruda 

3.  –  4.  8.  2018  /  České  hrady  /  Rožmberk  nad  Vltavou  /  letní  hudební  festival. 

www.ceskehrady.cz 

4. 8. 2018 / Chlumanský  trh / Chlumany /  trh  s nabídkou  čerstvého pečiva,  lokálních vý‐

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

4. 8. 2018 / Art camp / Vimperk / celodenní workshopy (tyče, poi, hulahoop), šermíři a di‐

vadelníci. www.vimperk.cz 

4. 8. 2018 / Orloj snivců / Hartmanice, synagoga / koncert improvizované hudby s filmovou 

projekcí Jaroslava Kořána a Miroslava Šislera, od 20 hodin. www.hartmanice.cz 

4. 8. 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 

4. 8. 2018 / Českoslovenští vlčáci / Srní, NC / Víte, že v nich koluje vlčí krev? Povídání o je‐

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

4. 8. 2018 / Šumavský MTB maraton / Zadov / závod horských kol. www.kolopro.cz 

4. – 5. 8. 2018 / Štíty Stříbrného lva / hrad Velhartice / zažijte výlet do 14. století, středo‐

věký hrad ožije vojenským stanovým ležením, rytířskými turnaji, ukázky ranhojičství, dobové 

vaření, zbrojnice, ukázky řemesel, přednášky, výcvik v lukostřelbě. www.hrad‐velhartice.cz 

4. – 5. 8. 2018 / Enduro Serie / Zadov / závod horských kol. www.ceskaenduroserie.cz 

4. – 5. 8. 2018 / Kašperskohorská pouť Panny Marie Sněžné / Kašperské Hory /  jedna z 

největších  letních akcí pro  širokou veřejnost, poutní procesí,  staročeský  jarmark,  folklorní 

vystoupení, pouťové atrakce a doprovodný program. www.kasphory.cz 

5.  8.  2018  /  Pohádka  o  líných  strašidlech  /  Nýrsko,  lesní  divadlo  / 

www.lesnidivadlonyrsko.cz 

7. 8. 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 

7. 8. 2018 / Vzkříšení Soumarského rašeliniště / Soumarský most, registrační místo / pro‐

jdeme  se po naučné  stezce Soumarské  rašeliniště a dozvíme  se více o  rašeliništích,  jejich 

fauně, flóře a revitalizaci. www.npsumava.cz 

7. 8. 2018 / Noční koncert / Lipno, Stezka korunami stromů / Trio Naladěno ‐ klasická hud‐

ba; od 20 hodin. www.lipno.info 

8. 8. 2018 / Chránění živočichové NP Šumava / Kvilda, NC / přednáška RNDr. Luďka Bufky 

od 15 hodin. www.npsumava.cz 

8.  8.  2018  /  Koncert  kapely  Iron  Maiden  /  Klatovy,  náměstí  /  od  18  hodin. 

www.mksklatovy.cz 

do  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 

do 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 

do 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 

do 1. 9. 2018 / Zámecká herna / Hrádek u Sušice,
zámek / pro rodiče s dětmi bude opět po celé léto

otevřena herna komtesy Adély a  Jana Ferdinanda
spolu s dětskou naučnou hernou Františka Pravdy.
www.zamekhradek.cz 

do 30. 9. 2018 / Vznik ČSR a konec první světové
války / Kašperské Hory, radnice / výstava Ladisla‐
va Hadravy. www.kasphory.cz 

do 30. 9. 2018 / Výstava Nejvyšší  sudí Půta Švi‐
hovský  z Rýzmberka / hrad Švihov / představení
této  téměř  neznámé  osobnosti  široké  veřejnosti.
www.hradsvihov.cz 

do 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 

1. 8. – 27. 9. 2018  / Výstava  Ludmily Kalábové,
Hany Kejzlarové a Jaroslav Kordové "Putování po
grafické cestě" / Žihobce, muzeum / 1. 8. od 17
hodin  vernisáž. Dále  zde probíhá  výstava Gastro‐
nomie  v  proměnách  času  ‐  sběratelská  výstava
všeho, co patřilo do kuchyní našich babiček. A také
výstava  fotografií na plátně Vladimíra Fausta: Pří‐
roda ‐ krajina. Nově v rámci oživení stálé expozice
si v  zámeckém pokoji mohou mamky,  slečny, dá‐
my, dívky, ale i malé holky vyzkoušet šaty ze šatní‐
ku kněžny Káči :‐). www.zihobce.eu 

