
Jarmark na Vyšehradě
Třetí květnová sobota patřila na Vyše-
hradě slavnostnímu zahájení 11. ročníku 
výstavy Má vlast cestami proměn – pří-
běhy domova a spolu s ním také Jarmar-
ku regionálních značek. I letos přilákala 
akce zástupy lidí, kteří si užívali nabíd-
ky 60 stánků s regionálními výrobky. 

Výstava Má vlast cestami proměn za 
10 let své existence představila na  ti-
síc míst, která díky snaze jedinců, or-
ganizací, obcí i měst přestala chátrat, 
prošla renovací a našla nový smysl své 
existence. Do 11. ročníku výstavy bylo 
přihlášeno 110 nových proměn a jejich 
příběhy upoutaly zájem návštěvníků  
Vyšehradu.

Velký zájem budil i pestrý jarmark, 
který se rozprostíral v sadech od bazi-
liky sv. Petra a Pavla až po Staré pur-
krabství. Stánky s  jídlem a dobrotami 
se střídaly s nejrůznějšími rukodělný-
mi výrobky. K výborné kávě, zakoupené 
v trucku firmy Kávy pitel z Kutnohor-
ska, jste si mohli dopřát sladký perníček 
nebo třeba židovské cukroví od spolku 
Vrátka. Sladce se také mlsalo u stánku 
Českokrumlovského karamelu od Vaš-
ka. Kromě klasických produktů jako jsou 
medy, džemy, křížaly či sirupy jste si zde 
mohli vyzkoušet také méně obvyklé chutě, 
třeba z regionu Górolsko Swoboda při-
vezla do Prahy firma Karch Snail Farm 
své šnečí delikatesy. O tom, že tato ne-
tradiční pochutina zaujala, svědčil brzy 
takřka vyprodaný stánek. 

Řemeslné stánky nabídly pestrý výběr 
od tradičních výrobků, jako jsou například 
drátované užitkové i dekorační předměty 
Jaroslava Pahoreckého ze Šumavy, pa-
ličkované krajky Heleny Kubíkové z Po-
labí, keramiky Mili Mileny Hošťálkové 
ze Zápraží, přes roztomilé levandulové 
panenky Ludmily Eismanové, až po mo-
derní šité drobnosti od Pocket design či 
steampunkové šperky Atelieru AneS.

Nabídku výrobců s certifikátem ně-
které regionální značky doplnily ještě 
stánky z Karlovarského kraje, který je 
hlavním partnerem nového ročníku vý-
stavy Má vlast cestami proměn. Příjem-
nou atmosféru doplňovalo pestré vystou-
pení folklorního Souboru tanců a písní 
Dyleň z Karlovarského kraje. Děti si 
mohly vyzkoušet zdobení perníčků, lu-
kostřelbu nebo třeba zdobení porceláno-
vých hrníčků.

Slavnostní den tradičně zakončil kon-
cert v bazilice sv. Petra a Pavla. Pokud 
jste letos na akci chyběli, nesmutněte 
a přijeďte na příští, který se bude konat 
již 25. 4. 2020. 

Tereza Zatřepálková,  
Asociace regionálních značek

Střípky odjinud

Krásná, zelená Šumava
„Vždyť tam na Šumavě, kolébka má stála, 
v krásné, zelené Šumavěnce“, zpívá se v ref-
rénu české verze krásné šumavské písně 
Andrease Hartauera. Má kolébka nestála 
na krásné Šumavě, stála na Hluboké, 
v krásné Budějovické kotlině. To mi ale 
nebránilo, abych měl Šumavu od mládí 
rád a  jezdil tam za různými účely, tak 
jak je život přinášel. Asi můj první dojem 
ze Šumavy byl, když jsme jeli navštívit 
našeho tátu, který byl na vojenském cvičení 
někde na Šumavě, už nevím, kde to bylo. 
Pamatuji se pouze na to, že stále pršelo 
a všude bylo mokro a bláto. Daleko pev-
něji mi v paměti utkvěla brigáda, na kte-
rou jsme se vypravili se třemi kamarády. 
Zařídil nám ji otec jednoho z nás, povolá-
ním i životním stylem lesák. Stále nemohu 
uvěřit tomu, že nás rodiče pustili, pro-
tože to bylo o prázdninách mezi sedmou 
a osmou třídou. My jsme ale jejich důvěru 
nezklamali a řádně své pracovní povin-
nosti plnili. Naším úkolem bylo taxírovat 
porosty na úbočí Boubína. Byli jsme vyba-
veni svěrkami, jakýmisi šuplerami a každé 
ráno nám pan hajný Bublík z Kubovy 
Hutě ukázal na mohutném masivu Bou-
bína to místo, kam bychom měli jet, pak 
to upřesnil na mapě a my jsme na kolech 
vyrazili. Cesta nám mohla trvat tak dvě 
hodiny, pak jsme hledali určený porost 
a měřili a měřili. Cesta zpátky z kopce 
byla už rychlá. Bydleli jsme v  lesácké 
ubytovně v Kubově Huti a dodnes na to 
všichni rádi vzpomínáme.

Ještě si chci připomenout další zkušenost 
se Šumavou, kterou byly klukovské tramp-
ské čundry. Tak rádi bychom tehdy prošli 
celou Šumavu, podívali se na ty nejvyš-
ší vrcholky a nahlédli do těch nejtajem-
nějších zákoutí. Jenže to nešlo, od svo-
bodného světa nás dělila železná opona, 
která tohle všechno před námi uzavírala. 
Podezřívaví příslušníci Pohraniční stráže, 
kluci o pár let starší než my, jenže díky 

své funkci nebetyčně důležití, nás kon-
trolovali a patřičně otravovali. Tak nám 
nezbývalo, než toužebně koukat na ten-
kou, sotva rozeznatelnou čárku Stiffterova 
pomníku na vrcholku Plechého. Už jako 
dospělý kluk jsem zase s jinými kamará-
dy několikrát absolvoval přechod Šuma-
vy na běžkách. No, po pravdě jsme nepře-
cházeli celou Šumavu, také to pořád nešlo 
ze severu na jih, ale ten dvoudenní výlet 
vždycky stál za to. Nejdelší se nám povedl 
někdy na konci osmdesátých let, ještě před 
sametovou revolucí. Naplánovali jsme si 
to pěkně. Tehdy byla celá republika pod 
sněhem a tak jsme chtěli dojít ze Zadova 
na Kleť. Celou sobotu a část neděle šlo 
všechno bezvadně, ale pak se jeden z nás 
nějak poranil a my jsme jeho zachraňová-
ním ztratili tempo. Skončili jsme v neděli 
v podvečer na chalupě u jednoho kamará-
da a byli jsme rádi, že nás potupně autem 
odvezl domů. 

Je těch vzpomínek na krásnou Šuma-
vu hodně, a to nepočítám zážitky z bri-
gád, které jsem jako pedagogický dozor 
se studenty prožil. S nadšením jsem přiví-
tal sametovou revoluci, samozřejmě nejen 
kvůli Šumavě. Ale i kvůli ní. Jako malí 
kluci jsme se  těšili na  to, že se koneč-
ně podíváme do  těch zakázaných míst. 
S kolegou z gymnázia jsme hned na kvě-
ten 1990 zorganizovali školní výlet na 
Šumavu s  tajným cílem projít si hřebe-
novku z Plechého na Třístoličník a vrátit 
se přes Haidmühle do Stožce a pak zpět 

vlakem do tábora v Horní Plané. Všechno 
šlo jak na drátkách. Počasí krásné, studenti 
stejně nadšení jako my. I na ten Stiffterův 
pomník jsme si sáhli. Z Třístoličníku do 
Haidmühle to už bylo dobrodružnější, pro-
tože pořád ještě platila vízová povinnost. 
Ale němečtí celníci i naši péesáci na pře-
chodu v Novém Údolí odvrátili tváře, a tak 
jsme zdárně prošli zpět do vlasti. Ve Stož-
ci nám ujel vlak, a tak jsme jeli s jedním 
dobrodějem zpátky na korbě jeho vétřie-
sky, ale dobře to nakonec dopadlo. Neu-
mím si představit, jestli bychom jako uči-
telé v dnešní hyperkorektní době vyvázli 
se zdravou kůží, ale třeba ano. 

Ta nová svoboda s sebou přinesla, kro-
mě otevření hranic, překvapivě nová ome-
zení. Byl vyhlášen Národní park Šumava. 
Já si pořád myslím, že autoři a realizátoři 
této myšlenky to mysleli průzračně dobře. 
Prý si říkali: teď je třeba to nádherné úze-
mí především ochránit před všemi, kte-
ří si tu svobodu vykládají po svém. Tak 
ten park vyhlásíme na co největším úze-
mí, uvidíme, jak se to osvědčí a pak třeba 
jeho území zmenšíme, jak bude potřeba. 
Jenže se stalo to, s čím ti otcové zaklada-
telé asi nepočítali. Myšlenky ochrany pří-
rody se u nás zmocnili ekologičtí aktivis-
té a téma zmenšení území NPŠ je navě-
ky tabu. To mi ale vůbec nevadí. Vadí mi, 
že Šumava už není celá zelená, jak ji vídal 
Hartauer. Krásná je pořád, ale nějak jsme 
ji příliš ponechali jejímu osudu. Jsem pře-
svědčený o tom, že území, které po staletí 
obývali lidé, přeměňovali jej k obrazu své-
mu a zanechali v něm hlubokou duchovní 
stopu, nesmíme nechat v zájmu jakéhosi 
experimentu bez lidského zásahu. Musí-
me se o něj starat, velmi citlivě a opatr-
ně. Mám Šumavu rád a mám o ni strach. 
Nevíme, jak experiment s bezzásahovos-
tí může dopadnout. Nezbývá než věřit, 
že Bůh, který Šumavu i  její obyvatele 
po staletí ochraňoval, ji bude chránit dál.

Jan Zahradník,  
poslanec Poslanecké sněmovny PČR 

a první hejtman Jihočeského kraje 

Dolní Vltavice žije
Tak se  jmenuje projekt, který spočívá 
ve virtuální 3D vizualizaci bývalé obce 
Dolní Vltavice, jež zažila pohnuté dějiny. 
Byla založena ve 13. století zvíkovským 
purkrabím Hrzem, který ji roku 1268 daro-
val klášteru ve Zlaté Koruně. V roce 1930 
zde žilo 414 obyvatel, z toho 393 Němců. 
Po 2. světové válce došlo k odsunu původ-
ních německých a rakouských obyvatel 
a obec už poté nebyla dosídlena. V letech 
1956–57 zanikla téměř celá obec zatope-
ním vodami lipenského jezera. Pod hla-
dinou leží rozlehlé náměstí, kostel, fara, 
hřbitov, škola, radnice, několik hospod, 
řemeslné dílny i obytná stavení. 

Na stránkách www.dolnivltavicezije.cz  
si můžete prohlédnout staré fotografie 
i pracovní video, které vás virtuálně pro-
vede bývalou obcí. Na základě odezvy 

oslovených pamětníků byly shromáždě-
ny jejich vzpomínky a dosud neznámé 
fotografie, které pomohou vytvořit přes-
nou rekonstrukci obce. 

Vyvrcholením projektu je slavnost, kte-
rá se uskuteční 21. září 2019 na místě 
bývalé obce, přímo u lipenského jezera. 
Zahájena bude požehnáním obcím i řece 
Vltavě a společnou modlitbou s opatem 
kláštera Schlägl, Martinem Felhoferem. 

Účastníci se mohou těšit na přednášku 
o historii obce, křest brožury o Dolní 
Vltavici nebo třeba výstavu dolnovltavic-
kých archiválií a vystoupení folklorních 
souborů. Pořadatelé nezapomněli ani na 
zábavný program pro nejmenší. Se zápa-
dem slunce zazní mimo jiné skladba Vlta-
va v podání symfonického orchestru a po 
setmění pomocí 3D vizualizace virtuálně 
vystoupí Dolní Vltavice nad hladinu Lip-
na, za doprovodu původního zvonu dol-
novltavického kostela sv. Linharta (dnes 
v Sušici) a jeho varhan (dnes ve Vlacho-
vo Březí). Slavnosti se zúčastní také mno-
zí rodáci z Dolní Vltavice. 

Projekt „Dolní Vltavice žije“ se má stát 
drobným příspěvkem ke smíření národů, 
připomínkou pro další generace, ale také 
důstojnou oslavou 30. výročí pádu želez-
né opony. Jste srdečně zváni.

Ing. Ema Kondysková, předsedkyně 
spolku Dolní Vltavice žije, z. s. 

Pojďte se s námi toulat
Tentokrát vás pozveme na výlet 
do přírodní rezervace v údolí řeky 
Blanice, více se dočtete na straně 5

Výrobky, řemesla, lidé
Nováčky se značkou ŠUMAVA 
originální produkt® vám 
představujeme na straně 7.

Přehled akcí v regionu
Kam vyrazit za kulturou, zábavou 
i sportem se dozvíte v kalendáři akcí 
na stranách 9–11.
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Zpestřete si svou dovolenou na Šumavě 
vycházkou s průvodcem

Šumava je nádherný kus země, na jehož 
poznání jeden lidský život snad ani nesta-
čí. A v dnešní uspěchané době to platí 
dvojnásob. Proč tedy ztrácet čas složitým 
vymýšlením programu výletu? Zaregis-
trujte se na webových stránkách www.
PruvodciSumavou.cz a můžete se s námi 
vydat na některou z pečlivě naplánova-
ných, komentovaných vycházek.

Na výlet bez starostí
Žádné složité plánování, žádné obavy, že 
někde sejdete z cesty. Vám stačí pohodlná 
obuv a nadšení pro věc, o zbytek se sta-
ráme my. Trasy máme pečlivě vybra-
né a prošlapané, vybrat si můžete z růz-
ných stupňů obtížnosti. Můžete se s námi 
vydat na lehkou procházku po zpevněných 
cestách, nebo si troufnout na náročnější 
výšlap po kopcích.

Za přírodou i poznáním
Pořádáme komentované vycházky 
šumavskou přírodou. Náš zkušený prů-
vodce vám při procházce přiblíží historii 
Šumavy a povypráví o její fauně i flóře, 
lidech a řemeslech. Z procházky si odne-
sete nejen silné zážitky, ale i něco víc. 
Připraveny pro vás máme i zajímavos-

ti a místa, o kterých se z knih, ani inter-
netových příruček, nedozvíte. Povídat si 
budeme i o ochraně přírody a Národním 
parku Šumava.

Udělejte si chvíli času pro sebe a vyraz-
te s námi i vy!

Lukáš Pruner,  
www.PruvodciSumavou.cz
tel.: +420 606 176 855 
e-mail: info@pruvodcisumavou.cz 

Strana 2 Léto 2019 Doma na ŠUMAVĚ

Léto ve Vyšším Brodě ve znamení rocku 
Vyšebrodští připravili pro letošní sezonu cyklus výstav jako připomínku uplynulých 
30 let od sametové revoluce. Nechybí ale ani akce určené dětem a další jedinečná 
vystoupení. V rámci série klášterních koncertů vystoupí Bára Basiková, Václav Noid 
Bárta, Jiří Schmitzer nebo Jaroslav Hutka. 

Letošní rok si všichni připomínáme 
30 let od počátku nové demokracie, od 
pádu totalitního režimu. Ani ve Vyšším 
Brodě se  tématu nevyhýbáme a máme 
připraveno několik velmi zajímavých 
výstav. V květnu byla zahájena první ze 
série s názvem Praha objektivem tajné 
policie, bude následovat Rozkulačeno 
a poté výstava věnovaná Chartě 77. 

Všechny budou umístěny v budově měst-
ského úřadu, ve vestibulu kina.V současné 
době také usilovně pracujeme na realizaci 
památníku, který bude věnován mnoha 
obětem železné opony. 

Celé léto se ponese v duchu rockové 
hudby. Sezonu zahájíme 4. července vel-
kým koncertem zpěvačky Báry Basiko-
vé a její doprovodné kapely Basic Band. 

Václav Noid Bárta s kapelou BekBek 
Clan přijede 17. července. V srpnu při-
vítáme Jiřího Schmitzera (15. 8.) a zazpí-
vá i symbol sametové revoluce Jaroslav 
Hutka (29. 8.). Tradiční Bartolomějský 
trh v sobotu 24. 8. a zejména jeho večer-
ní program bude opět věnován hudbě. 
Zahrají zde místní, vyšebrodské rocko-
vé kapely jako např. Gin Fiz nebo Pajzl 
Band. Vrcholem večera bude vystoupe-
ní kapely Jiří Schelinger Memory Band. 
V předvečer trhu v pátek 23. 8. se poba-
víme na divadelním představení Divadla 
Artur Hledám milence, zn. spěchá! V titul-
ních rolích se představí Eva Decastelo, 
Bořek Slezáček, Michal Kavalčík alias 
Ruda z Ostravy a další herecké osobnosti. 

Vrcholem letošní sezony bude zcela jis-
tě 47. ročník Plavby kuriozních plavidel. 
V sobotu 7. 9. vyjedou krásná a vtipná 
kuriozní plavidla na svou dobrodružnou 
plavbu přes 2 jezy až do Rožmberka nad 
Vltavou. Odměnou pro nejlepší posádku 
bude 20 000 Kč. Pro všechny návštěvní-
ky je připraven odpolední program plný 
zábavy a večer se můžete těšit na roc-
kový nářez Vildy Čoka a  jeho kapely  
Bypass. 

Dita Kaiserová 
Odbor kultury a cestovního ruchu  

Vyšší Brod 

Šumavský Mouřenec zve na Žalmana, 
Nedvěda, Hutku i Nezmary
Kostel svatého Mořice na Mouřenci nad 
Annínem se letos na jaře znovu nadechl. 
A to díky pracovní brigádě, při které dob-
rovolníci z české a německé strany vyře-
zali křoví a nálety kolem kostela. Pokud 
tento prastarý chrám ze 13. století s uni-
kátními středověkými freskami a barok-
ní kostnicí navštívíte, čekají vás po letech 
krásné výhledy do kraje. 