3. – 30. 8. 2018 / Marek Kapler – fotografie Poo‐
taví  a  Tomáš  Havlík  –  výstava  soch  a  obrazů  /
Netolice, muzeum / www.muzeumnetolice.cz 

17. 8. ‐ 30. 9. 2018 / Šikovné ruce ze Dnů řemesel
na  fotografiích / Chanovice,  zámecký areál / vý‐
stava Fotoklubu Nepomuk,  zahájení od 18 hodin,
k poslechu  zahraje  Musical  Friendship.
www.chanovice.cz 
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7. 8. 2018 / Pstruhová  líheň / Borová Lada / prohlídka  líhně  s odborným výkladem,  sraz 

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

8. 8. 2018 / Středeční večery – Petrova divočina / Kvilda,  IS / přijďte si poslechnout,  jak 

vidí přírodu Petr Jan Juračka, vědec a popularizátor vědy, který se specializuje na vědeckou 

mikrofotografii; od 18 hodin. www.npsumava.cz 

8. 8. 2018 / Jedovaté rostliny v přírodě / Kašperské Hory, IS / Jsou všechny rostliny k jídlu? 

Botanická  vycházka  za  tajemstvím  jedlých  i  jedovatých  šumavských  rostlin,  od  10  hodin. 

www.npsumava.cz 

9. 8. 2018 / Tvořivá dílna / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet svou tvořivost, kreativi‐

tu  a  zručnost  při  antistresovém  malování  a  techniku  pergamano,  od  14  do  16  hodin. 

www.npsumava.cz 

9. 8. 2018 / Výprava za hořcem panonským / Kvilda, IS / délka trasy 4 km, fyzicky náročná, 

od 10 hodin. www.npsumava.cz 

9. 8. 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 

9. 8. 2018 / Výprava za lesním hmyzem / Horská Kvilda, SEV / akce vhodná i pro děti, délka 

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

10. 8. 2018 / Koncert Marty a Tenny / Klatovy, náměstí / od 18 hodin. www.mksklatovy.cz 

10. 8. 2018 / Putování na hrad Kašperk / Kašperské Hory, IS / vycházka přes Žlíbek a Pustý 

Hrádek  na  středověký  hrad,  cestou  vás  čekají  různé  hry  a  úkoly,  od  9  hodin. 

www.npsumava.cz 

11. 8. 2018 / Country odpoledne / Klatovy, letní kino / koncert Pavlíny Jíšové & Bababand 

od 14 hodin. www.mksklatovy.cz 

11. 8. 2018 / Festival piva/ Prachatice, náměstí / přehlídka malých lokálních minipivovarů, 

bohatý doprovodný program, pivní speciality k zakousnutí, velký stan k posezení, od 12 ho‐

din. www.kisprachatice.cz 

11. 8. 2018 / Dřevěná olympiáda / Hojsova Stráž /14. ročník hojsoveckého klání pro děti i 

dospělé od 13.30 hodin u hasičárny. www.sumava.net/itcruda 

11. 8. 2018 / Koncert komorní hudby / Železná Ruda, kostel / Pellant  trio od 19 hodin. 

www.sumava.net/itcruda 

11. 8. 2018 / Vlci s námi žijí / Srní, NC / způsob života vlka a velkých  šelem, předvedení 

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

11. 8. 2018 / Za historií rýžování zlata / Radešov / dozvíte se o rýžování a dolování zlata na 

Šumavě  od  dob  Keltů  až  do  pře‐

lomu 19. a 20. století, včetně prak‐

tických  ukázek  a  soutěží,  od  14 

hodin. www.npsumava.cz 

11.  8.  2018  /  Letní  minifestival 

hudby / Žihobce, zámecký park / 

folk,  bluegrass,  country. 

www.zihobce.eu 

11. 8. 2018 / Muzikálový Mouře‐

nec / Mouřenec u Annína, kostel 

sv. Mořice  /  písně  z Jesus  Christ 

Superstar  a  dalších  muzikálů 

přednesou  sourozenci  Marcela  Puldová  a  Aleš  Kohout,  od  19  hodin. 

www.pratelemourence.cz 

12. 8. 2018 / Rabský floutek / hrad Rabí / Divadlo LokVar uvede pohádku Český Honza, od 

15 hodin. www.hrad‐rabi.eu 

Kašperskohorská pouť 
    Kašperské  Hory  Vás  zvou  na  tradiční  pouť,

která se uskuteční ve dnech 3. ‐ 5. srpna 2018.  

 Již  tradičně  je  pouť  bohatá  na  duchovní  pro‐
gram,  během  kterého  se  věřícím  otevřou  brány
kostela sv. Markéty a kostela Panny Marie Sněžné.
V těchto kostelech se také můžete těšit na koncer‐
ty klasické hudby.  

Novinkou  letošního  roku  jsou  folklorní  vystou‐
pení, která budou připravena v sobotu odpoledne
na  náměstí  a  velmi  oblíbenou  tradicí  je  sobotní
pouťová zábava a nedělní sraz harmonikářů.  

Oba víkendové dny si můžete zpestřit na staro‐
českém  jarmarku na náměstí a modernější stánky
spolu s atrakcemi najdete na Žižkově náměstí. 
Více  informací  o  turistických  zajímavostech  a  nad‐

cházejících akcích naleznete na www.kasphory.cz nebo

vám je sdělí pracovnice na MěKIS Kašperské Hory. 

Štíty stříbrného lva na 
Velharticích 

Zažijte autentický  středověký víkend na hradě
Velhartice! Koná se o víkendu 4. ‐ 5. srpna 2018. 

Tato  akce  patří  mezi  jednu  z  nejrozsáhlejších
svého druhu v  ČR. Před velhartickým hradem vy‐
roste  stanové  ležení  zemské  hotovosti  (vojska)  z
období poloviny 14. Století, namátkově zde bude k
vidění  např.:  průvod  pánů  s  družinami,  rytíři  na
koních, dobové operace, středověká kuchyně,  ře‐
mesla,  výcvik  v  lukostřelbě, ukázky  výcviku bojo‐
vých formací, prohlídky oživeným hradem a vojen‐
ským  ležením,  turnaj  pěchoty  a  pěších  rytířů  či
populárně‐naučné přednášky,  

Rázem  se ocitnete  se  ve  středověku, budete  si
moci prohlédnout bydlení v polním  ležení,  rozdíl‐
ná vybavení stanu (ale i ústroje a zbroje) šlechtice,
jeho družiny a sloužících. V polní kuchyni se bude
vařit s dobovým vybavením z ingrediencí známých
ve 14.století. 
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12. 8. 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 

12. 8. 2018 / Koncert duchovní hudby /  Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / Markéta 

Schley Reindlová – varhany a hosté od 14 hodin. www.pratelemourence.cz 

12.  8.  2017  /  Festival  piva  /  Prachatice,  náměstí  /  přehlídka  malých  pivovarů. 

www.kisprachatice.cz 

13. 8. 2018 / Tvořivá dílna „z ovčína“ / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet zpracování 

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

14. 8. 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 

14.  8.  2018  /  Rys  ostrovid  /  Kvilda,  NC  /  odborná  přednáška  od  15  hodin. 

www.npsumava.cz 

14. 8. 2018 / Pstruhová  líheň / Borová Lada / prohlídka  líhně s odborným výkladem, sraz 

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

14. 8. 2018 / Noční koncert / Lipno, Stezka korunami stromů / HrajeTo ‐ alternativní har‐

monikáři; od 20 hodin. www.lipno.info 

15. 8. 2018 / Pohledy do krajiny / Kašperské Hory, IS / cestovatelská přednáška s promítá‐

ním fotografií Heleny Macenauerové – Sikkim – Himálaj mezi Nepálem a Bhútánem, od 19 

hodin. www.npsumava.cz 

15. 8. 2018 / Hledání šumavských skřítků / Kašperské Hory, IS / dopoledne plné her a akti‐

vit o šumavské přírodě pro rodiče s dětmi, od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz 

15. 8. 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 

15.  8.  2018  /  Koncert  kapely  Radiátor  +  Paheyl  /  Klatovy,  náměstí  /  od  18  hodin. 

www.mksklatovy.cz 

15. 8. 2018 / Bohoslužba v hradní kapli / hrad Švihov / od 18 hodin. www.hradsvihov.cz 