A pokud návštěvu Mouřence dobře 
naplánujete, můžete nahlédnout i dovnitř. 
Spolek Přátelé Mouřence totiž i na letošní 
rok připravil řadu duchovních nebo kul-
turních akcí. V červenci a srpnu zve tento 
šumavský kostelík každý den v 16 hodin 
na komentované prohlídky. V ostatních 
měsících roku se konají každou sobotu 
v 11 hodin. V létě připravili organizátoři 
adoraci nebo poutní česko-německou mši, 
zvou ale také na koncerty folkových pís-
ničkářů Pavla Žalmana Lohonky a Františ-
ka Nedvěda, barytonisty Filipa Bandžaka, 
houslisty Marka Ference, klavíristy Ada-
ma Pavlíčka, zpěvačky Vlaďky Bauerové, 
Cimbálové muziky Milana Broučka, var-
hanice Jany Havlíčkové a zazpívají také 
soubory Memento, Go Spirit nebo Touch 
Of Gospel. O kostnici bude v mouřenec-
kém areálu přednášet archeolog Martin 
Čechura a o unikátních středověkých fres-
kách historik umění Jan Royt. Také letos 
se kostel na Mouřenci o posledním červen-
covém víkendu připojí ke sklářské anen-
ské pouti v Anníně, nabídne prohlídky 
a koncerty. Na podzim uctí lidé na Mou-
řenci památku všech zemřelých a s Jaro-
slavem Hutkou zavzpomínají na události 
roku 1989. Během adventního času pak 

rozezní chrám folkoví Nezmaři a Žihel-
ský pěvecký sbor. Také letošní rok vyvr-
cholí na Mouřenci silvestrovskou půlnoč-
ní mší svatou při svíčkách. 

Na nejbližší roky si Mouřenečtí dali 
jeden velký úkol. Spolky Přátelé Mouřence 
a německý spolek Förderkreis zur Erhal-
tung von St. Maurenzen se letos a v dal-
ších letech ve spolupráci s farností pustí 
do postupné obnovy nátěru fasády. Obnovu 
zaplatí farnost z velké části z peněz, kte-
ré při akcích věnovali a snad i v budouc-
nu věnují návštěvníci kostela. Pravidel-
nou péči a údržbu, ale i zájem veřejnos-
ti, médií nebo filmařů si Mouřenec, kte-
rý už bezmála 800 let stojí v lesích nad 
řekou Otavou, určitě zaslouží.

Podrobnosti k Mouřenci a chystaným 
akcím najdou zájemci na webových strán-
kách www.pratelemourence.cz

Lukáš Milota,  
předseda spolku Přátelé Mouřence 

Plzeňský kraj přichystal nekonečné turistické toulání
Velké lákadlo pro nadšence pěší turis-
tiky chystá Plzeňský kraj společně s Jiho-
českou centrálou cestovního ruchu. Pro 
letošní turistickou sezonu přichází s hor-
kou novinkou. Jedná se o systém pěších 
dálkových turistických tras nesoucí název 
Zlatá stezka. Začíná v Chodové Plané, 
prochází napříč Českým lesem a Šuma-
vou a končí v Českých Budějovicích.

Šetrný a zdraví prospěšný turismus 
v podobě pěší turistiky zažívá v posled-
ních letech nebývalý rozkvět, vyhledáva-
né jsou zejména přírodně hodnotné loka-
lity s krásnou krajinnou scenérií. A prá-
vě takové poptávce vychází Zlatá stezka 
vstříc. Vytváří českou paralelu ke stejno-
jmenné německé síti Goldsteig – Zlatá 
stezka, dálkové turistické stezce v Bavor-
sku, která je nejdelší trasou v Německu 
a pyšní se evropským certifikátem kvality 
Top Trails. V rámci společného přeshra-
ničního projektu se obě trasy propojují 
a spojují se do unikátního a největší-
ho systému pěších tras ve střední Evro-
pě. Jejich společným jmenovatelem je 
fascinující příroda tzv. Zelené střechy 
Evropy. Tento největší, souvislý, hus-
tě zalesněný komplex ve střední Evro-
pě, táhnoucí se v hornaté krajině v linii 
bývalé železné opony, představuje čtyři 
rozsáhlé celky: Český les, Hornofalcký 
les, Šumavu a Bavorský les a zahrnuje 
dva národní parky a šest přírodních parků 
včetně četných historických a kulturních  
památek.

Společným námětem se staly histo-
rické zemské, obchodní a poutní stezky 
od pradávna procházející neprostupným 
šumavským pralesem a spojující jádro 
českých zemí s okolními státy. Vedle 
historické Zlaté stezky můžeme jmeno-
vat např. Stezku sv. Vintíře, Svatojakub-

skou cestu, Zlatou cestu, Sol-
nou stezku a další. 

V číslech lze Zlatou stezku 
představit asi takto: pod logem 
velkého S, v barevných modi-
fikacích rozlišujících páteřní 
českou Zlatou stezku, pro-
pojovací trasy a německou 
Goldsteig, lze absolvovat 
631 km nekonečného putování na české 
straně a 660 km na straně německé. 
Trasa v maximální možné míře vyu-
žívá rozsáhlé sítě značených cest KČT 
a je rozčleněna do jednodenních úseků 
po cca 20 km. Nástupní místa byla vybrána 
s ohledem na požadavky na základní 
turistickou vybavenost, dobrou dopravní 
dostupnost, ubytovací a stravovací kapa-

city. Opomenuta nebyla ani 
základní turistická infastruk-
tura, trasa je vybavena mobili-
ářem a informačními tabulemi 
představujícími Zlatou stezku 
a zajímavosti v okolí. Samo-
zřejmostí je soubor turistic-
kých map a etapový průvodce 
Zlatá stezka. Pro více infor-

mací a zábavy je nachystán web www. 
zlatoustezkou.cz a facebookové stránky. 
Zlatou stezku tak můžeme směle označit 
za moderní produkt cestovního ruchu spl-
ňující nejnáročnější kritéria udržitelného  
turismu.

Stačí připravit svačinu, obout boty, vzít 
mapu, průvodce a vyrazit za zážitky!

Iveta Žánová, Plzeňský kraj 



Národní park Šumava je tu i pro 
hendikepované 
Lidé, kteří jsou připoutáni na  invalidní 
vozík nebo mají pohybové omezení, mohou 
přesto poznávat krásy šumavské příro-
dy. Jsou pro ně upravovány trasy, po kte-
rých projedou sami nebo s doprovodem 
a navíc jim nabízíme také komentované 
výlety s průvodcem na elektrickém skút-
ru do oblasti kolem Stožce. 

Pro letošní sezonu jsme připravili cel-
kem čtyři trasy:

I.  Stožec – Dobrá – Stožecká luka – 
Stožec

II.  Stožec – Schwarzenberský plavební 
kanál – Černý Kříž – Stožec

III.  Stožec – Rosenauerův pomník – 
Nové Údolí – Stožec

IV.  Stožec – Nové Údolí – Krásná 
hora – Stožec 

Cena za vyjížďku s doprovodem je 
400 Kč za osobu a  je nutné se předem 
registrovat na www.npsumava.cz. Na jed-
nu vyjížďku mohou vyrazit až čtyři osoby 

a výlety s doprovodem na skútru jsou urče-
ny přednostně pro návštěvníky na vozíku 
a držitele průkazu ZTP nebo ZTPP, v pří-
padě volné kapacity také pro seniory nad 
65 let věku. Skútry si není možno samo-
statně vypůjčit.

Více informací získáte také od koordiná-
torky programu Lenky Dvořákové na tele-
fonu 731 530 442 nebo na e-mailu: lenka. 
dvorakova@npsumava.cz.

Jan Dvořák, mluvčí NP Šumava 
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S průvodci šumavskou divočinou
Ve spolupráci s vyškolenými průvodci nabí-
zíme i v roce 2019 více než sto komen-
tovaných výprav do nejrozsáhlejších pří-
rodních oblastí v NP i CHKO. Program 
komentovaných doprovodů PRŮVODCI 
DIVOČINOU představuje dobrodružné 
výpravy cestou necestou do domova zvířat. 
Účastníci musí být připraveni na nároč-
nější (až značně náročné) trasy, na kte-
rých budou procházet zamokřeným úze-
mím, překračovat popadané stromy a místy 
budou nuceni stoupat prudce do svahu 
anebo naopak klesat do rokle, aby vzá-
pětí šplhali s námahou ven. I přes znač-
nou náročnost si každoročně tyto výpravy 
nenechá ujít kolem tisícovky návštěv-
níků Šumavy a víme o dalších, kterým to 
z různých důvodů bohužel nevyjde, ať již 
z důvodů z jejich strany anebo kvůli ome-
zené kapacitě termínů vycházek.

Co láká lidi vydat se za takovými dob-
rovolnými útrapami při jejich dovolené? 
Vědecký výzkum dokázal, že již 10 minut 
v klidu přírody pomáhá výrazně odbourá-

vat každodenní stres. Pokud strávíte celý 
den uprostřed šumavské divočiny, tak 
se vám jistě podaří dokonale „vypnout“. 
To by mohl být jeden z důvodů. K dal-
ším jistě patří poznávání Šumavy a její 
unikátní zachovalé přírody. Průvodci vás 
určitě nedoprovází proto, abyste nezablou-
dili, i když i to je na místě, ale především 
se vám snaží představit a odhalit leckterá, 
mnohdy překvapivá tajemství a zákonitosti 
ze života přírodního lesa. Věděli jste napří-
klad, že vývraty stromů pomáhají po tisí-
ciletí „orat“ les a tím zlepšují vlastnosti 

půdy a obohacují ji pro růst další gene-
race lesa? Je toho mnoho, co již člověk 
zjistil o přírodním lese a může aplikovat 
při péči o les hospodářský a je toho ještě 
více, co na odhalení čeká!

V roce 2019 je v nabídce 123 termínů 
na 33 různých trasách směřujících do pří-
rodních částí rozsáhlého území Národ-
ního parku a Chráněné krajinné oblasti 
Šumava. Deset tras je přeshraničních, 
krom české části Šumavy vedou i do divo-
činy v Bavorském lese, a proto jsou dvou-
denní s přespáním na horských chatách 
na Luzném apod. Celková kapacita ter-
mínů nabízí přes tisíc míst pro zájemce 
o šumavskou divočinu. 

Výpravy se konají již od roku 2008 a naší 
snahou je každým rokem nabídnout něja-
kou novinku. Pro letošní rok jsme připra-
vili hned dvě nové trasy: povodím Lose-
nice v NP Šumava a nivou Kořenského 
potoka v CHKO Šumava. Na první z nich 
můžete vyrazit z Churáňova a kromě divo-
kého toku říčky Losenice, v jejímž okolí 
jsou četné stopy po někdejším osídlení 
kraje i současném využívání lesa, vyšpl-
háte na Obří hrad u Popelné, kde po sobě 
stopy zanechali už bájní Keltové. Vcelku 
neznámý Kořenský potok budete obje-
vovat na výpravě ze Strážného a krom 
poznávání vzácné flóry a fauny v okol-
ních mokřadech vyšplháte hned dvakrát 
přes tisíc metrů vysoko – na Žlíbský vrch 
(1 133 m) a na Chlustov (1 094 m). 

Veškeré podmínky a představení celé 
nabídky naleznete na našem webu www.
npsumava.cz pod heslem „průvodci divo-
činou“, kde si můžete místo na předem 
vybrané trase zarezervovat a rovněž platbu 
za průvodce hradíte předem. Všem přejeme 
příjemné zážitky ze šumavské divočiny!

Josef Štemberk, Správa NP Šumava

Pěvci, dravci, hrabaví, brodiví, sovy, šplhavci… To jsou vyjmenované jen některé řády ptáků, které když si jen tak pře-
čteme, tak je to pro mnohé z nás jen „suchou látkou“, kterou jsme se učili ve školách. Přitom v ptačí říši existuje ohromná 
pestrost. A to se ani nemusíme za opeřenci vydávat do exotických krajin, stačí zůstat tady u nás, v České republice, 
na Šumavě. 

V Národním parku a Chráněné kra-
jinné oblasti Šumava žijí desítky druhů 
ptáků – od všeobecně známého tetřeva, 
až po málo známé až skoro opomíjené 
pěvce, jako bramborníčky, či lindušky. 
Právě tito drobní ptáčci, kteří bývali běž-
nou součástí hospodářsky využívané kra-
jiny, se začínají vyskytovat pouze v chrá-
něných územích, kde se hospodaří šetr-
ným, extenzivním způsobem. Zvláště 
chráněné oblasti jim totiž dávají prostor 
pro jejich život, který tak úplně nesouzní 
se současnou hospodářskou politikou. 

A právě proto jsme v národním parku 
letos vyhlásili ptačí rok. V jeho rámci 
chceme širokou veřejnost seznámit s málo 

známými druhy ptáků, které bohužel ubý-
vají, ale na některých druzích chceme uká-
zat, jak ochrana přírody funguje v praxi. 
V průběhu roku se tak návštěvníci mohou 
vydat například na komentované pro-
cházky do přírody s ornitologem Správy 
NP Šumava Alešem Vondrkou. Nebo si 
s ním projít Soví voliéry v Borových 
Ladech při jedinečných podvečerních pro-
hlídkách. Děti i dospělí se opět mohou 
zapojit do výtvarné soutěže na kterém-
koliv středisku environmentální výchovy 
NPŠ. Více informací o všech aktivitách 
získáte na www.npsumava.cz.

Při svých toulkách Šumavou se můžete 
zaposlouchat do rozmanitého ptačího 

zpěvu a objevovat drobné i větší ope-
řence. A že tu jsou s námi, vět-
šinou vnímáme tak nějak 
automaticky. Pokud vyra-
zíte do méně navštěvova-
ných míst NP nebo CHKO 
Šumava, ideálně brzy ráno 
nebo v podvečer, zážitek 
z ptačího cvrlikání, skřeho-
tání, houkání, klapání, křičení 
nebo cvakání, budete mít o dost 
intenzivnější. 

Tak směle do přírody – přeji velkou 
spoustu skvělých zážitků.

Jan Dvořák, mluvčí NP Šumava

Dostupná Šumava  
v roce 2019
Trvalý zájem sklízí program autobusových 
zájezdů pro seniory a osoby se sníženou 
mobilitou, který nese název DOSTUPNÁ 
ŠUMAVA. Jde o cyklus zájezdů po Národ-
ním parku Šumava, kam se návštěvníci 
běžně nemohou dostat jinak než pěšky 
nebo na kole. Celou nabídku využíva-
jí zejména „staří“ přátelé Šumavy, kteří 
již nemají dostatek energie, aby pomocí 
vlastních sil došli anebo došlápli na kole 
na zajímavá turistická místa uprostřed 
divoké přírody, která třeba dříve rádi 
navštěvovali. 

Tento cyklus autobusových zájezdů 
se koná mimo období letních prázdnin, kdy 
jsou komunikace plné natěšených turis-
tů a autobus by jim mohl pobyt znepří-
jemnit. Zároveň bývají, jak známo, výše 
položená místa dostupná po komunika-
cích až v druhé polovině května s ohle-
dem na zbytky sněhu a nejednou se sta-
lo, že podzimní série byla naopak naru-
šena prvními sněhy již na konci září nebo 
v průběhu října. Místa citlivá z pohle-
du ochrany přírody jsou opět dostupná 

např. až po vyhnízdění a vyve-
dení mláďat, tj. někdy pou-

ze v  podzimním obdo-
bí. Výsledkem je sezona 
DOSTUPNÉ ŠUMAVY 
od 15. května do kon-
ce června a na podzim 

v měsících září a říjen.
V letošním roce jsme při-

pravili společně s dopravcem 
ČSAD autobusy Plzeň a. s., provo-

zem Sušice, zcela novou trasu v západ-
ní části Šumavy, na které jsou největ-
šími turistickými „taháky“ jezero Laka 
a  rozhledna Pancíř. Startovní místa 
se střídají mezi Sušicí a Vimperkem, ale 

trasa je ve výsledku pro všechny účast-
níky shodná. Kromě již uvedených nej-
větších atraktivit si účastníci prohléd-
nou unikátní kostel sv. Vintíře se skle-
něným oltářem v Dobré Vodě, hřbitovní 

kapli rodů Abelů a Hafenbrädlů v Hůrce 
(cestou k jezeru Laka), Informační cent-
rum Šumavy s interaktivními expozice-
mi v Železné Rudě, výhled z chaty Pan-
cíř a někdejší osadu Zhůří u Keplů. Také 
můžeme říci, že sama cesta je cíl, neboť 
po celou dobu se jede úžasnými scenéri-
emi Šumavy. Zájezdy se konají každé úte-
rý, středu a čtvrtek v daném období. Pře-
pravu zajišťuje autobus s celkem 33 seda-
dly, a i když se zájezdy konají od počtu 
25 a více osob, tak již dopředu jsou vel-
mi rychle naplněné. Telefonická rezervace 
probíhá od dubna pouze na ČSAD Sušice 
a to na tel: 376 524 639. Cena celodenní-
ho zájezdu je 350 Kč za osobu.

Pro rok 2019 je naplánováno celkem 
48 zájezdů pro až 1 584 účastníků. Přitom 
v roce 2018 se celkem 42 zájezdů zúčast-
nilo 1 286 osob a autobus ujel za celou 
sezonu 6 495 km. Celkem se budou stří-
dat v autobuse 3 sympatické průvodky-
ně ze Sušice a blízkého okolí, které byly 
proškoleny Správou NP Šumava. Nejvyš-
ší místo na trase je Pancíř – 1 214 m n. m. 
a nejrozsáhlejší přírodní divočinu zažijí 
účastníci v okolí jezera Laka. 