15. 8. 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 

15.  8.  2018  /  Vlk  obecný  /  Srní,  NC  /  odborná  přednáška  o  životě  vlků  od  13  hodin. 

www.npsumava.cz 

15. 8. 2018 / Večerní prohlídka / Mlázovy, pohádková chalupa / Hynek Klimek bude vyprá‐

vět pohádky, posezení u ohně, od 18 hodin. www.pohadkovachalupa.cz 

16. 8. 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 

16. 8. 2018 / Mýty a skutečnosti o mravencích / Kvilda, 

IS / vycházka méně známým okolím Kvildy, které vyniká 

neobvyklým množstvím mravenčích obydlí, od 10 hodin. 

www.npsumava.cz 

16. 8. 2018 / Koncert Patricie Janečkové / Klášter Zlatá 

Koruna  /  ve  spolupráci  s Jihočeskou  filharmonií,  od  18 

hodin. www.klaster‐zlatakoruna.cz 

16. 8. 2018 / Po stopách zlatokopů / Kašperské Hory, IS 

/ vycházka s povídáním o těžbě zlata v okolí, cestou do‐

provodné  aktivity,  délka  trasy  7,5  km,  od  9  hodin. 

www.npsumava.cz 

Samotná  akce  je  celovíkendová,  s  výrazným
akcentem  na  kultivování  povědomí  veřejnosti  o
zmíněné  středověké  době  se  snahou  o
potlačování  mýtů  či  výrazných  nepřesností,  ke
kterým  různými  formami běžně dochází. Probíhá
formou názorných ukázek  života v polním  ležení
šlechticů  a  jejich  družin  v  předhradí,  ukázkami
života v hradu samotném, doplněných odbornými
přednáškami. 

Bližší  informace  získáte  na  www.hrad‐

velhartice.cz 

Jelenovršské slavnosti a 
ukázky plavení dříví  

Tradiční akce na Jeleních Vrších bude zahájena
19. srpna 2018 v  11:30 hodin u horního portálu
plavebního tunelu.  

Opět  se mohou  děti  i  dospělí  těšit  na  setkání
s pohádkami. Ve 13 hodin vystoupí folklorní sou‐
bory z jižních Čecha Dolních Rakous u Schwarzen‐
berského  plavebního  kanálu  na  okraji  lesa  pod
lesovnou.  

Ve  14:30 hodin proběhne ukázka plavení dříví
na  Schwarzenberském  plavebním  kanálu  před
stodolou  domu  č.p.  13  ‐  KANÁL  EXPO,  v  14:45
hodin  vystoupí  kapela  Libín‐S  Prachatice  před
amfiteátrem a v 15 hodin bude slavnost ukonče‐
na.   
Bližší  informace  k akci  naleznete  na  www.schw‐

kan.com 

Lipno Sport Fest 
Lipno  Sport  Fest 2018 se  nezadržitelně  blíží!

Od 18. do 26. srpna bude Lipno nad Vltavou hos‐
tit 7. ročník akce s názvem Lipno Sport Fest, akci
nabitou sportem a kulturou.  
Akci, kterou  si užijí opravdu všichni – od  těch nej‐

menších až po ty starší, od sportovců profesionálních

až po ty rekreační. Těšit se můžete na 9 dní sportu a

zábavy. Vše se bude převážně odehrávat v prostorách

pláže pod Aquaworldem Lipno. 

Návštěvníci  Lipna  se  budou moci  zdarma  účastnit

kurzů in‐line bruslení, běžeckých lekcí, objet Lipno na

kole či si vyzkoušet paddleboard. Bohatý kulturní pro‐

gram pak osloví jak děti, tak i dospělé. 

Na sportovní aktivity bude vždy v odpoledních a ve‐

černích  hodinách  navazovat  kulturní  program,  v  po‐

době dětských divadelních představení nebo  i večer‐

ních koncertů. Více se dozvíte na www.lipno.info 



Strana 5    www.isumava.cz 

 

16.  –  18.  8.  2018  /  Noční  prohlídky  /  hrad  Kašperk  /  po  stopách  hejtmana  Jana. 
www.kasperk.cz 

17. 8. 2018 / Zázvůrková ‐ Macháček swing trio avalons – co neodnesl čas / Klatovy, ná‐

městí / koncert od 18 hodin. www.mksklatovy.cz 

17.  8.  2018  /  Divadelní  představení  Domácí  štěstí  /  Vyšší  Brod  /  19  hodin. 

www.mestovyssibrod.cz 

17. 8. 2018 / Koncert Lubomíra Brabce / Chudenice, Starý zámek ‐ Muzeum J. Dobrovské‐

ho / www.zamekchudenice.cz 

17. 8. 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 

17. 8. 2018 / Divadelní představení / hrad Rožmberk / recitál o lásce Návštěva mladé dá‐

my, od 20 hodin. www.hrad‐rozmberk.cz 

17. – 19. 8. 2018 / Volarské slavnosti dřeva / Volary / tradiční dřevařský jarmark, soutěž o 

putovní dřevák, pochod v dřevěné obuvi, hudba. www.mestovolary.cz 

18. 8. 2018 / Rostliny našich babiček / Kašperské Hory, IS / botanická vycházka za tajem‐

stvím šumavských rostlin, od 10 hodin. www.npsumava.cz 

18. 8. 2018 / Farmářské trhy / Sušice, náměstí / 8 – 13 hodin. www.mestosusice.cz 

18. 8. 2018 / Posečeno, sklizeno / Hoslovice, mlýn / celodenní akce zaměřená na regionální 

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

18. 8. 2018 / Bartolomějská pouť / Vyšší Brod / tradiční akce plná představení, koncertů, 

tanečních vystoupení a soutěží pro děti i dospělé. Součástí je i velký jarmark, kde se prodává 

zboží všeho druhu. www.mestovyssibrod.cz 

18. 8. 2018 / Ptačí tah – fascinující fenomén / Svinná Lada, IS / Kam ptáci odlétají, jak dlou‐

ho  jim  trvá  cesta?  Jak  se  studuje ptačí  tah? Přijďte  se  seznámit  s tažnými  i  stálými druhy 

ptáků na krátké vycházce šumavskou přírodou. V případě příznivého počasí ukázka kroužko‐

vání ptáků. Od 8 hodin, délka trasy 8 km. www.npsumava.cz 

18. 8. 2018 / Posezení pod lípou / Netolice, náměstí / pohádka, taneční vystoupení „holek“ 

z Jámy a dechová hudba Doubravanka; od 15 do 24 hodin. www.netolice.cz 

18.  8.  2018  /  Javornický  Pazdřivec  /  Javorník  na  Šumavě  /  nezávodní MTB  happening. 

www.javorniksumava.cz 

18. ‐ 19. 8. 2018 / Mariánská pouť 

/ Horažďovice, Na Tržišti / pouťo‐

vé atrakce. www.horazdovice.cz 

18. ‐ 26. 8. 2018 / Lipno Sport Fest 

/  Lipno  nad  Vltavou  /  kulturní  a 

sportovní  program  pro  děti  i  do‐

spělé,  kurzy  in‐line  bruslení,  bě‐

žeckých  lekcí, možnost  vyzkoušet 

si paddleboard. www.lipno.info 

19. 8. 2018 / Jelenovršské slavnosti / Jelení Vrchy / setkání s folklorem, plavení dříví, po‐

hádka u horního plavebního portálu od 11.30 hodin. www.schw‐kan.com 

20. 8. 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 

21. 8. 2018 / Vytvoř si svého slovanského boha / Prachatice, muzeum / pomocí výstavy 

Slované v jižních Čechách se přenesete do doby starých Slovanů, poznáte tajemství pradáv‐

ných slovanských bohů a na závěr si vytvoříte vlastní podobu slovanského boha z přírodního 

materiálu, od 14 do 16 hodin. www.prachatickemuzeum.cz 

Hrad Švihov ovládne ďábel 
a sedm smrtelných hříchů 
Osmnáctý  ročník  nočních  prohlídek  obohatí

početný  repertoár  o  zbrusu  nové  představení.
Na své si přijdou milovníci čertů, žen a zemitého
humoru. 