Josef Štemberk, Správa NP Šumava 

Ptačí rok v Národním parku Šumava



Monitoring návštěvníků 
se dostává do své závěrečné fáze
Již od listopadu 2017 se po celém území 
národního parku můžete setkat s lidmi, 
kteří oslovují návštěvníky a žádají je 
o vyjádření svého názoru pomocí dotaz-
níku ohledně území Národního parku 
Šumava a Národního parku Bavorský 
les. Více než polovina oslovených osob je 
ochotna své postřehy a připomínky sdělit 
a za to jim (Vám) patří veliké díky! Pro-
tože bez názorů, ať již místních obyva-
tel či návštěvníků, je velmi obtížné zlep-
šit nabídku a možnosti na území obou 
parků a to jak z pohledu místních oby-
vatel nebo „přespolních“ návštěvníků, tak 
i z hlediska mezinárodního. 

A co nás vlastně při dotazování zajímá? 
Je toho mnoho. V prvé řadě je to infor-
movanost návštěvníků. Je pro nás důležité 
se dozvědět, jestli jsou návštěvníci dosta-
tečně informováni a zda jim vyhovuje způ-
sob podávání informací od Správy národ-
ního parku, anebo je potřeba něco zlep-
šit. Velice důležitým tématem je přeshra-
niční návštěvnost. Naše dotazovatele je 
možné potkat na hranicích parku, kde se 
tážou návštěvníků, jestli jsou v sousedí-
cím národním parku spokojeni s nabíd-
kou a zdali je v obou parcích srovnatelná, 
nebo je na jedné straně něco zajímavého, 
co ta druhá nenabízí a mohla by se třeba 
inspirovat. Dalším z témat jsou zážitky. 

Dotazujeme se lidí, jestli odpovídají 
uskutečněné výlety v parku jejich před-
stavám a jaký je důvod jejich návštěvy. 
Také nás zajímá, zdali se cítí něčím ome-
zeni a jakou mají představu o ochraně pří-
rody na území parku. V neposlední řadě 
se ptáme na ekonomický aspekt, kolik 
návštěvníci utrácejí za určité služby nebo 

jak podporují ekonomiku v tomto regi-
onu (míněno na obou stranách státních 
hranic). Cílem průzkumu je také zjistit 
názor a míru spokojenosti místních oby-
vatel s bydlením na území nebo poblíž 
Národního parku Šumava. 

V současné době se dotazování chýlí 
ke svému konci. Takže ještě jednou velké 
díky všem, kteří byli ochotni dotazník 
vyplnit. Všechny připomínky budou zpra-
covány k dalšímu použití a to nejenom 
na Šumavě, ale i na území Národního 
parku Bavorský les, který je vedoucím 
tohoto projektu a realizuje ho společně 
s Národním parkem Šumava. Metodiku 
projektu stanovuje Univerzita Bodenkul-
tur z Vídně, která má již v tomto směru 
mnoho zkušeností. Tyto i další výsledky 
budou známy koncem roku 2019 a budou 
přístupné veřejnosti. Takže zájemci, kteří 
si o ně požádají, je dostanou ve formě 
závěrečné zprávy, kde budou výsledky 
nejen popsány, ale i porovnány s výstupy 
z Národního parku Bavorský les. K tomuto 
tématu budou také realizovány přednášky, 
na něž jste všichni srdečně zváni!

Projekt Zavedení přeshraničního socio-
ekonomického monitorovacího systému 
v Národních parcích Šumava a Bavor-
ský les je spolufinancován z Programu 
přeshraniční spolupráce Česká repub-
lika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 
2014 –2020.

Barbora Matt Kučeravá,  
koordinátor projektu 

Výstavy fotografií a ilustrací dají  
nahlédnout nejen do ptačího světa
Od června až do října můžete navštívit 
několik zajímavých fotografických výstav, 
které jsou, nebo v průběhu léta budou, 
k vidění v mnohých prostorách Správy 
Národního parku Šumava. Vzhledem 
k tomu, že letos je na Šumavě vyhlášen 
ptačí rok, prim hrají právě výstavy foto-
grafií zaměřené na nejrůznější opeřence. 
V informačním centru Idina Pila na Bou-
bíně je k vidění až do října výstava Ivana 
Dudáčka „Ptáci Šumavy“. Součástí této 
výstavy bude i přednáška jejího autora, 
který se specializuje na focení všech mož-
ných druhů ptáků. Ta se uskuteční v prů-
běhu července v Návštěvnickém centru 
Kvilda. „Ptačí oblast Labské pískovce“, 
to je název druhé výstavy, kterou můžete 
navštívit opět až do října v Návštěvnic-
kém centru Kvilda. Její autor, Václav 
Sojka (jak příhodné jméno pro fotografa 
ptáků…) přijede osobně v srpnu a v rámci 

přednášky se dozvíte, jak složité je napří-
klad fotit sokoly stěhovavé. 

Pavel Bače zase vystavuje své nádherné 
fotografie z ptačí říše v infocentru na 
Svinné Ladě a to až do konce letošního 
roku. A jako třešinka na dortu výstav 
k Ptačímu roku bude jistě prezentace 
malíře Pavla Procházky, jehož ilustrace 
zdobí množství materiálů Správy NP 
Šumava. Tentokrát autor vybral pouze 
ilustrace ptáků, které budou vystaveny 
až do října v Návštěvnickém centru Srní. 

Další výstavy  
na území NP Šumava
•  do konce července / IS Kvilda:  

Přemysl Večeřa – Květena Šumavy
•  srpen – říjen / IS Kvilda: 

Pavel Kavale – Šumava (panorama-
tické fotografie)

•  do konce října / IS Stožec: 
Perlorodka říční

Jan Dvořák, mluvčí NP Šumava 
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Návštěvnická centra Srní a Kvilda  
s novou letní nabídkou 
Pro letošní léto připravujeme pro návštěvníky 
množství novinek v oblasti programů pro 
veřejnost. Každý týden nabídnou návštěv-
nická centra – Srní i Kvilda – zážitkové pro-
gramy pro rodiče s dětmi. Společně s lek-
tory se vydají nejen do výběhů zvířat, ale 
také se hravou formou dozví mnoho nového 
ze života vlků, rysů či jelenů. 

Zájemci, kteří se chtějí dozvědět více 
ze života vlků, si mohou naplánovat výlet 
se svými dětmi do Srní, a pokud budou 
chtít nahlédnout do života rysa ostrovida 
či jelena evropského, pak mohou přijet 
na Kvildu. Na každého čeká malá odměna 
a především spousta úsměvů a zážitků.  

Začátky těchto programů budou vždy 
v deset hodin. Sledujte sekci aktuality na 
webových stránkách www.npsumava.cz, 
kde naleznete podrobné informace. 

Kromě této pravidelné nabídky vás 
zveme na Den vlka, který bude organizo-
ván v návštěvnickém centru Srní ve dvou 
termínech 24. 7. a 21. 8. a dále Den rysa 
ostrovida a jelena evropského v termínech 
10. 7. a 7. 8. 2019. Tyto programy budou 
určeny pro všechny cílové skupiny, rodiče 
s dětmi mohou společně vyrazit na nauč-
nou stezku s množstvím hravých, ale také 
znalostních stanovišť. V cíli na vás bude 

čekat malá odměna a také množství tvo-
řivých aktivit. V rámci těchto programů 
budou probíhat komentované prohlídky 
do výběhů, zajímavé přednášky a setkání 
s odborníky NP Šumava. V návštěvnic-
kém centru Kvilda se budete moci celé 
léto zapojit do  zábavné hry, spojené 
s hledáním kešek v areálu centra. Obě 
návštěvnická centra nabízí ke koupi řadu 
nových materiálů s  tématem vlka, rysa  
či jelena.

Mgr. Martina Kučerová,  
Správa NP Šumava 

Jsou místa se zákazem vstupu nutností?

„Kvůli tetřevovi nemůžeme nikam…“ To 
je věta, kterou slýchám poměrně často 
jak na Šumavě, tak i jinde v Česku. Jen-
že taková věta není úplně fér nejen vůči 
tetřevu, ale i vůči ochraně přírody. 

Jistě, že existují na území NP Šuma-
va tzv. klidová území, do kterých je pří-
stup možný pouze po vyhrazených ces-
tách a v současnosti tvoří 13 % z celé roz-
lohy národního parku a jsou to i území, 
kde žije tetřev hlušec. Už je ale zpraco-
ván nový návrh klidových území, který 
počítá se zhruba 16 % území, kam bude 
možný vstup pouze po značených stez-
kách. Na novém návrhu je také důležité to, 
že území s omezeným vstupem se sceluje. 
Již to nebude 135 ostrůvků rozsypaných 
po území národního parku, ale kompakt-
ní celky, které budou komfortnější i pro 
návštěvníky. Klidová území se přitom 
stanovují nejen kvůli tetřevu hlušci, ale 
i dalším ohroženým druhům – rysu ost-
rovidu, tetřívku obecnému, sokolu stěho-
vavému, jeřábu popelavému nebo i kvůli 
biotopům, jako například rašeliniště, kte-
rá jsou velmi citlivá na sešlap. 

A jsou tedy tato místa, kam se bude 
moci vstupovat jen omezeně, opravdu nut-
ností? Ano, jsou a je možné to dnes uká-
zat na několika příkladech. 

Sokol stěhovavý
Je to nejrychlejší tvor na planetě Zemi 
(nepočítáme do  toho piloty tryskových 
letadel…), který střemhlavým letem doká-
že vyvinout rychlost dalece přesahující 

300 km/h. Přitom ale chybělo málo a nejen 
v Česku, ale ve většině Evropy jsme si 
ho dnes mohli připomínat jen na zažlout-
lých fotkách nebo malovaných obrázcích. 
Ještě v polovině 20. století byl intenziv-
ně loven a navíc v šedesátých letech jeho 
populaci tvrdě zasáhlo používání chemie 
v krajině v podobě DDT. Na přelomu 70. 
a 80. let nebyl v Česku jediný hnízdící pár. 
Na přelomu devadesátých let se však jeden 
hnízdící pár sokolů objevil a to na Šuma-
vě. V současnosti se na území národního 
parku a CHKO můžeme pochlubit osmi 
hnízdícími páry a už desítkami vyvede-
ných mláďat. Situace se přitom zlepši-
la nejen v ČR, ale i v Evropě. Sokol má 
své specifické životní potřeby. Je to tře-
ba klid v době hnízdění. Návštěvníci mu 
tento klid nedopřáli v oblasti Stožecké 

skály a  tak už v roce 2018 právě tady 
nezahnízdil. Nový návrh klidových úze-
mí počítá s vymezením několika území, 
která budou nepřístupná pouze po ome-
zenou dobu.

Tetřev hlušec
Ještě v polovině 20. století vycházely 
kuchařky, ve kterých bylo možné najít 
recepty na přípravu tetřeva. Jenže od té 
doby ze střední Evropy prakticky vymi-
zel a poslední životaschopná populace 
existuje jen v Alpách a pak na Šumavě. 
Před pětadvaceti lety měl ale i tady, jak 
se říká, na kahánku. Žilo zde jen něco 
málo přes 150 jedinců. V současnosti 
se jejich počet pohybuje okolo 600 tetře-
vů, což je stále na hranici přežití. Ale jak 
je vidět, trend vzrůstu populace je dobrý 
a jednoznačně k tomu přispívají klidová 
území. Tetřev hlušec je totiž velmi citlivý 
na rušení v zimě, kdy nemá možnost dopl-
nit energii, kterou vydá třeba zbytečným 
vyrušením, a tak může i uhynout. Je ale 
citlivý i v době toku a také v době hníz-
dění a vyvádění kuřat, kdy hrozí riziko 
jejich podchlazení a vyšší míra predace. 

Tetřívek obecný
Tento druh má jednak nároky na speci-
fické prostředí – což jsou bezlesní plo-
chy a potřebuje také klid, a to hlavně při 
páření. Slepice tetřívka je totiž schopná 
oplodnění jen necelý týden v roce, a pokud 
je při páření kdokoli vyruší, třeba i foto-
graf, tak nemusí samice zahnízdit vůbec. 
A populace tetřívka je na Šumavě oprav-
du na kritické hranici. Ještě v sedmdesá-
tých letech minulého století tu bylo evido-
váno zhruba 1300 kusů tetřívka. V roce 
2017 to bylo jen necelých 50 tokajících 
kohoutků, tedy okolo stovky jedinců – 
a to je na spodní hranici pro dlouhodobé 
přežití tohoto druhu.

Stačí přitom jen tak málo, aby ohrože-
né druhy přežily ve volné přírodě i nadá-
le, je třeba trochu respektu, špetka klidu 
a ctít určitá nařízení a zákony, které jim 
pomáhají. 

Jan Dvořák,  
mluvčí NP Šumava 

foto Mgr. Karel Brož



Pojďte se s námi toulat
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Skřítkové učí  
nejen malé děti
Pro budoucí školáky či malé předškoláky 
jsme připravili společně se šumavskými 
skřítky nový materiál „Malé učení pro 
velké skřítky aneb velké učení pro malé 
skřítky“. Je určen zvídavým dětem, které 
se chystají po prázdninách do školy, nebo 
budou v předškolní třídě v mateřské školce. 
Skřítkové naučí děti barvy, tvary i počty 
a také mnoho zajímavostí o zvířátkách 
ze šumavské přírody. Tento pracovní sešit 
doprovázejí jedinečné obrázky Aleny 

Fraitové jako již v předešlých knihách 
„Tajemství šumavských skřítků“ či „Tajem-
ství šumavských stromů“. Tyto materiály 
je možné zakoupit v návštěvnických cen-
trech, informačních střediscích či e-shopu 
NPŠ.

Mgr. Martina Kučerová,  
Správa NP Šumava

Objevujte „jinou“ Šumavu

Co víme o jelenech?
Jeleni na Šumavě – velikost populace, věková struktura, poměr pohlaví a mig-
rační trasy. To jsou jen některá hlavní témata tříletého projektu s oficiálním 
názvem „Nové cesty k přeshraničnímu managementu jelení zvěře v době klima-
tické změny“, který běží od podzimu 2017 na území národních parků Šumava, 
Bavorský les a sousedících lesních závodů. 

Co z toho?
Hlavním cílem je poskytnout odpově-
di na otázky týkající se témat částečně 
zmíněných již v úvodu. Podle dat získá-
vaných z pravidelného sčítání, populace 
jelení zvěře v území roste. To potvrzu-
jí i data o lovu, která sledují vzrůstající 
trend. Doposud byly k účelu zjišťování 
početních stavů užívány součty z  jar-
ního sčítání a z přezimovacích obůrek. 
Avšak s globální změnou klimatu, která 
může mít za následek extrémní průbě-
hy zimy, mohou nastat období bez mra-
zů a s nízkou sněhovou pokrývkou nebo 
prakticky bez ní. V takových obdobích, 
kdy zvěř nemusí nutně vyhledávat pře-
zimovací zařízení, bude velmi obtížné 
získat relevantní údaje o stavu popula-
ce. Také proto vyvstala potřeba získat 
základní přeshraniční data o šumavské 
jelení populaci a spolu s tím i otestovat 
dostupné metody jejího sledování. Znát 
její velikost, věkovou skladbu, poměr 
pohlaví a vědět, nakolik si jsou jednot-
liví jedinci příbuzní. Dalším zajímavým 
tématem je pohyb jelení zvěře v průběhu 
jednotlivých dní a její sezónní migrace.

Telemetrie 
Pro automaticky zaznamenávaná data 
o poloze se v zoologickém výzkumu 
často využívá systém GPS telemetrie. 
V případě velkých savců, jako jsou jele-
ni, se tak děje nasazením obojků, kte-
ré obsahují GPS modul, baterii a někdy 
i další vybavení. První terénní aktivitou 
projektu se tak logicky stalo „obojkování“ 
šedesáti pěti laní na celém studovaném 

území. Již od února loňského roku pro-
bíhalo uspávání a nasazování obojků 
na krky bavorských laní. Ty šumavské 
dostaly obojek od března až do prvních 
dubnových dnů minulé sezóny. V letoš-
ním předjaří bylo obojkem vybaveno dal-
ších deset šumavských laní. Prakticky 
jediným možným způsobem, kde zvířata 
bylo možné v tak velkém počtu a záro-
veň krátkém čase označit, byly přezimo-
vací obůrky. 

Bedlivý čtenář by se mohl podivit, 
proč docházelo pouze k označování laní 
a nikoliv také jelenů. Dělo se tak z něko-
lika důvodů. Jelikož jsme byli omezeni 
počtem obojků, které jsme mohli nasa-
dit, bylo jasné, že pokud bychom chtěli 
získat relevantní data i o jelenech, bylo 
by vždy potřeba označit obojkem více 
než deset zhruba stejně starých jelenů. 
Jeleni a laně se totiž chovají dost odliš-
ně. Zatímco laně formují víceméně stálé 
skupiny s kolouchy, jeleni se po zhruba 
roce věku odpojují a často pak vytváří 
takzvané mládenecké skupiny. V pozd-
ním věku jsou pak jeleni spíše samo-
táři. Dodržet ale takové rozdělení při 
uspávání v přezimovacích obůrkách je 
kvůli časovému omezení a počtu zví-
řat v obůrkách zimujících, skoro nemož-
né. Na české straně jsme úspěšně uspali 
všech plánovaných třicet laní bez závaž-
nějších komplikací.

Všechny obojky fungují po předem 
nastavenou dobu. Po uplynutí tohoto inter-
valu se samy rozepnou a díky vysílané-
mu rádiovému signálu je možné je v teré-
nu vyhledat. Nejinak to bylo i u něko-
lika obojků z loňské sezony. Ke konci 

dubna, kdy uplynul rok od jejich nasaze-
ní, se samy odeply, svojí váhou se sesu-
nuly z krků zkoumaných laní a zůstaly 
ležet na zemi. Našim úkolem pak bylo 
vyrazit do  terénu vybaveni anténou 
a rádiovým přijímačem a spadlé obojky 
najít. To se nám u všech obojků doposud 
podařilo, a tak z nich mohla být staže-
na cenná data. 

Fotopasti 
Aktivitou, která plynule navázala na 
obojkování, bylo rozmístění fotopas-
tí. V minulé letní sezoně jsme s kolegy 
z Bavorska nainstalovali v daném území 
přes 250 fotopastí, které zaznamenávají 
snímky po dobu jednoho roku. Na čes-
ké straně je do předem určených oblastí 
finálně umístěno 75 fotopastí. Probíhají 
pravidelné kontroly, během nichž kontro-
lujeme stav baterií, upravujeme jejich 
nastavení a stahujeme data z paměťo-

vých karet. Kromě uvedených informa-
cí o početnosti a poměru pohlaví mohou 
fotopasti postihnout i pravidelnou mig-
raci, která obvykle nastává s příchodem 
a koncem zimy. 

Sběr genetického  
materiálu 
Hlavním zdrojem genetické informace je 
pro projekt trus jelení zvěře. Sběr vzorků 
trusu probíhal v celém zájmovém úze-
mí během loňského léta. Na české stra-
ně se sběru postupně zúčastnilo velké 
množství brigádníků, studentů i zaměst-
nanců Správy NPŠ. Každý sběrač měl 
za „úkol“ projít denně plochu jednoho 
čtverečního kilometru, ve kterém pátral 
po typických peletkách, případně slepen-
ci trusových peletek, typických pro jele-
ní zvěř. Nezaměnitelně identifikovaný 
vzorek pak sběrač umístil do připrave-
né tuby, která ihned po návratu z terénu 
putovala do mrazáku. To kvůli zamezení 
degradace genetické informace v trusu 
obsažené. Zároveň ještě sběrač na místě 
zadal souřadnice do GPS zařízení, kte-
ré také zaznamenávalo jeho prošlou tra-
su. Pro genotypizaci, tedy určení jedin-
ce pomocí jeho genetické informace, jsou 

dále používány i vzorky svaloviny z ulo-
vených kusů a také vzorky srsti odebra-
né laním během uspávání.

Letecký monitoring 

Další aktivitou, která jako poslední dopl-
ňuje již uvedené metody, je monitoring 
pomocí lehkého letadla vybaveného ter-
mokamerou. Na základě tepelného sig-
nálu letadlo pořizuje klasické snímky 
ve vysokém rozlišení. Takto byly exter-
ní společností během několika dní loň-
ského července zpracovány hlavně ote-
vřené plochy po větrných a kůrovco-
vých kalamitách, kde vegetace nebránila 
v rozeznávání fotografovaných objektů. 
Jako další zdroj dat budou i tyto snímky 
použity k odhadu početnosti jelení zvě-
ře ve snímaných územích. 

Jelení projekt se nachází právě v polo-
vině svého trvání. Jeho první část byla 
věnována převážně terénnímu sběru dat 
a jejich základnímu zpracování. V dru-
hém poločasu se budeme mnohem více 
zaměřovat na další zpracování dat, pub-
likaci výstupů projektu a předložení 
managementových doporučení. Právě 
tato doporučení by měla pomoci všem 
zapojeným stranám v důslednější péči 
o  jelení zvěř. Pro detailnější informa-
ce o šumavské jelení zvěři tedy nezbý-
vá než počkat do konce projektu, kdy 
budou výsledky kompletní. 

Pro zájemce můžeme předeslat dvě 
tematické přednášky, které proběhnou 
v návštěvnickém centru Kvilda. V rám-
ci dne rysa ostrovida a jelena evropské-
ho bude možné seznámit se blíže s „jele-
ním“ projektem a dozvědět se zajímavos-
ti nejen ze života rysa a jelena. Přednáš-
ky proběhnou 10. 7. a 7. 8. 2019.

Tomáš Peterka,  
odborný garant projektu

 
Projekt č. 184 „Nové cesty k přeshraničnímu manage-
mentu jelení zvěře v době klimatické změny“ 

Nástěnný kalendář 
národních parků  
už popáté
V roce 2015 pracovníci národních parků 
Šumava a Bavorský les vydali první spo-
lečný nástěnný kalendář. To, co původně 
mělo být jednorázovou akcí, se naopak 

stalo tradicí a mezi návštěvníky je velmi 
oblíbený na obou stranách hranice. Spo-
lečný nástěnný kalendář s názvem „Divo-
čina bez hranic – Grenzenloswild“ vydá-
vají letos už popáté. Tentokrát grafik Vác-
lav Hraba připravil jedinečný nápad, který 
navozuje dojem 3D obrazů, které jakoby 
vystupují z plochy kalendáře, jenž navíc 
hýří pestrostí. Co měsíc, to jedinečný sní-
mek savců, motýlů, ptáků, květin nebo 
hub zvláštních tvarů od různých fotografů. 

Nástěnný kalendář je v prodeji od polo-
viny července v informačních a návštěv-
nických centrech Národního parku Šumava 
nebo v e-shopu na www.npsumava.cz.

Jan Dvořák, mluvčí NP Šumava 

Šumava je pro mnoho lidí synonymem 
pro Modravu, Kvildu, Prameny Vltavy, 
Březník, Poledník, Povydří, Chalupskou 
slať, ledovcová jezera… Ano, to jsou jed-
noznačné taháky pro většinu návštěv-
níků. Ale Šumava, to jsou i jiná místa, 
která si svojí krásou a geniem loci neza-
dají s právě jmenovanými nejnavštěvo-
vanějšími lokalitami. Přitom nabízejí 
jeden zásadní bonus navíc – potkáte tam 
minimum lidí. 

Například území Chráněné krajinné 
oblasti Šumava nabízí opravdu velké 
množství krásných míst. Některá při-
tom návštěvníky provedou v rámci nauč-
ných stezek. Jednou z těch nejkrásněj-
ších je určitě naučná stezka „Na sou-
toku“, která pouze pěší turisty provede 
částečně v kaňonu řeky Blanice, neda-
leko zříceniny hradu Hus.

Hlavním nástupním místem trasy je 
most přetínající tok Blanice na silničce 

mezi Záblatím a Řepešínem. Za mostem 
(od Záblatí) je rozcestník, který udává 
směr po louce proti toku Blanice. Na konci 
louky vstupuje návštěvník do státní pří-
rodní rezervace, území, ve kterém volně 
probíhají přírodní procesy. Blíže se o nich 
dozvíte z informačních panelů, rozmístě-
ných podél 3,4 km dlouhé trasy. 

Následky síly vodního živlu jsou vidi-
telné – posuny koryta, zejména po povodni 
v roce 2002, která výrazně změnila cha-
rakter údolí. Vodní tok zde volně mean-
druje a vymílá břehy. 

Při velkých průtocích může řeka 
opouštět koryto a zaplavit stezku. 
Nebezpečí též hrozí od pádu naklo-

něných, podemletých nebo uschlých 
stromů.

Dále po  trase se údolí začíná měnit 
a zužovat. Z nejužšího místa koryta Bla-
nice stoupá úzká stezka ve svahu nad 
řekou, odkud je krásný pohled do kaňonu. 
Trasa se zde stáčí doprava a prudce stoupá 
po louce k nejvyššímu bodu okruhu, odtud 
znovu doprava a klesáním zpět do údolí 
řeky navazuje na cestu, po které se vrá-
tíme k výchozímu bodu u mostu mezi 
Řepešínem a Záblatím.

Přírodní rezervace „Na soutoku“ byla 
vyhlášena v roce 2003. Přirozené hydro-
geologické procesy v nivě Blanice, Mile-
šického a Křemenného potoka a samo-
volně se vyvíjející společenstva v nivách 
toků jsou jedním z předmětů ochrany 
tohoto území a daly podnět k vybudo-
vání naučné stezky (2006).

Jan Dvořák,  
mluvčí NP Šumava 
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Marmeláda s duší Pošumaví 

Příběh značky, vlastně i příběh můj osobní, 
sahá daleko a hluboko do mého dětství. 
Podmanivá vůně Pošumaví, srdečná 
láska k přírodě a nikde nekončící inspi-
race na mně zanechala tvůrčí a kreativní 
následky. Mnohdy drsná krajina, pro-
měnlivá ve čtyřech ročních obdobích, 
stejně jako barevné kamínky uvnitř kra-
sohledu, místní přívětiví obyvatelé a pře-
devším láskyplná výchova mé babičky, 
jsou upřímným důkazem toho, že pokud 
člověk opravdu něco chce, může toho 
svou vytrvalou pílí a neutuchajícím úsi-
lím dosáhnout. 

Vzpomínky jsou tak živé, jako by byly 
včerejší a ještě teplé. A chutnají stejně 
úžasně, jako ta moje první marmeláda 
z onoho léta, kdy jsem ukončila sedmou 
třídu. Prázdniny na Šumavě vždycky byly 
příslibem něčeho výjimečného, senzač-
ního a plného neotřepaných zážitků. 

Bylo mi třináct a já netoužila po ničem 
jiném, než se motat své babičce v kuchyni. 
Ze všeho nejvíce jsem obdivovala její 
talent z minima ingrediencí vykouzlit 
maximum gurmánských zážitků. Místo 

času stráveného s kamarádkami u rybníka, 
čtení dívčích časopisů a lapání sluneč-
ních paprsků na své dospívající tělíčko, 
jsem studovala Magdalénu Rettigovou. 
Tehdy jsem z angreštu uvařila svou první 
marmeládu. Ručně trhané bobulky pova-
řené s medem, propasírované přes sítko 
a zavařené v úhledných skleničkách byly 
chloubou nejen naší skromné spíže, ale 
získaly svou popularitu i mezi babičči-
nými kamarádkami ze vsi. 

Angreštová položila stavební 
kámen k mé celoživotní vášni
V roce 2005 jsme spolu s mým mužem 
dali nový kabát staré omšelé škole v pří-
rodě a přetvořili ji na objekt cestovního 
ruchu. Neměla jsem tušení, jací lidé k nám 
budou jezdit, ale bylo mi jasné, že sní-
daně se u nás neobejdou bez skvělého 
domácího džemu. 

Marmelády vytvořily mou novou 
životní filosofii
Vaření marmelád považuji za  jemnou 
alchymii, v níž se mísí esence vášně, 

kreativity, dobrodružství, odvahy a toho 
nejlepšího ovoce pod sluncem. Objevila 
jsem v něm nový způsob ženské medi-
tace a prostředek pro setkávání se stejně 
naladěnými ženskými dušemi. 

Každá várka zpracovaného ovoce je 
limitovanou edicí se svým vlastním pří-
během. Má hluboké propojení s příro-
dou, čerstvostí všeho ovoce a jedineč-
ností, s jakou je na svět přivedena. Celý 
proces přípravy probíhá za doprovodu 
meditační hudby, která je léčivá, harmo-
nizační a vytváří prostor jemné energie. 
Sladké skleničky jsou plné šťavnatého 
zralého ovoce, oslazeného tak akorát, 
a vyladěné dalšími esencemi podporující 
ještě větší a silnější požitkářský zážitek. 

Džem a marmeláda chutnají nejlépe 
z míst, odkud ovoce pochází. Na místě je 
s láskou zpracovávám, vkládám do nich 
úžasnou atmosféru tamního kraje i pořádný 
kus své duše. 

Dnes jsem držitelkou několika světo-
vých ocenění. Zlatou medailí se pyšní 
naše velmi oblíbená marmeláda z ital-
ských pomerančů. Dvě stříbrné patří čisté 
citronové a pomerančové s hruškami 
a Zlatou hruškovicí. Bronzem se zdobí 
zatím naše dvě nejžádanější marmelády 
a těmi jsou citronová s belgickou čoko-
ládou a pomerančová s francouzským 
likérem Cointreau Fizz®. Certificate of 
Merrit si z anglické Cumbrie přivezla 
pomerančová s Proseccem. Moje produkty 
jsou první a zatím jedinou manufaktu-
rou, která se v Čechách pyšní certifikátem 
Českého systému kvality služeb v kate-
gorii marmelády a džemy. Od letošního 
dubna si skleničky hrdě na svém hrdle 
nosí další ocenění – ŠUMAVA originální 
produkt®, protože splňují veškeré náleži-
tosti s regionem spojené. 

Jaroslava Frančíková,  
www.marmeladazposumavi.cz 

Co je nového ve světě tekutého karamelu?
Ke stávajícím českokrumlovským laskominám, tekutým karamelům, letos přibydou 
další druhy, neboť karamelové hrátky pokračují dál. Velice se nám osvědčily tekuté 
karamely se smrkovými výhonky, s levandulí i jinými bylinkami a višňový, takže letos 
již budou i pro vás. Máme ještě jeden v plánu, ale to zase bude překvapení na zimu. 

Tekutý karamel smrkový – je skvělý 
jen tak na  lžičku, do čaje a na zmrz-
linu, a pozor, výhonky sbíráme při pro-
bírce živého plotu na Šumavě, nešku-
beme naše lesy. 

Tekutý karamel s  levandulí nám dal 
hodně zabrat, neboť koncentraci nebylo 
snadné vychytat. Když je levandule mnoho, 
voní a chutná skoro jako kokos. A nám 
se to podařilo vyladit skvěle, neboť jsme 
na tuto naši novinku letos získali oce-
nění Chutná hezky. Jihočesky. Vychut-
náte si ji na palačinkách, waflích i zmr-
zlině. Po mnoha letech testování různých 
dalších bylinek macerovaných v tekutém 
karamelu již mohou směle na trh pod jmé-
nem Českokrumlovský karamel s vílou 
„Bylinkou“. Například šalvěj, maroc-
kou mátu, kaštan, lípu, mateřídoušku 
má na starosti naše malá víla „Bylinka“, 
kterou nám na etiketu nakreslila dcera 
Eva. Tento tekutý karamel si vychutná-
vám třeba večer před spaním na lžičce, 

skvělý je v jogurtu, na ovesné kaši nebo 
ovocných knedlících.

Doufáme, že v létě nasbíráme dost višní 
pro úžasný zážitek v podobě višňového 
karamelu, který je výtečný na palačin-
kách, zmrzlině, v jogurtu nebo na ovoc-
ném salátu. 

Všechny naše tekuté karamely vyrábíme 
ručně řízenou tepelnou karamelizací podle 
České cechovní normy. Vzniká tak pro-

dukt lahodné karamelové chuti bez hoř-
kosti a mohou jej doplňovat jen suroviny 
pečlivě vybírané a kvalitní, všechny naše 
tekuté karamely jsou bez chemie nebo 
různých konzervantů. Jsme rádi, že tak 
navazujeme na doporučení léčitele Pátera 
Františka Ferdy, který kvůli zásaditosti 
doporučoval ve svém Receptáři právě sla-
dit ručně vyrobeným karamelem.

V Českém Krumlově nás můžete navští-
vit přímo v naší výrobně / karamelovně 
U Poráků 512, ale jistější bude domluva 
předem. Je jen 15 minut chůze od historic-
kého centra, kousek za pivovarem. Můžete 
se tešit na naše novinky, ale i na všechny 
ostatní variace chutí od sladké, voňavé, 
kořeněné, až po slané, jako například kara-
mel s chilli, solí a rozmarýnem, který se 
skvěle hodí na saláty, maso i zmrzlinu. 
Akce, kde se s námi můžete i osobně setkat, 
jsou na webu www.ceskykaramel.cz. Na 
webu jsou popsány všechny naše tekuté 
karamely i s recepty na jejich všestranné 
použití, příběh vzniku rodinné firmy i oce-
nění, která jsme za naše tekuté karamely 
získali. Jedno z prvních ocenění je i cer-
tifikát ŠUMAVA originální produkt®. 

Víte co se stane, když se spojí kyselé 
zelí s tekutým karamelem?

A co vše budete k vyluštění této hádanky 
potřebovat? Hlavně dobré kyselé zelí, 
nejlépe domácí. To můžete nakrájet jak 
je libo, přidejte trochu vody, soli, pepře, 
můžete i nadrobno nakrájenou cibulku, 
pro zpestření snítky kopru, kuličky červe-
ného pepře nebo proužky červené kapie. 
Dochucovala jsem jej kdysi medem, ale 
když jsem jednou zkusila tekutý karamel, 
salát okamžitě postoupil na žebříčku. 
Tento salát máme rádi jako samostatnou 
svačinu, nebo přílohu k masu a zapéka-
ným těstovinám.

Manželé Kalkušovi,  
www.ceskykaramel.cz 

Od jara do zimy
Tak zní název prodejní výstavy, která 
bude probíhat až do března příštího roku 
v budově Informačního centra na Horské 
Kvildě. Návštěvníci si mohou prohlédnout 
ukázky dekoračních prací ze sušených 
rostlin s tematickým zaměřením k jed-
notlivým ročním obdobím i k celoroč-
nímu využití. Autorka těchto dekorací, 
Helena Knězová, používá k jejich výrobě 
převážně materiál z vlastního pěstování 
v lokálních podmínkách podhůří Šumavy 
a to v Hrádku u Sušice.

Aranžované květiny budou na výstavě 
doplněny obrazy s motivy šumavské kra-
jiny paní Ludmily Eignerové a kerami-
kou paní Stáni Ptáčkové. Pro návštěvníky 
je tak připraven nejen zajímavý zážitek 

Zajeďte do Vimperku na pivo,  
v létě osvěží!
Šumavský pivovar ve Vimperku oslaví kon-
cem srpna 9 let obnoveného vaření piva 
ve městě. Od počátku nabízí výhradně piva 
nefiltrovaná a nepasterizovaná, převážně 
spodně kvašená, piva českého i bavorského 
typu. Loni na podzim jsme rozšířili sor-
timent o první druhy piv „ale“ austral-
ského typu, vrchně kvašených.

Zlatavý mok z našeho minipivovaru 
můžete nejen v létě ochutnat na některých 
místech v šumavských horských středis-
cích a také na mnoha akcích. Zmiňme ale-
spoň 13. 7. Den Národního parku Šumava 
u návštěvnického centra na Rokytě, 27. 7. 
Slavnosti medu ve Včelné, 27. 7. cykli-
stickou soutěž MTB na Zadově, 31. 8. 
Městské slavnosti ve Vimperku, 29. 9. 
slavnosti na hradě Helfenburk.

Rádi informujeme, že i  letos na jaře 
jsme s našimi pivy uspěli na Jarní ceně 
českých sládků na Zvíkově, tentokráte 
s tmavým Doppelbockem 19° – Inocenc 
(2. místo v kategorii piv silných speciál-
ních). A jako každý rok jsme v červnu 
nabídli naše piva k degustaci na Festi-
valu minipivovarů na Pražském hradě.