Hodinový okruh stylovými hradními  interiéry a
exteriéry  letos  návštěvníkům  zpříjemní  komedi‐
ální  hra  Sedm  smrtelných  hříchů  aneb  Běda
mužům, kterým žena vládne. Zástupce pekla při‐
jde na hrad Švihov pro duše  sedmi hříšníků,  jen
aby zjistil, že realita je trochu  jiná, než tvrdí  jeho
neomylná kniha hříchů. Diváky tak opět čeká sled
humorných divadelních obrazů, scénických šarvá‐
tek i tanců. 

„Letošní  noční  prohlídky  jsme  se  rozhodli  po‐
stavit na oblíbeném motivu nebe, pekla a sedmi
smrtelných hříchů, ale  i na zřejmě věčném moti‐
vu  sporu  mužů  a  žen.  To  vše  samozřejmě
s patřičnou  dávkou  uštěpačností  a  ironie.  Jsme
rádi, že našim věrným divákům představíme nové
postavy i situace,“ říkají autor námětu David Vobr
a scenáristé Lucie Vajnerová a Vít Schmarc. 

Noční  prohlídky  hradu  Švihov  proběhnou
v pátek a sobotu 11. a 12., 18. a 19. a 25. a 26.
srpna  2018.  Prohlídka  trvá  přibližně  50  minut.
Začátky jsou od 19 hodin každých 30 minut. 
Více informací naleznete na www.hradsvihov.cz. 

Volarské slavnosti dřeva 
     Město Volary vás zve na tradiční oslavy měs‐
ta,  které  se uskuteční  ve dnech  17. –  19. srpna
2018. 

Letos  se  bude  konat  již  25. ročník
slavností  dřeva.  Na  slavnostech  nebude  chybět
bohatý  program,  tancovačka  pod širým  nebem,
pokus  o překonání  dřeváckého  rekordu,  báječná
atmosféra,  dobré  občerstvení  a nespočet  řeme‐
slníků  a prodejců.  Těšit  se můžete  na páteční
koncert  Kreyson  Memorial  s předkapelou  Pilot
Season´s, v sobotu dopoledne na Ondřeje Rumla,
legendární  Parkány  či  country  kapelu
Weekend. Podrobný přehled naleznete na webu
města. 
Volarskými  slavnostmi  dřeva  připomínáme  všem

návštěvníkům, kteří se k nám sjíždějí z celé republiky,

z Německa i z Rakouska dávnou historii našeho města

a to  je  práce  se dřevem.  Každoročně  zde  předvádí

několik  desítek  řemeslníků  stará,  některá  již  téměř

zapomenutá řemesla.  
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21. 8. 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 

21. 8. 2018 / Pstruhová  líheň / Borová Lada / prohlídka  líhně s odborným výkladem, sraz 

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

21. 8. 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 

21. 8. 2018 / Noční koncert / Lipno, Stezka korunami stromů / Naked Proffesors –  irish 

music; od 20 hodin. www.lipno.info 

22.  8.  2018  /  Koncert  kapely  Ungellerka  /  Klatovy,  náměstí  /  od  18  hodin. 

www.mksklatovy.cz 

22. 8. 2018 / Středeční večery – houby Boubínského pralesa / Kvilda, IS / Boubínský prales 

v letošním  roce slaví 160  let od vyhlášení  jeho ochrany. Pojďme zjistit,  jaké vzácné houby 

zde můžeme najít. Přednášející: Jan Holec; od 18 hodin. www.npsumava.cz 

22. 8. 2018 / Pohledy do krajiny / Kašperské Hory, IS / dozvíte se, jakou fototechniku zvolit 

pro  fotografování  krajiny,  jak nastavit  expozici  či  jakou  zvolit  kompozici,  přednáška  Pavla 

Bokra od 19 hodin. www.npsumava.cz 

22. 8. 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 

22. 8. 2018 / Den rysa ostrovida a jelena evropského / Kvilda, NC / celodenní program, od 

10 do 15 hodin stezka zaměřená prioritně na život rysa a  jelena, komentované prohlídky, 

tvořivá dílna, od 11 a 15 hodin odborná přednáška o rysu. www.npsumava.cz 

22.  –  26.  8.  2018  /  Květinová  aranžmá  v interiérech  /  hrad  Rožmberk  /  www.hrad‐

rozmberk.cz 

24. 8. 2018 / Milan Drobný a Nadrobno / Klenová, hrad / koncert od 19 hodin. www.gkk.cz 