A jak to bude ve Vimperku? První polo-
vinu léta budeme nabízet tradiční lehký 
ibiškový ležák 11°, ve druhé polovině 
pak naši raritu: ležením na šumavských 
borůvkách ochucený světlý australský 
ale Blue Whale (Modrá velryba) 13° – 
ten nikdo nevaří, nenechte si jej ujít, je 
výborný. A k pšeničnému 12° přidáme 
poprvé degustačně i pšeničné polot-
mavé a tmavé a tmavý australský ale Fat 
Dad 15°. Je to dosti novinek, ale jsme 
si jisti, že vás osloví. K tomu je trvalá 

nabídka českých piv: světlého, polotma-
vého a tmavého.

Na podzim se pak znovu objeví na výčepu 
Vimperský zlatý Bock 16° a asi i další 
z naší oblíbené řady piv typu bock. Piva 
vánoční budou včas avizována i v zimním 
vydání novin Doma na Šumavě.

Aktuální nabídku najdete vždy na webu 
www.sumavskypivovar.cz. Tam též najdete, 
kde se naše piva čepují jinde na Šumavě 
nebo v Praze. 

Pivo v lahvích si můžete koupit během 
všedního dne „na zazvonění“ v pivnici 
ve Steinbrenerově ul. 48 pod náměstím 
Svobody, kde je také můžete ochutnat 
čepovaná vždy v pátek v 17–22 hodin 
a v sobotu 15–20 hodin. Léto láká k pose-
zení a grilování venku, k tomu si u nás 
můžete objednat i pivo sudové, nejlépe na 
e-mailu rezervace@sumavskypivovar.cz.

Jsme rádi, že naše piva jsou nositeli 
certifikace Šumava originální produkt® 
a že naše tradičně vařená piva u vás vždy 
nacházejí ohlas.

Ivan Hojdar,  
Šumavský pivovar Vimperk 

Objevte kouzlo ručního tkaní
Ručnímu tkaní se věnuji již více než 15 let. 
Cesta ke tkaní mě vedla nejprve do tera-
peutické tkalcovské dílny Ledovec o. s., 
kde jsem začínala jako dobrovolník. Poz-
ději jsem měla možnost pracovat dva roky 
v tkalcovské dílně v Camphill Commu-
nity Clanabogan v Severním Irsku a učit 
se tam od anglické tkadleny Louise Hard-
man a také absolvovat roční studium tex-
tilu na Open College of the Arts.

Nyní sídlí moje dílna Krušinka na Hart-
manicku. Inspirována krásou šumavské 
přírody mám tu čest dále poznávat a roz-
víjet toto nádherné řemeslo. Ve své dílně 
pracuji na třech ručních tkalcovských sta-
vech a vytvářím vlněné látky. Používám 
hlavně prvotřídní irskou mykanou přízi 
Soft Donegal a jemnější příze z jehněčí 
vlny. Výsledná tkanina je vysrážená tak, 
že je kompaktní, netřepí se a lze ji dobře 
použít k šití. Podle gramáže se vytvo-
řené látky hodí na výrobu kabátů, sak, 
sukní, šatovek i tašek. Tkám také vlněné 
deky a šály. Zpracovávám vlnu na kolo-

vratu a barvím přízi přírodními i synte-
tickými barvami.

V letošním roce se podařilo zrealizovat 
myšlenku, jak se podělit o radost z této 
nádherné práce s více lidmi a ve spolu-
práci se Šumavskou dílnou jsem začala 
pořádat zážitkové kurzy tkaní. Během 
dvou dnů si účastníci osvojí základy 
práce na ručním stavu a utkají si vlastní 
šál. Naučí se, jak výrobek dokončit a jak 
o něj pečovat.

Marie Chvojková, www.krusinka.cz 

nahlédnutím do několika tvůrčích dílen, ale 
i příležitost k nákupu originálních dárků.

Výstava bude otevřena v červenci a srpnu 
denně 9–17.30 a po zbytek roku dle ote-
vírací doby informačního centra. Těšíme 
se na vaši návštěvu.

Helena Knězová, Hrádek u Sušice  
www.kvetiny-knezova.cz



Za zážitkem 
ke skřítkům 
do Pohádkové 
chalupy
Všechny malé i velké příznivce pohádek 
potěší návštěva Pohádkové chalupy v Mlá-
zovech, kde se již natrvalo zabydleli šuma-
vští skřítci a pohádkové bytosti. V cha-
lupě i na zahradě si vybudovali rozmanitá 

obydlí. Čerti mají v přízemí domu svou 
pekelnu, vodnická rodina se pak usídlila 
v kuchyni. A v pohádkovém lese můžete 
vidět poustevnu skřítka Šumavouse i vílu 
Šumavu. Najdete tady i královskou truh-
lici krále Trošky s jeho korunovačními 
klenoty. Celá výstava skřítků a pohádko-
vých postaviček vznikala postupně něko-
lik let a je z dílny šumavských pohádkářů 
jako např. Zuzany Dorogiové, Jindřicha 
Fábina, Karla Tittla, Věry Štefánkové 
a Marie Lošťákové. 

Při prohlídce venkovního areálu si 
můžete projít Rarášovu stezku s úkoly 
a prolédnout čertovnu. S dětmi si užije-
te zábavné prolézačky, vyzkoušíte si svou 
přesnost hodem na cíl, nebo si zahrajete 
venkovní kuželky či golfík. V zahradě 

potom načerpáte nové síly v mandalo-
vém energetickém kruhu, nebo na lavič-
ce lásky. Ve vrbovně se můžete svěřit se 
svými starostmi staré vrbě. Prohlédnete 
si miniaturu královského hradu Troškov 
nebo expozici “Klostermannova Šuma-
va“, představující šumavskou krajinu 
za života spisovatele Šumavy Karla Klos-
termanna.

Každým rokem se u Pohádkové chalu-
py objeví něco nového. Letos se můžete 
především těšit na Gabretinu bylinkovou 
zahrádku. Také jsme rozšířili náš hotel 
pro hmyz – máme zde novou broukovnu 
s ukázkou různých druhů hmyzích oby-
vatel. 

Pod zastřešenou stodolou na vás čeká 
maňáskové divadlo a ateliér. V ateliéru 
si každý může vyrobit svůj suvenýr, dárek 
či svého skřítka. Pro děti je připraveno 
plno interaktivních her a soutěží, o prázd-
ninách se mohou povozit na poníkovi, 
zkrátka nechte se překvapit a přijďte si 
pohrát, malinko pobát a zapohádkovat. 
Více se dozvíte na našem webu www.
pohadkovachalupa.cz.

Milan Poláček 
Pohadková chalupa

 Výrobky je možné zakoupit  
na uvedené adrese.

Pravé šumavské výrobky

Čajové pečivo
Pochází z domácí dílny naší cukrárny, 
která úspěšně funguje již více než dvacet 
let. Všechno čajové pečivo vyrábíme, tva-
rujeme a zdobíme ručně. Dbáme na pou-
žití kvalitních tuzemských surovin a preci-
znost zdobení i toho nejmenšího a nejjem-
nějšího kousku. Stalo se žádaným nejen 
pro nejrůznější společenské akce a svatby, 

ale i pro domácí pohodu u kávy. O tom, 
že naše čajové pečivo nejen krásně vy-
padá, ale i výtečně chutná se můžete pře-
svědčit sami.
Cukrárna Eva
Náměstí 61, 382 73 Vyšší Brod
tel: 380 746 219, 602 119 703
jitkateskova.kleinova@gmail.com
www.cukrarnaeva.cz,  
F: Cukrárna Eva, Vyšebrodská cukrárna

Frymburské marmelády
Domácí, poctivé a dělané s láskou – to 
všechno představují Frymburské marme-
lády. Jsou pojmenované podle městečka 
u Lipenské přehrady – Frymburk. Sym-
bolizují spojení přírody, domova a rodiny. 
Naše marmelády, džemy a povidla jsou 
vyráběné pouze z přírodních ingrediencí, 

s vysokým podílem ovoce, ke konzervaci 
používáme pouze citronovou šťávu a pří-
rodní pektin. Vaříme je převážně z českých 
surovin – rybíz a maliny z místních zahrá-
dek, borůvky ze šumavských lesů, jahody 
z jihočeských plantáží, jablka a hrušky 
od pěstitelů v okolí a meruňky z Moravy. 
Marmelády dochucujeme dle druhu růz-
ným kořením, skořicí, kardamonem, va-
nilkou, … ale třeba i rumem nebo port-
ským. Věříme, že i ten na první pohled 
nejobyčejnější moment, jako je třeba po-
řádná vrstva kvalitní marmelády na čers-
tvě upečeném chlebu, se může stát neza-
pomenutelným zážitkem – a stačí k tomu 
jen velmi málo.
Hotel Maxant  
382 79 Frymburk 80
tel.: 380 735 229, 728 033 910
info@hotelmaxant.cz
IG: @frymburske_marmelady

Hovězí a telecí maso  
z podhůří Šumavy 
Zvířata nezavíráme do stájí, ale paseme je 
celoročně na rozsáhlých loukách v okolí 
Lipenské přehrady, které jsou plné divo-
kých bylin. Své mramorování získává maso 

celoročním pohybem skotu plemen Sa-
lers, Limousine a Aberdeen Angus po šu-
mavských pastvinách. Unikátní vlastnosti 
masa podporujeme stařením, metodou su-
chého zrání, po dobu minimálně 21 dní 
s následným dozráním ve vakuovém ba-
lení. Jednodruhové balíčky připravujeme 
o hmotnosti 0,6–1,5 kg; steakové kousky 
0,5–1,0 kg. K masu vám rádi přidáme 
kosti i vnitřnosti. Ochutnejte BIO hovězí 
a telecí maso, které je pro svou křehkost 
s  typickým mramorováním oceňováno 
českými šéfkuchaři.
Eco-farm s. r. o. 
Prodejna: Kaplická 300,  
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 735 022, 606 79 79 79  
maso@eco-farm.cz
www.eco-farm.cz 
F: www.facebook.com/EcoFarmCZ

Marmeláda  
s duší Pošumaví 
Vaření marmelád je jemná alchymie, v níž 
se mísí esence vášně, kreativity, dobro-
družství, odvahy a toho nejlepšího ovoce 
pod sluncem. Je mým novým způsobem 
ženské meditace a zprostředkovatelem 
setkávání stejně naladěných ženských duší. 
Ručně vyráběné sladké skleničky s úžas-
nou sytou chutí a ovocnou svěžestí. Dže-
mové ukrývají ovocné skvosty lokální pro-
dukce a marmeládovým je propůjčena 
jedinečná hořce-štiplavá chuť citrusové 
kůry a obdivuhodná vůně tropických plan-
táží. Slazené jsou medem vlastní produkce 
a kvalitním cukrem. Zahuštěné citruso-
vým pektinem a vyladěné kapkou čerstvé 

citronové šťávy. Oceněné zlatou, stříbrnou 
i bronzovou medailí ve světové soutěži 
The World´s Marmalade Awards 2019 
a Českým systémem kvality služeb. Celou 
svou produkci nabízím na svém e-shopu. 
Když jednou ochutnáte, jiné už nebudete 
chtít.
Jaroslava Frančíková
Děpoltice 1, 340 22 Nýrsko
tel.: 732 543 540
marmelady-dzemy@seznam.cz
www.marmeladazposumavi.cz
Nákup u výrobce je možný po tel. dohodě.

Prožijte jedinečný 
šumavský zážitek
Dobrodružství v Jiřičné 
Každé roční období má svou jedinečnou 
vůni a atmosféru a nabízí jiné možnosti 
sportovního a relaxačního vyžití. Naším 
cílem je nabídnout klientům to nejlepší 
z daného ročního období tak, aby si svůj 
pobyt v šumavské přírodě co nejvíce užili. 
U nás najdete vše na jednom místě, zají-
mavé programy pro školy, skupiny i rodiny. 
K dispozici je útulné ubytování, letní terasa 
s občerstvením, veliká zahrada se spoustou 
herních prvků pro děti, malé lanové cen-
trum, týpí, kuželky, je možné zde udělat 
táborák, grilovat, hrát různé hry atd. Ne-
daleko je les vhodný pro venkovní akti-
vity, skály na lezení a paintball. 

Využít můžete kemp přežití v přírodě, 
lanové centrum, jízdárnu, půjčovnu hor-
ských kol, lodí a dalších sportovních po-
třeb (až pro 150 osob). Jsme schopni 
po dohodě zorganizovat téměř jakoukoliv 
aktivitu i mimo naši standardní nabídku. 
Aktivity jsou zaměřené na dobrodružství, 
pobyt v přírodě a poznávání kultury. Tak 
neváhejte a přijďte zažít Šumavu do Out-
line Jiřičná.
Outline Centrum s. r. o.
Jiřična 3, 342 01 Petrovice u Sušice
tel.: 601 323 259
jiricna@outline-travel.com
www.jiricna.com 
IG: @outlinecentrum

Obnovené  
certifikáty
Šumavská uzená krkovička  
s tradiční lepenicí

Hotel U Martina 
382 18 Rožmberk 
nad Vltavou 79 
tel.: 380 749 745, 
777 173 112  

hotelumartina@seznam.cz 
www.hotelumartina.cz

Pečené kuřecí stehno s medovou 
kůrkou a tradiční lepenicí

Hotel U Martina 
382 18 Rožmberk 
nad Vltavou 79 
tel.: 380 749 745, 
777 173 112  

hotelumartina@seznam.cz 
www.hotelumartina.cz

Pečené kuřecí stehno  
s houbovými nudlemi

Hotel U Martina 
382 18 Rožmberk 
nad Vltavou 79 
tel.: 380 749 745, 
777 173 112  

hotelumartina@seznam.cz 
www.hotelumartina.cz

Rožmberská jehla a restované 
brambůrky s tymiánem

Hotel U Martina 
382 18 Rožmberk 
nad Vltavou 79 
tel.: 380 749 745, 
777 173 112  

hotelumartina@seznam.cz 
www.hotelumartina.cz

Hostina pánů z Rožmberka  
„pro 4 pány“ 

Hotel U Martina 
382 18 Rožmberk 
nad Vltavou 79 
tel.: 380 749 745, 
777 173 112  

hotelumartina@seznam.cz 
www.hotelumartina.cz

Biomáslo a bio ghí  
přepuštěné máslo

Rodinná farma  
Melcher 
Červené Dvorce 11, 
342 01 Sušice 
tel.: 728 817 271  

syrarnamelcher@seznam.cz

Železnorudské uzenářské  
výrobky

Řeznictví – uzenářství 
Šnebergr
A. Kašpara 9, 
340 04 Železná Ruda 
tel.: 376 397 432  

michal.snebergr@tiscali.cz 
www.reznictvisnebergr.cz

Ručně tkané výrobky,  
ručně barvená vlna

Marie Chvojková 
Prostřední  
Krušec 22  
342 01 Hartmanice 
tel.: 733 203 332  

krusinkabarvirska@gmail.com 
www.krusinka.cz 
www.fler.cz/shop/majka-chvojka

Šumavské páteříkové  
růžence a desátky

Alena Kyrálová 
Pod Svatoborem 1269 
342 01 Sušice 
tel.: 603 322 227  

alca.kyralova@seznam.cz 
www.kyralky.cz

Hotel a restaurace U Martina 
382 18 Rožmberk 
nad Vltavou 79 
tel.: 380 749 745, 
777 173 112  

hotelumartina@seznam.cz 
www.hotelumartina.cz

Ubytování v soukromí  
„Penzion Na Habeši“

Ing. Milada  
Janošíková 
341 92 Kašperské Hory
Žlíbek 1  
tel.: 723 117 746  

janosikovamilada@seznam.cz 
www.penzionnahabesi.cz

Šumavské zastavení se Štěpánkou
Štěpánka Balvínová 
Žáková
Volšovská 492 
342 01 Sušice 
tel.: 602 493 475  

stepanka.zakova@seznam.cz 
www.balvinova.estranky.cz

Strana 7  Léto 2019 Doma na ŠUMAVĚ

Od letošního jara mohou nově používat značku ŠUMAVA originální produkt® 4 výrobky a 1 zážitek. Oceněným blahopřejeme a těšíme 
se z toho, že rozšířili nabídku označenou šumavskou regionální značkou. Přinášíme vám přehled nově certifikovaných, ale i těch, 
kteří svůj první certifikát získali již před lety a značku letos na jaře obnovili na další 3leté období. Kompletní seznam všech certifi-
kovaných s podrobným popisem naleznete na webu www.regionalni-znacky.cz/sumava. 

Navštivte nás také na našem facebooku: 
www.facebook.com/sumavaoriginalniprodukt 

„To pravé ze Šumavy“
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Vyzkoušejte jedinečnou  
šumavskou pohostinnost

Dvorec Nová Hůrka
Nová Hůrka 241, 342 01 Sušice – Prášily
tel.: +420 724 286 951
srailovalenka@seznam.cz  
www.dvorecnovahurka.cz

Apartmány Šumava 
Jaroškov 42, 384 73 Stachy 
tel.: +420 603 256 926 
tomas.svoboda@volny.cz 
www.apartmany-sumava.net

Apartmány Modřínový dům
Švermova 86, 382 26 Horní Planá 
tel.: +420 603 333 362
info@modrinovydum.cz 
www.modrinovydum.cz

Penzion na Habeši
Žlíbek 1, 341 92 Kašperské Hory 
tel.: +420 723 117 746  
janosikovamilada@seznam.cz 
www.penzionnahabesi.cz

Ubytování U Beranů
K Samotám 424, 340 04 Železná Ruda
tel.: +420 378 602 424, +420 776 776 424
info@uberanu.cz
www.uberanu.cz

Ubytování, kavárna  
a cukrárna „Na Kvildě“ 
384 93 Kvilda 207  
tel.: +420 723 227 377, +420 777 333 504 
info@nakvilde.cz, www.nakvilde.cz

Srub Javorná
Javorná na Šumavě, Svinná 9, 339 01 Čach-
rov, tel.: +420 777 704 404 (SMS) 
sumava@srubjavorna.cz  
www.srubjavorna.cz 

Zámek Hrádek
Hrádek 1, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 508 514, +420 725 083 093
recepce@zamekhradek.cz
www.zamekhradek.cz

Penzion „U Horejšů“
Zadov 19, 384 73 Stachy 
tel.: +420 608 606 887, +420 777 606 887 
info@uhorejsu.cz 
www.sumava-zadov.cz

Pod Churáňovským vrchem
Churáňov 17, 384 73 Stachy 
tel.: +420 388 428 190, +420 602 495 621 
penzion@churanov17.cz  
www.churanov17.cz

Hotel U Martina  382 18 Rožmberk 
nad Vltavou 79
tel.: +420 380 749 745, + 420 777 173 112
hotelumartina@seznam.cz 
www.hotelumartina.cz

Ubytování U Chladů 
Horská Kvilda – Korýtko 27, 
341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 775 037 904, uchladu@seznam.cz 
www.uchladu.cz

Ochranná známka ŠUMAVA originální 
produkt® je ubytovacím a stravovacím 
službám v regionu udělována již od roku 
2008. Takto certifikované služby v cestov-
ním ruchu vám zaručí, že budete spoko-
jeni nejen s jejich kvalitou, ale zároveň 
vám zde nabídnou vždy „něco navíc“.

Podrobnější informace o ubytovacích 
a stravovacích službách, které splňují cer-
tifikační kritéria, najdete na našich strán-
kách www.regionalni-znacky.cz/sumava 
a také v katalogu, který je dostupný v šu-
mavských infocentrech. 

Proč využívat  
značených služeb?
Poskytované služby s ochrannou známkou 
ŠUMAVA originální produkt® garantují 
kvalitní péči o zákazníka, výjimečnost 
nabízených služeb, poskytování aktuál-
ních informací o regionu a šetrnost vůči 
přírodě a životnímu prostředí. Stravova-
cí zařízení s touto ochrannou známkou 
vám nabídnou alespoň tři tradiční regio-
nální pokrmy.

Apartmány U Dvou soviczech   
384 92 Borová Lada 96
tel.: +420 736 517 218
www.udvousoviczech.cz

Chata Kvilda   
384 93 Kvilda 77
tel.: +420 731 723 592
vostradovsky@kvilda.org  
www.kvilda.org

U Hojdarů 
Nový Svět 9, 385 01 Borová Lada
tel.: +420 774 740 410
uhojdaru@uhojdaru.cz
www.uhojdaru.cz

Prožijte jedinečný  
šumavský zážitek

Staročeský řemeslný jarmark  
na Linecké stezce
Město Netolice, Mírové náměstí 208  
384 11 Netolice, tel.: +420 608 965 919  
netolicky-jarmark.webnode.cz

Muškaření na Šumavě
Vodní 146, 342 01 Sušice
tel.: +420 775 107 441
e-mail: info@siman.cz
www.goflyfish.cz | www.siman.cz

Dobrodružství v Jiřičné
Outline Centrum s.r.o.
Jiřična 3, 342 01 Petrovice u Sušice
tel.: 601 323 259
www.jiricna.com, IG: @outlinecentrum

Šumavské bylinné lázně
Parkhotel – Šumavské bylinné lázně  
Náměstí č. 4, 341 92 Kašperské Hory 
tel.: +420 376 582 592 
www.sumavskelazne.cz

Šumavské zastavení se Štěpánkou
Štěpánka Balvínová Žáková  
Volšovská 492, 342 01 Sušice  
tel.: +420 602 493 475  
www.balvinova.estranky.cz

Co mi šeptá Šumava
Ing. Jana Halbhuberová
Podlesí 3, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 602 183 283
www.svetyvnas.cz

Pohádková chalupa  
Za pohádkou na Šumavu
Mlázovy č.p.18, 341 42 Kolinec
tel.: +420 608 961 611, +420 777 310 711
www.pohadkovachalupa.cz

Šumavou na elektrokole
e-Šumava.cz s. r. o., Provozovna Hájovna 
Větrník, Nová Hůrka 228, 342 01 Prášily
tel.: +420 777 333 053  
www.e-sumava.cz

Pečení chleba v lenorské peci
Velká Lóže Pecařská Lenora, spolek 
Augustin Sobotovič, 384 42 Lenora 33 
tel.: +420 723 015 152

Od roku 2013 je na Šumavě udělována 
ochranná známka ŠUMAVA originální 
produkt® také zážitkům, které vám zpro-
středkují nevšední prožitek ať již aktivním 
zapojením do různých činností nebo zís-
káváním nových zkušeností. Šumavské 
zážitky podporují nejen rozvoj kreativity, 
týmové spolupráce či radost z pohybu 
v přírodě, ale i kulturní a společenské 
tradice a řemeslné dovednosti. Certifi-
kované zážitky jsou tu pro vás, aby vám  
pomohly objevit to pravé ze Šumavy!

Proč využívat  
značených zážitků?
Certifikované zážitky s ochrannou 
známkou ŠUMAVA originální produkt®  

garantují výjimečnost zážitku, kvali-
tu nabízené služby a záruku, že zážitek 
je bezpečný. Součástí musí být poskyt-
nutí ucelených informací o nabíze-
ném zážitku, jeho šetrnost k životní-
mu prostředí a samozřejmě regionální  
jedinečnost. 

Spoustu aktuálních informací 
najdete i na našem Facebooku: 

•  facebook.com/isumava

•  www.facebook.com/ 
sumavaoriginalniprodukt. 
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Dlouhodobé akce 
do 31. 7.>DOTEKY / hrad Švihov / výstava fotografií Foto-

klubu Nepomuk, zachycujících řemesla a manuální 
zručnost lidí. www.hradsvihov.cz

do 31. 7.>VÝSTAVKA NORSKO MÝMA OČIMA / Hartmanice 
/ www.hartmanice.cz

do 31. 7.>DOTEKY / hrad Švihov / výstava fotografií Foto-
klubu Nepomuk, zachycujících řemesla a manuální 
zručnost lidí. www.hradsvihov.cz

do 31. 7.>VÝSTAVKA NORSKO MÝMA OČIMA / Hartmanice, 
IC / fotografie Miluše Schmalzové z cesty po Norsku. 
www.hartmanice.cz

do 31. 7.>AUTORSKÁ VÝSTAVA RUČNĚ TKANÝCH GOBELÍ-
NŮ AK. MALÍŘKY RŮŽENY ŠROMOVÉ / Žihobce, muze-
um / www.zihobce.eu/muzeum

do 27. 8.>KREATIVNÍ DÍLNY PRO DĚTI / Sušice, Rodinné 
centrum Medvídek / každé úterý od 16 do 17 hodin, 
tel. 777 782 742.

do 28. 8.>TANEČNÍ HRÁTKY PRO RODIČE S DĚTMI / Suši-
ce, Rodinné centrum medvídek / každou středu od 10 
do 11 hodin, tel. 724 324 757. 

do 28. 8.>HERNÍ KLUB PRO DĚTI / Sušice, Rodinné centrum 
Medvídek / každou neděli, pondělí a středu / pro děti 
6–16 let, vždy od 14 do 17 hodin; tel. 605 985 980.

do 29. 8.>HERNA PRO MALÉ OBJEVITELE – KREATIVNÍ ČIN-
NOSTI / Sušice, Rodinné centrum Medvídek / každý čtvr-
tek od 9 do 11:30 hodin, tel. 721 285 190.

do 30. 8.>STROLLERING / Sušice, Rodinné centrum Medvídek / 
cvičení pro rodiče s kočárkem každé pondělí a pátek 
od 10 do 11 hodin; tel. 724 324 757.

do 1. 9.>VÝSTAVA TŘICETILETÁ VÁLKA A POLNÍ OPEVNĚ-
NÍ / Prachatice, muzeum / www.prachatickemuzeum.cz

do 2. 9.>ZANIKLÉ SKLÁRNY NA VIMPERSKU / Vimperk, 
Měks / www.měks-vimperk.com

do 5. 9.>JAN KAVALE – INVERZÁŽE A BAREVNÉ FOTO-
GRAFIE ŠUMAVY / Horažďovice, městská galerie / www.
muzeumhd.cz

do 29. 9.>VÝSTAVY: KLÁŠTER A KONGREGACE ŠKOL-
SKÝCH SESTER DE NOTRE DAME V HORAŽĎOVICÍCH 
A KČT HORAŽĎOVICE A KLUB PŘÁTEL HORAŽĎO-
VICKÉ PADESÁTKY / Horažďovice, muzeum / www.
muzeumhd.cz

do 29. 9.>VÝSTAVA NA PLNÝ PLYN… / Žihobce, muzeum / 
výstava téměř tisíce modelů autíček, motorek, auto-
busů, vládních vozidel a dalšího ze soukromé sbírky 
martina Švece z Mělníka. www.zihobce.eu/muzeum

1. 7. – 31. 8.>ROZKULAČENO / Vyšší Brod, vestibul kina / 
www.ivyssibrod.cz

1. 7. – 31. 8.>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY / Mouřenec 
u Annína / denně od 16 hodin prohlídky kostela a kost-
nice, sraz účastníků před kostelem. www.pratele-
mourence.cz

1. 7. – 31. 8.>VÝSTAVA OBRAZŮ – MALÍŘ A GRAFIK JAN 
FUNER/ Sušice, Muzeum Šumavy/ www.muzeum.
sumava.net

1. 7. – 31. 8.>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MĚSTA / Kašper-
ské Hory / každé úterý a čtvrtek od 10:30 a 15 hodin, 
v průběhu zhruba 75minutové prohlídky navštíví-
te barokní budovu radnice s největším skříňovým 
betlémem v Čechách, radniční podzemí, kostel sv. 
Markéty a představíme vám zajímavé stavby histo-
rického náměstí. Cena snížené vstupné 50 Kč, plné 
75 Kč. Prodej vstupenek na MěKIS, tel. 376 503 413. 
www.kasphory.cz

1. 7. – 31. 8.>PROMÍTÁNÍ POD ŠIRÝM NEBEM / Kašper-
ské Hory / každý pátek od 21:30 hodin v parčíku pod 
kinem. www.kasphory.cz

1. 7. – 30. 9.>SIMONETTA ŠMÍDOVÁ: OBRAZY / Žihobce, 
muzeum / tradiční prodejní výstava obrazů známé 
malířky z Hrádku u Sušice. www.zihobce.eu/muzeum

5. 7. – 28. 7.>RALLY PAČEJOV / Městské muzeum Horaž-
ďovice – divadelní sál / výstava k výročí rally. www.
muzeumhd.cz

6. 7. – 15. 8.>VÝSTAVA OBRAZŮ / Chanovice, zámek / obra-
zy Valentina Horby a Josefa Duspivy“. www.cha-
novice.cz

1. 8. – 29. 9.>ADÉLA KLUKANOVÁ – ŽIVOT S NŮŽKA-
MI V RUKOU / Horažďovice, muzeum / výstava koláží. 
www.muzeumhd.cz

1. 8. – 31. 10.>ZDENĚK BURIAN – MALÍŘ ZTRACENÉHO 
ČASU / Žihobce, muzeum / výstava reprodukcí děl slav-
ného malíře. www.zihobce.eu/muzeum

7. 9. – 31. 10.>SIMONETTA ŠMÍDOVÁ – ČAS ZASTAVIT 
SE / Horažďovice, městská galerie / www.muzeumhd.cz

10. 9. – 29. 12.>SVĚT KOSTIČEK / Prachatice, muzeum / putov-
ní výstava exponátů sestavených z kostiček stavebnic 
Lego. www.prachatickemuzeum.cz 

14. – 29. 9.>VÝSTAVA 100 LET TESAŘSTVÍ / Chanovice, 
zámek / dobové fotografie a dokumenty o lidech a jejich 
práci ve zdejší tesárně. www.chanovice.cz

1. – 31. 10.>JAROSLAV FOGLAR – POCTA RYCHLÝM ŠÍPŮM / 
Žihobce, muzeum / výstava věnovaná kultovní kni-
ze a legendárním příběhům zapůjčená skautskou 
nadací Jaroslava Foglara. www.zihobce.eu/muzeum 

1. 10. – 30. 11.>CHARTA 77 / Vyšší Brod, vestibul kina / www.
ivyssibrod.cz

1. 10. 2019–31. 1. 2020>ELKE BUSCHING – CYKLUS ČER-
NOBÍLÝCH FOTOGRAFIÍ LOUTEK / Horažďovice, mu-
zeum / www.muzeumhd.cz

2. 11. 2019–20. 2. 2020>JAN DEVERA – PORTRÉT A AKT 
TECHNIKOU VAN DYKE / Horažďovice, městská galerie / 
výstava fotografií. www.muzeumhd.cz

červenec – srpen>NAUČNÉ VYCHÁZKY „ZA  KELTY“ 
„DO STŘEDOVĚKU“ A „TAJEMSTVÍ VELHARTIC“ / 
Velhartice, muzeum minerálů / vždy po domluvě při mini-
mální účasti 4 dospělých osob. Jinak budou termíny 
jednotlivých vycházek vypsány na FCB a na webo-
vých stránkách muzea. Nově má muzeum v nabíd-
ce zážitkové výlety s mineralogem na lokality, kde 
si každý může najít své vlastní minerály. www.face-
book.com/soukromemuzeumsumavskychmineralu/

září – prosinec>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY / Mouřenec 
u Annína / prohlídky kostela a kostnice, sraz účastní-
ků před kostelem, každou sobotu v 11 hodin. www.
pratelemourence.cz

celoročně>VYVOLENY K UTRPENÍ / Hartmanice, kostel sv. 
Kateřiny / pochod smrti židovských žen, 12 panelů 
s textem a ilustračními fotografiemi, klíč v IS. www.
hartmanice.cz

Krátkodobé akce
ČERVENEC 2019

30. 6. – 6. 7.>DRAMASTERIE / Sušice / umělecké workshopy 
se závěrečným večerem všech účastníků uměleckých 
dílen na ostrově Santos. nagl@post.cz

1. 7.>OHEŇ NA MĚSÍCI / Kašperské Hory, IS / astronomická 
přednáška bude v případě příznivého počasí dopl-
něna pozorováním letní večerní oblohy přenosnými 
astronomickými dalekohledy, od 19 hodin. www.
npsumava.cz

1. 7.>VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ MALÍŘE A GRAFIKA 
JANA FUNERA / Sušice, Muzeum Šumavy / od 14 hodin. 
http://muzeum.sumava.net

1. – 6. 7.>MUZEUM LEHKÉHO OPEVNĚNÍ / Annín / přijďte 
si prohlédnout soustavu řopíků s dobovým vybave-
ním. www.ropik-annin.cz

2. 7.>TVOŘIVÁ DÍLNA „Z OVČÍNA“ / Kašperské Hory, IS / přijď-
te si vyzkoušet zpracování ovčí vlny a různé techniky 
plstění, od 14 hodin. www.npsumava.cz

3. 7.>PEJSEK A KOČIČKA / Horní Planá / pohádka pro děti 
od 17 hodin. www.sumava-lipno.eu

3. 7.>ŽIVOT V OBLACÍCH / Stožec, IS / Chcete poznat tajem-
ství z ptačího světa? Vydejte se s námi po Puštíkově 
stezce plné zábavných úkolů, v IS Stožec si vyzved-
něte pracovní listy a potřebné instrukce. www.npsu-
mava.cz

3. 7.>KOLEM KEPELSKÉHO ZHŮŘÍ / Keple / vycházka 
přes Hadí vrch a Starý Brunst, délka trasy 9,5 km, 
od 10 hodin. www.npsumava.cz

4. 7.>BÁRA BASIKOVÁ A BASIC BAND / Vyšší Brod, klášter-
ní zahrada / koncert od 19 hodin. www.ivyssibrod.cz

4. 7.>TAJEMNÝ SVĚT ROSTLIN / Kvilda, IS / poznejte rostli-
ny běžné i chráněné, léčivé i jedovaté, barevné i nená-
padné na botanické vycházce od 10 hodin. www.
npsumava.cz

4. 7.>ŽIVOT PRO MOKŘADY ANEB VRACÍME VODU KRA-
JINĚ / Kašperské Hory, IS / povídání o vodě v šumavské 
krajině – jak člověk ovlivnil zdejší potoky, rašeliniš-
tě a další mokřady? Proč a jak je teď obnovujeme? 
Přednášející: Lukáš Linhart a Renata Placková; 
od 19 hodin. www.npsumava.cz

4. – 7. 7.>DIVADELNÍ LÉTO NA ZÁMKU / zámek Kratochvíle / 
v zahradě zámku hraje soubor divadelních ochotní-
ků Tyl Netolice komedii Zdeňka Jirotky – Saturnin, 
od 21 hodin. www.zamek-kratochvile.cz

5. 7.>FOLKOVÝ RECITÁL / hrad Švihov / recitál písničkáře 
Vojty Kiďáka Tomáška od 19 hodin. Více na www.
hradsvihov.cz

5. 7.>ROSTLINY, STROMY A KEŘE A JEJICH MÍSTO V KU-
CHYNI / Kašperské Hory, IS / botanická vycházka do 
okolí s  Hanou Kohoutovou; od  10  hodin. www.
npsumava.cz

5. 7.>PAN KAPLAN MÁ TŘÍDU RÁD / hrad Rabí / divadelní 
představení ztvární Kolár – spolek divadelních ochot-
níků ze Strašína, od 19 hodin. www.hrad-rabi.eu

5. 7.>VEČERY SE SKLÁŘI PŘI SVĚTLE LOUČÍ / Brusírna Raj-
ský dvůr u Annína / komentované prohlídky brusírny 
skla provádí sklářská královna, ukázka výroby vinu-
tých perel, překvapení nejen pro děti; první prohlíd-
ka od 21 hodin. www.kyralky.cz

5. 7.>ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY / Horažďovice, muzeum – 
velký sál, / Ševčíkova akademie „Impressions“ Vilém 
Veverka – hoboj, K. Englichová – harfa; od 19 hodin. 
www.muzeumhd.cz