24. 8. 2018 / Jiří Schmitzer / Klatovy, náměstí / koncert od 18 hodin. www.mksklatovy.cz 

24. 8. 2018 / Putování na hrad Kašperk / Kašperské Hory, IS / vycházka přes Žlíbek a Pustý 

Hrádek  na  středověký  hrad,  cestou  vás  čekají  různé  hry  a  úkoly,  od  9  hodin. 

www.npsumava.cz 

24. 8. 2018 / Večery se skláři při světle loučí / Brusírna Rajský dvůr u Annína / komentova‐

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

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

25. 8. 2018 / Prázdninové kouzlení se skupinou Čáry Máry / Chanovice, zámecký areál / 

koncert plzeňské folkové skupiny, od 18 hodin. www.chanovice.cz 

25.  8.  2018  /  Author  Král  Šumavy  road  /  Klatovy  a  okolí  /  závod  silničních  kol. 

www.sumavanet.cz/triatlon 

25. 8. 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 

25. 8. 2018 / Metal Madness / Sušice, ostrov Santos / open air festival. franta@mortifilia.cz            

25. 8. 2018 / Hradozámecká noc / Zámek Kratochvíle / večerní prohlídky, divadelní před‐

stavení, od 20 hodin. www.zamek‐kratochvile.eu 

25. 8. 2018 / Poutní mše u Rosenauerovy kapličky / Jelení Vrchy / setkání s folklorem, pla‐

vení dříví, pohádka u horního plavebního portálu od 11.30 hodin. www.schw‐kan.com 

25. 8. 2018 / Aktivní sobota / Dobrá Voda u Hartmanic / hry, kvízy a další zajímavé činnosti 

pro všechny věkové kategorie, od 14 hodin. www.sumavskecesty.cz 

Aktivní sobota v Dobré 
Vodě u Hartmanic 

Šumavské  cesty,  z.  s. vás  zvou o prázdninách
opět do Dobré Vody u Hartmanic (u Sušice).  

V Domě  sv.  Vintíře  proběhne  poslední  sobotu
v srpnu,  tj.  25.  8.  2018  druhá  „Aktivní  sobota“.
Pro návštěvníky bude připraveno  několik  zábav‐
ných her, při nichž si mohou vyzkoušet nejen svo‐
ji hbitost, přesnost, držení  rovnováhy, ale  i další
fyzické a psychické dovednosti. 

Akcese koná za každého počasí a začíná ve 14
hodin. A když náhodou dorazíte o nějakou tu mi‐
nutku dřív, organizátoři se vás určitě ujmou . 
Fotodokumentaci  z minulých  ročníků  i  aktuální  in‐

formace  o  letošních  aktivitách  najdete  na

www.sumavskecesty.cz. 

Odpoledne s tajemnými 
nočními letci  netopýry 

Chcete  se  dozvědět  něco  zajímavého  o  noč‐
ních letcích?  

Ve  čtvrtek 30. srpna 2018 se můžete zúčastnit
odpoledního programu plného her, aktivit a zají‐
mavostí o šumavských netopýrech. 

Akci pořádá Informační středisko (IS) a Středis‐
ko environmentální výchovy (SEV) Kašperské Ho‐
ry od 14 do 16 hodin. Součástí bude též předsta‐
vení  didaktických  karet,  které  vám  pomocí  her
pomohou s rozpoznáváním jednotlivých druhů.  

   Tel.: 376 582 734, 731 530 284. Cena programu

20 Kč. 

Přehled  všech  akcí,  které  pro  veřejnost  pořádá

Správa  Národního  parku  Šumava,  naleznete  na

www.npsumava.cz. 
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25. 8. 2018 / Hradozámecká noc / hrad Velhartice / rockové balady v podání violloncelové‐

ho  virtuoza  Jana  Skleničky  a  sopranistky Miroslavy  Časarové,  od  20  hodin.  www.hrad‐

velhartice.cz 

25. 8. 2018 / Hradozámecká noc / hrad Rožmberk / večerní prohlídky hradu a doprovodný 

program na nádvoří od 19 hodin. www.hrad‐rozmberk.cz 

25. 8. 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 

25. 8. 2018 / Elias / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / spirituály a další písně v podání 

klatovské skupiny od 19 hodin. www.pratelemourence.cz 

26. 8. 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 

28. 8. 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 

28. 8. 2018 / Pstruhová  líheň / Borová Lada / prohlídka  líhně s odborným výkladem, sraz 