5. 7.>ADORACE S P. JENDOU KULHÁNKEM/ Mouřenec 
u Annína, kostel / příležitost k zastavení, usebrání, zti-
šení, rozjímání a niternému rozhovoru s Bohem, 
19–20 hodin. www.pratelemourence.cz

5. – 6. 7.>HUSOVY OSLAVY / Husinec / tradiční akce k uctě-
ní památky Mistra Jana Husa spojená se mší, kul-
turním a sportovním programem. www.husinec.cz

5. – 7. 7.>ČERNÍNSKÉ KRATOCHVÍLE / hrad Švihov / skupi-
na historického tance Danza Alegre a skupina his-
torické hudby Gemini Musicales uvádí oživení při 
prohlídkách. www.hradsvihov.cz

6. 7.>ŽALMAN A  SPOL. / Mouřenec u  Annína, kostel  / 
jdem zpátky do lesů a další písně v podání folko-
vého písničkáře a jeho kapely, od 20 hodin. www. 
pratelemourence.cz 

6. 7.>DRAMASTERIE – ZÁVĚREČNÝ VEČER / Sušice, ostrov 
Santos / nagl@post.cz 

6. 7.>ŠUMAVSKÝ STRONGMAN / Sušice, náměstí / profesi-
onální soutěž v silových disciplínách s mezinárodní 
účastí; od 13 hodin. vyki1@seznam.cz

6. 7.>CHLUMANSKÝ TRH / Chlumany / trh s nabídkou čer-
stvého pečiva, lokálních výpěstků a výrobků, od 8 
do 12 hodin. www.chlumany.cz

6. 7.>VÁZÁNÍ VORŮ A PLAVENÍ DŘEVA / Rechle u Modravy / 
ukázka vázání vorů, starých řemesel a plavení dřeva 
po Vchynicko – Tetovském kanálu, 10.30–15 hodin. 
www.npsumava.cz

6. 7.>RYSÍ SLAVNOSTI / Železná Ruda – Alžbětín / historic-
ký parní vlak, řemeslný trh, hudba, bohatý program. 
www.sumava.net/itcruda

6. 7.>DEN ŘEMESEL / Chanovice, skanzen a zámecký areál / 
přehlídka řemeslných dovedností, hudba, šermíři, 
loutkoherci, tradiční kuchyně; od 9.45 hodin. www.
chanovice.cz

6. 7.>TIBURTINA ENSEMBLE PRAHA / Kašperské Hory, kos-
tel sv. Mikuláše / na koncertu při svíčkách ožijí legen-
dy o svatých pannách Markétě, Barboře a Kateřině 
ve středověkých chorálních a polyfonních skladbách, 
od 20 hodin. www.kasphory.cz

7. 7.>STŘEDOVĚKÁ MYSTÉRIA / hrad Velhartice / představení 
Víti Marčíka, od 19 hodin. www.hrad-velhartice.cz

7. 7.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA MĚSTA / Horažďovice / 
provází Mgr. Roman Vaněk, sraz na zámeckém nádvo-
ří ve 14 hodin. www.muzeumhd.cz

7. 7.>RABSKÝ FLOUTEK / hrad Rabí / Studio dell‘arte uvede 
pohádku Popelka, od 15 hodin. www.hrad-rabi.eu

7. 7.>ČESKO – BAVORSKÁ NEDĚLE / Železná Ruda – Alžbětín / 
bleší trh, hudba a bohatý program od 8 do 17 hodin 
na hraničním nádraží. www.sumavanet.cz/itcruda

8. 7.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, 
IS / vycházka do okolí, poznávání drobných tajem-
ství přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé 
děti i dospělé, délka trasy 5,5 km; od 9 hodin. www.
npsumava.cz

9. 7.>VÝPRAVA ZA LESNÍM HMYZEM / Horská Kvilda, SEV / 
komentovaná vycházka vhodná i pro děti, délka tra-
sy 4 km od 10 hodin. www.npsumava.cz

9. 7.>TVOŘIVÁ DÍLNA – ANTISTRESOVÉ MALOVÁNÍ A PER-
GAMANO / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet svou 
tvořivost, kreativitu a zručnost, od 14 do 16 hodin. 
www.npsumava.cz

10. 7.>KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / Borová Lada / vycház-
ka s povídáním o historii, místopisu a přírodních 
poměrech, délka trasy 14 km, sraz v 9 hodin parko-
viště u obchodu. www.npsumava.cz

10. 7.>DEN RYSA OSTROVIDA A JELENA EVROPSKÉHO / Kvil-
da, NC / celodenní program, od 10 do 15 hodin stezka 
zaměřená prioritně na život rysa a jelena, komentova-
né prohlídky, tvořivá dílna, od 11 a 15 hodin odborná 
přednáška o rysu. www.npsumava.cz

10. 7.>POHLEDY DO KRAJINY / Kašperské Hory, IS / cesto-
vatelská přednáška s promítáním fotografií Hele-
ny Macenauerové – krajina od Sahary po Himaláj, 
od 19 hodin. www.npsumava.cz

10. 7.>BLACK BOTTOM / Horní Planá / koncert od 19 hodin. 
www.sumava-lipno.eu

11. 7.>NOČNÍ PROHLÍKDY / hrad Kašperk / poznejte noční 
život na hradě v rámci oživených prohlídek. www.
kasperk.cz

11. 7.>PO STOPÁCH SKLÁŘŮ / Kvilda, IS / vycházka po býva-
lých sklárnách s povídáním o historii, místopisu a pří-
rodních poměrech, délka trasy 12 km, od 9.30 hodin. 
www.npsumava.cz

11. 7.>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

11. 7.>KAM SE PODĚL OVČÍ KOŽÍŠEK / Stožec, IS / přijďte 
se podívat, co vše se dá vyrobit z ovčí vlny, od 13 hodin. 
www.npsumava.cz

11. – 14. 7.>DIVADELNÍ LÉTO NA ZÁMKU / zámek Kratochví-
le / v zahradě zámku hraje soubor divadelních ochot-
níků Tyl Netolice komedii Zdeňka Jirotky – Saturnin, 
od 21 hodin. www.zamek-kratochvile.cz

12. 7.>NEZNÁMÉ STRÁŽENSKO I. / Strážný, náves u kašny / 
komentovaná vycházka do okolí přes Lískový vrch – 
Skalnatý hřbet – Slunovratné kameny; délka trasy 
12 km, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz

12. 7.>RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ / Kašper-
ské Hory, IC / Co to byly pateříky a jak se vyrábějí vinu-
té 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

12. – 13. 7.>VIMPERSKÝ FRŇÁK / Vimperk / multižán-
rový festival, divadelní představení, hudba. www. 
meks-vimperk.com

12. – 14. 7.>MARKÉTSKÁ POUŤ / Horní Planá / koncerty v piv-
ním stanu, divadelní scéna pro děti, světské atrakce, 
lidový jarmark, duchovní koncert v kostele sv. Mar-
kéty. www.horniplana.cz

13. 7.>DEN NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA / Rokyta, IS / 
celodenní akce pro všechny návštěvníky i obyvatele 
NPŠ s bohatým programem tentokrát na téma „ptá-
ci Šumavy“. www.npsumava.cz

13. 7.>STRONGMAN KLATOVY MČR AMATÉRŮ / Kla-
tovy / soutěž v silových disciplínách. www.cesky-
strongman.cz

13. 7.>DĚTSKÝ DEN / Hoslovice, mlýn / zábavné odpoled-
ne pro děti, plné her a soutěží o zajímavé ceny. www.
muzeum-st.cz

13. 7.>ŠUMAVSKÝ POHÁR MTB / Zadov / závod horských 
kol. www.jcp-mtb.cz

13. 7.>KONCERT / zřícenina Dívčí Kámen / folkový písničkář 
Luboš Hrdlička, od 17 hodin. www.divcikamen.cz

13. 7.>HUDEBNÍ FESTIVAL „POD LÍPOU“ / Jáma u Mičovic, 
náves / 17. ročník. www.micovice.cz

13.7.>ŠUMAVA ROCKS / Sušice, ostrov Santos / open air fes-
tival. www.kulturasusice.cz 

13. 7.>KONCERT NA MOUŘENCI / Mouřenec u Annína, kos-
tel / Filip Bandžak – baryton a Marie-Anna Myšíko-
vá – klavír, od 19 hodin. www.pratelemourence.cz 

13. 7.>VOLARSKÝ SEKÁČ / Volary, Maxovy louky / závod 
v tradičním ručním kosení, zahájení v 8 hodin. www. 
volary.vesele.info

13. – 14. 7.>KLATOVSKÁ POUŤ / Klatovy / mezinárodní fol-
klorní festival, výstava karafiátů, pouťové atrakce, 
řemeslný trh, dopoledne koncerty dechovek, v nedě-
li od 15.30 hodin Olga Lounová. www.klatovy.cz

14. 7.>DEN PRO RAŠELINIŠTĚ / Kepelské Zhůří / dobrovol-
nické ruční práce na revitalizaci mokřadu – pod-
pora zazemnění již přehrazených kanálů z I. etapy 
revitalizace – spojené s odpolední exkurzí. www.
npsumava.cz

14. 7.>RABSKÝ FLOUTEK / hrad Rabí / pohádka pro děti 
Kocour v botách od 15 hodin. www.hrad-rabi.eu

14. 7.>TŘI MUŠKETÝŘI / Nýrsko, lesní divadlo / hraje divadel-
ní spolek Kord v srdci. www.lesnidivadlonyrsko.cz

15. 7.>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

15. 7.>SUŠICKÁ TANČÍRNA / Sušice, ostrov Santos / od 
19 hodin. www.kulturasusice.cz 

16. 7.>VEČERNÍ PROHLÍDKA PŘI ÚPLŇKU / Mlázovy, 
pohádková chalupa / maňáskové divadlo, vyprávění 
šumavských pohádek, posezení u ohně, od 18 hodin. 
www.pohadkovachalupa.cz

16. 7.>ŽIVOT V OBLACÍCH / Stožec, IS / Chcete poznat tajem-
ství z ptačího světa? Vydejte se s námi po Puštíkově 
stezce plné zábavných úkolů, v IS Stožec si vyzved-
něte pracovní listy a  potřebné instrukce. www. 
npsumava.cz

17. 7.>POHLEDY DO KRAJINY / Kašperské Hory, IS / cesto-
vatelská přednáška s promítáním fotografií Heleny 
Macenauerové – krajina a lidé severního Vietnamu, 
od 19 hodin. www.npsumava.cz

17. 7.>KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / Borová Lada / vycház-
ka s povídáním o historii, místopisu a přírodních 
poměrech, délka trasy 14 km, sraz v 9 hodin parko-
viště u obchodu. www.npsumava.cz

17. 7.>POŠŤÁCKÁ POHÁDKA / Horní Planá / představení pro 
děti od 17 hodin. www.sumava-lipno.eu

17. – 20. 7.>KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ / Chlumany / 
promítání filmů pod širým nebem. www.chlumany.cz

18. 7.>TAJEMNÝ SVĚT ROSTLIN / Kvilda, IS  / poznejte 
rostliny běžné i chráněné, léčivé i jedovaté, barev-
né i nenápadné na botanické vycházce od 10 hodin. 
www.npsumava.cz

18. 7.>VÁCLAV NOID BÁRTA A  BEKBEK CLAN / Vyšší 
Brod, klášterní zahrada / koncert od 19 hodin. www. 
ivyssibrod.cz

19. 7.>RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ / Kvilda, 
NC / Co to byly pateříky a jak se vyrábějí vinuté per-
ly? Přijďte si poslechnout mnoho zajímavého o histo-
rii sklářství na Šumavě a sami se pak můžete pokusit 
o výrobu, od 13 hodin. www.npsumava.cz

19. 7.>VYCHÁZKA ZA PTÁČKY A ZPĚVÁČKY / Svinná Lada, 
IS / vycházka do okolí s povídáním o ptačích obyva-
telích kraje, od 8.30 hodin, délka trasy 8 km. www.
npsumava.cz

19. 7.>LETNÍ VYCHÁZKA ZA PŘÍRODOU I HISTORIÍ / Srní, 
IC / vydáme se přes Horní Hrádky do kaňonu řeky Vyd-
ry a projdeme Klostermannovu stezku až ke Kamen-
nému domu, délka trasy 10 km. www.npsumava.cz

19. – 20. 7.>ROCK POINT  – HORSKÁ VÝZVA / Želez-
ná Ruda / závod v horském běhu a trekingu. www. 
horskavyzva.cz

19. – 21. 7.>KŘEMEŽSKÝ VÍKEND / Křemže / akce s kultur-
ním programem pro všechny generace, trh. www.
kremze.cz

20. 7.>TANČÍRNA / zámek Kratochvíle / tanečně-hudební 
večer pod hvězdami, tentokrát kovbojský, od 20 hodin. 
www.zamek-kratochvile.cz

20. 7.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Sušice, náměstí Svobody / od 8 
do 13 hodin. www.mestosusice.cz

20. 7.>RED HOT ISLAND / Sušice, ostrov Santos / multižánro-
vý hudební festival. tomasnws@seznam.cz

20. 7.>HIRŠPERSKÉ SL AVNOSTI  / Jelení Vrchy  / od 
11.30 hodin, ukázka plavení dříví a doprovodný pro-
gram. www.schw-kan.com

20. – 21. 7.>VÍKEND PRO RAŠELINIŠTĚ / Kepelské Zhůří / 
dobrovolnické ruční práce na revitalizaci mokřadu – 
podpora zazemnění již přehrazených kanálů z I. etapy 
revitalizace – spojené s exkurzí. www.npsumava.cz

22. 7.>I PLEVELE MAJÍ KRÁSNÉ KVĚTY / Kašperské Hory, IS / 
botanická vycházka od 10 hodin. www.npsumava.cz

22. – 25. 7.>SETKÁNÍ DŘEVOSOCHAŘŮ / Vimperk / www.
meks-vimperk.com

23. 7.>VYCHÁZKA PŘES MALÝ A VELKÝ BABYLON / Malý 
Radkov / cestou budeme poznávat drobná tajem-
ství přírody, délka trasy 8 km, od 10 hodin. www.
npsumava.cz

23. 7.>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

24. 7.>DEN VLKA OBECNÉHO / Srní, NC / celodenní pro-
gram, od 10 do 15 hodin stezka zaměřená priorit-
ně na život vlka, tvořivá dílna, od 11 hodin odborná 
přednáška. www.npsumava.cz

24. 7.>FOTOGRAFOVÁNÍ DIVOKÝCH ZVÍŘAT ŠUMAVY / Kvil-
da, návštěvnické centrum / Kdy, kde a jak fotografovat 
divoká zvířata v jejich přirozeném prostředí? To pro-
zradí fotograf a znalec šumavské přírody pan Marek 
Drha, od 15 hodin. www.npsumava.cz

24. 7.>POHLEDY DO KRAJINY / Kašperské Hory, IS / cesto-
vatelská přednáška s promítáním fotografií z Islan-
du, Skotska a Helgolandu od Heleny Macenauerové, 
od 19 hodin. www.npsumava.cz

24. 7.>VĚRA KLÁSKOVÁ – IRSKÉ BALADY / Horní Planá / kon-
cert od 19 hodin. www.sumava-lipno.eu

24. – 27. 7.>KONCERTY ÚČASTNÍKŮ MEZINÁRODNÍCH 
HUDEBNÍCH KURZŮ / hrad Rožmberk / www.hrad-
-rozmberk.cz

25. 7.>JEZERNÍ SLAŤ – OSTRŮVEK SEVERSKÉ PŘÍRODY / 
Kvilda, IS / prohlídka rašeliniště spojená s výstupem 
na vrchol Tetřev, délka trasy 10 km, od 10 hodin. 
www.npsumava.cz 

25. 7.>KAM SE PODĚL OVČÍ KOŽÍŠEK / Stožec, IS / přijďte 
se podívat, co vše se dá vyrobit z ovčí vlny, od 13 hodin. 
www.npsumava.cz

25. 7.>TAJUPLNÝ VEČER S HYNKEM KLÍMKEM / Javorník 
na Šumavě / vyprávění pohádkových příběhů. www.
javorniksumava.cz

25. 7.>ŠUMAVSKÁ NEJ… / Kašperské Hory, IS / program 
nejen pro rodiny se zvídavými dětmi plný her, aktivit 
a zajímavostí o šumavské přírodě, od 10 do 13 hodin. 
www.npsumava.cz

26. 7.>NÁVŠTĚVA DOMU DIVOČINY A PROHLÍDKA ZVÍŘE-
CÍCH VÝBĚHŮ / Alžbětín – Falkenstein / sraz v 9.20 u IS 
Alžbětín. www.npsumava.cz

26. 7.>BYLINY V MÝTECH, MAGII A LÉČITELSTVÍ / Kašperské 
Hory, IS / praktická ukázka nejen léčivých bylin, poví-
dání 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

26. 7.>TAJEMNÉ SOVY / Borová Lada, soví voliéry / poznej-
te noční život sov na  komentované prohlídce, 
od 18 hodin. www.npsumava.cz

26. 7.>FRANTIŠEK NEDVĚD A TIEBREAK / Mouřenec nad 
Annínem, kostel  / koncertem folkového písničká-
ře a vyzvednutím korunovačních klenotů začíná 4. 
sklářská anenská pouť v Anníně, od 20 hodin. www.
pratelemourence.cz 

26. – 27. 7.>INVELT RALLY / Pačejov / rallysprint série, Mis-
trovství ČR v rally historických automobilů. www.
rallypacejov.cz

26. – 27. 7.>ČESKÉ HRADY / Švihov / letní hudební festival. 
www.ceskehrady.cz

27. 7.>KONCERT SOUBORU HARMONIA / Chanovice, zámek / 
hudební vystoupení na unikátní renesanční flétny 
od 18 hodin. www.chanovice.cz