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

28. 8. 2018 / Výstup na vrchol Antýgl / Horská Kvilda / vycházka  s povídáním o historii, 

místopisu  a  přírodních  poměrech,  délka  trasy  8  km,  sraz  u  hotelu  Rankl  v 9.30  hodin. 

www.npsumava.cz 

28. 8. 2018 / Noční koncert / Lipno, Stezka korunami stromů / Bonsai č.3 – folk; od 20 ho‐

din. www.lipno.info 

29.  8.  2018  /  Koncert  kapely  Lord  +  hosté  /  Klatovy,  náměstí  /  od  18  hodin. 

www.mksklatovy.cz 

29. 8. 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 

29. 8. 2018 / Tvořivá dílna „z ovčína“ / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet zpracování 

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

29. 8. 2018 / Jelen evropský / Kvilda, NC / odborná přednáška o životě jelena, od 15 hodin. 

www.npsumava.cz 

30. 8. 2018 / OPEN MIC Sušice / Sušice, centrum charity Prostor / Zpíváš?, Hraješ? Ukaž se! 

Podpoříme Tě dobrým zvukem! Od 14:30 do 16 hodin, přihlášky na tel. 602 600 545, studi‐

omuzikamia@gmail.com 

30. 8. 2018 / Tajemní noční letci Šumavy / Kašperské Hory, IS / odpoledne plné her, aktivit 

a zajímavostí ze života netopýrů, od 14 hodin. www.npsumava.cz 

31. 8. 2018 / Michal Ambrož & Hudba Praha / Klatovy / koncert od 21 hodin, předkapela 

Snikers od 19 hodin. www.mksklatovy.cz 

31. 8. 2018 / Návštěva Domu divočiny a prohlídka zvířecích výběhů / Alžbětín – Falken‐

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

Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2018 v elektronické verzi PDF za  fi‐
nančního přispění Euroregionu Šumava jihozápadní Čechy, Jihočeského a Plzeňského kraje. 

Úvodní foto © Tomáš Svoboda                  

Léto v Šumavském pivovaru 
pokračuje i v srpnu 

ibiškovým a pšeničným 
pivem 

Letos je hlavním letním pivem Vimperský ibiš‐
kový ležák 11°. Jedná se o jednou ze tří ochuce‐
ných piv.  

Je krásně pitelné a osvěžující. Přijďte jej ochut‐
nat  i v srpnu.  Po  něm  se můžete  těšit na  též  již
osvědčené pšeničné pivo.  

I v létě  jako celoročně  jsou pak na výčepu kla‐
sická česká piva: světlé, polotmavé a tmavé. 

Piva můžete mít i s sebou lahvích (v lahvích je i
Vimperský 7sladový speciál 13°)! 

Naše  piva můžete  ochutnat  v   pivnici  Šumav‐
ského  pivovaru  ve  Vimperku  ve  Steinbrenerově
ulici 48/1 (pod městskou věží na náměstí Svobo‐
dy  –  vždy  pátek  17‐22  a  sobota  15‐20).  Piva
v lahvích můžete  zakoupit  i mimo  tuto provozní
dobu “na zavonění“).  

Naše  piva můžete mít  i  v sudech  pro  večerní
posezení nebo  týdenní pobyt – nejlépe pište na
rezervace@sumavskypivovar.cz. Ozveme  se Vám
a vše dohodneme. 

Jedná se vždy o nefiltrovaná a nepasterizovaná,
nijak nekonzervovaná piva.  Jejich regionální cha‐
rakter  podtrhuje  certifikace  Šumava  ‐  originální
produkt. Mimořádnou  kvalitu  pak  řada  ocenění
na  celostátních  soutěžích  –
www.sumavskypivovar.cz. 

     Naše piva můžete ochutnat  i v horských  stře‐
discích  Šumavy: na  Filipově Huti  v penzionu Há‐
jenka, na Kvildě v hotelu Šumava  Inn nebo v Ře‐
tenicích v hotelu Zlatý Potok. 

Těšíme  se  na  Vás  a  vážíme  si  Vaší  přízně
k pivům Šumavského pivovaru. 

 

Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk 

 