27. 7.>SKLÁŘSKÁ ANENSKÁ POUŤ / Annín, náves / prohlídky 
skláren a památek, tance Annínských žen, projížďky 
v kočáře a další program, od 20 hodin koncert Jana 
Vančury a skupiny Plavci. www.pratelemourence.cz 

27. 7.>ROCKFEST NA LETŇÁKU / Horní Planá / lokální fes-
tival rockových a amatérských skupin, od 17 hodin. 
www.horniplana.cz

27. 7.>ŠUMAVSKÝ MTB MARATON ČS / Zadov / závod hor-
ských kol. www.kolopro.cz

27. 7.>FAIRY DREAM / hrad Kašperk / keltská, renesanční 
a fantasy hudba na hradním nádvoří, od 20 hodin. 
www.kasperk.cz

27. 7.>ŠUMAVOVÁNÍ / Zdíkov / odpoledne plné zábavy, hud-
by a dobrého jídla, od 12.30 hodin. www.zdikov.cz

27. 7.>PO STOPÁCH ŠUMAVSKÝCH ZÁLESÁKŮ / Kašperské 
Hory, IS / Umíte se dobře vybavit do přírody a poradit 
si i v krizové situaci? Přijďte a naučíte se mnoho prak-
tických dovedností, které by se vám v přírodě mohly 
hodit. Od 14 hodin. www.npsumava.cz

27. 7.>SLAVNOSTI CHLEBA / Lenora / pečení chleba v histo-
rické obecní peci spojené s ochutnávkou, výrobky regi-
onálních pekáren, řemeslné a prodejní stánky, bohatý 
doprovodný program. www.sumava.net/iclenora

27. 7.>TVOŘIVÁ DÍLNA / Dobrá Voda u Hartmanic / celo-
denní program pro malé i velké, tentokrát bude 
zaměřen na šikovné ruce, od 10 do 17 hodin. www.
sumavskecesty.cz

27. 7.>SLAVNOSTI MEDU / Včelná pod Boubínem / jarmark 
zaměřený na včelí produkty, ukázky tradičních řeme-
sel, divadlo, hudba. www.obecbuk.cz

27. 7.>LAURA A JEJÍ TYGŘI / Janovice nad Úhlavou, park / 
od 20 hodin. www.knihovna-janovice.cz

27. – 28. 7.>MUZEUM LEHKÉHO OPEVNĚNÍ / Annín / přijď-
te si prohlédnout soustavu řopíků s dobovým vybave-
ním. www.ropik-annin.cz
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28. 7.>ZA HISTORIÍ RÝŽOVÁNÍ ZLATA / Radešov / dozvíte 
se o rýžování a dolování zlata na Šumavě od dob Kel-
tů až do přelomu 19. a 20. století, včetně praktických 
ukázek a soutěží, od 14 hodin. www.npsumava.cz

28. 7.>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

28. 7.>KONCERT LUKÁŠE SOMMERA / hrad Velhartice / 
od 17 hodin. www.hrad-velhartice.cz

28. 7.>DUO NUAGES: MARKO FERENC – HOUSLE A ADAM 
PAVLÍČEK – KYTARA / Mouřenec nad Annínem, kostel 
sv. Mořice / koncert je poctou annínským sklářům 
a hudební tečkou za sklářskou poutí, od 18 hodin. 
www.pratelemourence.cz 

29. 7.>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

29. 7.>VÝPRAVA ZA LESNÍM HMYZEM / Horská Kvilda, SEV / 
komentovaná vycházka vhodná i pro děti, délka trasy 
4 km od 10 hodin. www.npsumava.cz

30. 7. – 1. 8.>ROZMARNÉ LÉTO / hrad Kašperk / představe-
ní divadelního spolku Kašpar na hradním nádvoří 
od 21 hodin. www.kasperk.cz

30. 7. – 4. 8.>DRÁTOVÁNÍ NA HRADĚ / hrad Rabí / ukázky 
drátování, zájemci si mohou tuto dovednost vyzkou-
šet. www.hrad-rabi.eu

31. 7.>ŽIVOT PRO MOKŘADY ANEB VRACÍME VODU KRA-
JINĚ / Kvilda, IS / povídání o vodě v šumavské krajině – 
jak člověk ovlivnil zdejší potoky, rašeliniště a další 
mokřady? Proč a jak je teď obnovujeme? Přednášejí-
cí: Lukáš Linhart a Renata Placková; od 17 hodin. 
www.npsumava.cz

31. 7.>SETKÁNÍ S FOLKLOREM / Schrollenbach / ukázky 
plavení dříví od 13.45 hodin, dostupné z Kyselova 
(3,7 km), GPS: 48.6687561N, 14.0150147E. www.
schw-kan.com

31. 7.>NÁVŠTĚVA MLADÉ DÁMY / Horní Planá, náměstí / diva-
dlo pro dospělé od 19 hodin. www.sumava-lipno.eu

SRPEN 2019
1. 8.>JIHOČESKÁ INTERMEZZA / Rožmberk nad Vltavou / 

koncert Jihočeské filharmonie od 19 hodin. www.
hrad-rozmberk.cz

1. 8.>TVOŘIVÁ DÍLNA „Z OVČÍNA“ / Kašperské Hory, IS / přijď-
te si vyzkoušet zpracování ovčí vlny a různé techniky 
plstění, od 14 hodin. www.npsumava.cz

1. 8.>ŽIVOT V OBLACÍCH / Stožec, IS / Chcete poznat tajem-
ství z ptačího světa? Vydejte se s námi po Puštíkově 
stezce plné zábavných úkolů, v IS Stožec si vyzved-
něte pracovní listy a potřebné instrukce. www.npsu-
mava.cz

1. 8.>JEZERNÍ SLAŤ – OSTRŮVEK SEVERSKÉ PŘÍRODY / 
Kvilda, IS / prohlídka rašeliniště spojená s výstupem 
na vrchol Tetřev, délka trasy 10 km, od 10 hodin. 
www.npsumava.cz 

2. 8.>KOLEM KEPELSKÉHO ZHŮŘÍ / Keple / vycházka 
přes Hadí vrch a Starý Brunst, délka trasy 9,5 km, 
od 10 hodin. www.npsumava.cz

2. 8.>BAROKNÍ SLAVNOST / Hrádek u Sušice, zámek / kompo-
novaný večer inspirovaný dobou baroka, od 18 hodin. 
www.zamekhradek.cz

2. 8.>VEČERY SE SKLÁŘI PŘI SVĚTLE LOUČÍ / Brusírna Raj-
ský dvůr u Annína / komentované prohlídky brusírny 
skla provádí sklářská královna, ukázka výroby vinu-
tých perel, malé překvapení nejen pro děti; první pro-
hlídka od 21 hodin. www.kyralky.cz

2. – 3. 8.>ROZMARNÉ LÉTO – BONUS / hrad Kašperk / před-
stavení pro diváky, kteří Rozmarné léto znají a milují, 
zde najdete to, co původní příběh zatajil, od 21 hodin. 
www.kasperk.cz

2. – 3. 8.>ŽELEZNORUDSKÉ SLAVNOSTI / Železná Ruda / 
hudba, jarmark, pouťové atrakce a další. www.suma-
va.net/itcruda

2. – 3. 8.>ČESKÉ HRADY / Rožmberk nad Vltavou / letní hudeb-
ní festival. www.ceskehrady.cz

3. 8.>DEN PRO RAŠELINIŠTĚ / Cikánské slatě / dobrovolnické 
ruční práce na revitalizaci mokřadu – podpora zazem-
nění již přehrazených kanálů z I. etapy revitalizace – 
spojené s odpolední exkurzí. www.npsumava.cz

3. 8.>MEMORIÁL RENDY VACHOUŠKA / Sušice, zimní sta-
dion / hokejbalový turnaj od 8:30 hodin. www.kul-
turasusice.cz 

3. 8.>BITVA NA WINTERBERGU / Vimperk / www.meks-
-vimperk.com

3. 8.>TAJEMSTVÍ MOUŘENECKÉ KOSTNICE / Mouřenec 
nad Annínem, kostel sv. Mořice / o kostnicích a historii 
pohřbívání přednáš Mgr. Martin Čechura ze ZČM, 
od 18 hodin. www.pratelemourence.cz 

3. 8.>CHLUMANSKÝ TRH / Chlumany / trh s nabídkou čer-
stvého pečiva, lokálních výpěstků a výrobků, od 8 
do 12 hodin. www.chlumany.cz

3. 8.>VÁZÁNÍ VORŮ A PLAVENÍ DŘEVA / Rechle u Modravy / 
ukázka vázání vorů, starých řemesel a plavení dřeva 
po Vchynicko – Tetovském kanálu, 10.30–15 hodin. 
www.npsumava.cz

3. – 4. 8.>KAŠPERSKOHORSKÁ POUŤ PANNY MARIE SNĚŽ-
NÉ / Kašperské Hory / jedna z největších letních akcí pro 
širokou veřejnost, poutní procesí, staročeský jarmark, 
folklorní vystoupení, pouťové atrakce a doprovodný 
program. www.kasphory.cz

4. 8.>POHÁDKOVÉ VELHARTICE / hrad Velhartice / dvě až tři 
pohádky spolu vzájemně propojené vás za doprovo-
du živé hudby přivedou do světa loutek, od 16 hodin. 
www.hrad-velhartice.cz

4. 8.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PRÁCHNĚ / Horažďovi-
ce / provází Mgr. Roman Vaněk, sraz na zámeckém 
nádvoří ve 14 hodin. www.muzeumhd.cz

4. 8.>DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES ANEB ZAPOMENUTÝ 
ČERT / Nýrsko, lesní divadlo / hraje divadelní spolek 
Bolešiny. www.lesnidivadlonyrsko.cz

5. 8.>MĚSÍC, NÁŠ NEJBLIŽŠÍ SOUSED / Kašperské Hory, 
IS / astronomická přednáška bude v případě příz-
nivého počasí doplněna pozorováním letní večerní 
oblohy přenosnými astronomickými dalekohledy, 
od 19 hodin. www.npsumava.cz

6. 8.>KVILDSKÉ TISÍCOVKY / Kvilda, IS / putování po vrcho-
lech s jedinečným pohledem z ptačí perspektivy, délka 
trasy 15 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz

6. 8.>TVOŘIVÁ DÍLNA / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkou-
šet svou tvořivost, kreativitu a zručnost při antistreso-
vém malování, od 14 do 16 hodin. www.npsumava.cz

7. 8.>KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / Borová Lada / vycház-
ka s povídáním o historii, místopisu a přírodních 
poměrech, délka trasy 14 km, sraz v 9 hodin parko-
viště u obchodu. www.npsumava.cz

7. 8.>DEN RYSA OSTROVIDA A JELENA EVROPSKÉHO / Kvil-
da, NC / celodenní program, od 10 do 15 hodin stezka 
zaměřená prioritně na život rysa a jelena, komentova-
né prohlídky, tvořivá dílna, od 11 a 15 hodin odborná 
přednáška o rysu. www.npsumava.cz

7. 8.>POHLEDY DO KRAJINY / Kašperské Hory, IS / cesto-
vatelská přednáška s promítáním fotografií Hele-
ny Macenauerové – krajina od Sahary po Himálaj, 
od 19 hodin. www.npsumava.cz

7. 8.>KAMELOT REVIVAL / Horní Planá, náměstí / koncert 
od 19 hodin. www.sumava-lipno.eu

8. 8.>KAM SE PODĚL OVČÍ KOŽÍŠEK / Stožec, IS / přijďte 
se podívat, co vše se dá vyrobit z ovčí vlny, od 13 hodin. 
www.npsumava.cz

8. 8.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS / 
vycházka přes Šibeniční vrch, poznávání drobných 
tajemství přírody díky doplňkovým aktivitám pro zví-
davé děti i dospělé, délka traky 5,5 km; od 14 hodin. 
www.npsumava.cz

9. 8.>JEDOVATÉ ROSTLINY V PŘÍRODĚ / Kašperské Hory, 
IS / Jsou všechny rostliny k jídlu? Botanická vycház-
ka za tajemstvím jedlých i jedovatých šumavských 
rostlin, od 10 hodin. www.npsumava.cz

9. 8.>ŠVEJK – BAND / Chanovice / písničky z hospůdek 
a kabaretů 20. století. Začátek v 18 hodin. www. 
chanovice.cz

9. 8.>VÝSTUP NA VRCHOL ANTÝGL / Horská Kvilda / vycház-
ka s povídáním o historii, místopisu a přírodních 
poměrech, délka trasy 8 km, sraz u hotelu Rankl 
v 9.30 hodin. www.npsumava.cz

9. 8.>RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ / Kvilda, 
NC / Co to byly pateříky a jak se vyrábějí vinuté per-
ly? Přijďte si poslechnout mnoho zajímavého o histo-
rii sklářství na Šumavě a sami se pak můžete pokusit 
o výrobu, od 13 hodin. www.npsumava.cz

10. 8.>FESTIVAL PIVA/ Prachatice, náměstí  / přehlíd-
ka malých lokálních minipivovarů, pivní specia-
lity k zakousnutí, velký stan k posezení. Bohatý 
doprovodný program. Začátek ve 12 hodin. www. 
kisprachatice.cz

10. 8.>DŘEVĚNÁ OLYMPIÁDA / Hojsova Stráž / 15. ročník 
hojsoveckého klání pro děti i dospělé od 13.30 hodin 
u hasičárny. www.sumava.net/itcruda

10. 8.>KONCERT LIBORA JANEČKA / Hrádek u Sušice, 
zámecká kaple / zahájení koncertu v 17 hodin. www. 
zamekhradek.cz

10. 8.>PELLANT TRIO / Žihobce, kostel / koncert od 18 hodin. 
www.zihobce.eu

10. 8.>ŠUMAVSKÝ HAŠIČ / Horažďovice / www.sdhhorazdo-
vice.estranky.cz

10. 8.>ZA HISTORIÍ RÝŽOVÁNÍ ZLATA / Radešov / dozvíte 
se o rýžování a dolování zlata na Šumavě od dob Kel-
tů až do přelomu 19. a 20. století, včetně praktických 
ukázek a soutěží, od 14 hodin. www.npsumava.cz

11. 8.>POHÁDKOVÉ VELHARTICE / hrad Velhartice / pohád-
kový příběh v podání Teátru Pavla Šmída, od 16 hodin. 
www.hrad-velhartice.cz

11. 8.>DOSTIHY / Kratochvíle, závodiště u zámku / www.
netolice.cz

11. 8.>FOLKOVÝ FESTIVAL / Žihobce, zámecký park / druhý  
ročník folkového festivalu pod širým nebem. www. 
zihobce.eu

11. 8.>CIMBÁLOVÁ MUZIKA MILANA BROUČKA A VLAĎKA 
BAUEROVÁ / Mouřenec nad Annínem, kostel sv. Mořice / 
písně klasické, lidové, populární i filmové v podá-
ní plzeňské cimbálové kapely, od 14 hodin. www. 
pratelemourence.cz 

12. 8.>HLEDÁNÍ ŠUMAVSKÝCH SKŘÍTKŮ / Kašperské Hory, 
IS / dopoledne plné her a aktivit o šumavské pří-
rodě pro rodiče s dětmi, od 10 do 13 hodin. www. 
npsumava.cz

12. 8.>SUŠICKÁ TANČÍRNA / Sušice, ostrov Santos / začátek 
v 19 hodin. www.kulturasusice.cz 

13. 8.>TVOŘIVÁ DÍLNA „Z OVČÍNA“ / Kašperské Hory, IS / 
přijďte si vyzkoušet zpracování ovčí vlny a různé 
techniky plstění, od 14 hodin. www.npsumava.cz

13. – 16. 8.>DRÁTOVÁNÍ NA HRADĚ / hrad Rabí / ukázky 
drátování, zájemci si mohou tuto dovednost vyzkou-
šet. www.hrad-rabi.eu

14. 8.>POHLEDY DO KRAJINY / Kašperské Hory, IS / cesto-
vatelská přednáška s promítáním fotografií Heleny 
Macenauerové – krajina a lidé severního Vietnamu, 
od 19 hodin. www.npsumava.cz

14. 8.>O LÍNÉM ČIPEROVI / Horní Planá / pohádka pro děti 
od 17 hodin. www.sumava-lipno.eu

15. 8.>ŽIVOT V OBLACÍCH / Stožec, IS / Chcete poznat 
tajemství z ptačího světa? Vydejte se s námi po Puš-
tíkově stezce plné zábavných úkolů, v IS Stožec si 
vyzvedněte pracovní listy a potřebné instrukce. www.
npsumava.cz

15. 8.>BOHOSLUŽBA V HRADNÍ KAPLI / hrad Švihov / 
od 18 hodin. www.hradsvihov.cz

15. 8.>NOČNÍ PROHLÍKDY / hrad Kašperk / poznejte noč-
ní život na hradě v rámci oživených prohlídek. www.
kasperk.cz

15. 8.>LETNÍ VYCHÁZKA ZA  PŘÍRODOU I  HISTORIÍ / 
Srní, IC / vydáme se přes Horní Hrádky do kaňo-
nu řeky Vydry a projdeme Klostermannovu stezku 
až ke Kamennému domu, délka trasy 10 km. www. 
npsumava.cz

15. 8.>JIŘÍ SCHMITZER / Vyšší Brod, gotické sklepení / kon-
cert od 18 hodin. www.ivyssibrod.cz

15. 8.>VEČERNÍ PROHLÍDKA / Mlázovy, pohádková chalu-
pa / Hynek Klimek bude vyprávět pohádky, poseze-
ní u ohně, od 18 hodin. www.pohadkovachalupa.cz

16. 8.>NEZNÁMÉ STRÁŽENSKO II. / Strážný, náves u kašny / 
komentovaná vycházka do okolí přes zříceninu hra-
du Kužvart – Orlovku – Žlíbky; délka trasy 10 km, 
od 9.30 hodin. www.npsumava.cz

16. 8.>RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ / Kašper-
ské Hory, IC / Co to byly pateříky a jak se vyrábějí vinu-
té perly? Přijďte si poslechnout mnoho zajímavého 
o historii sklářství na Šumavě a sami se pak může-
te pokusit o výrobu, začátek ve 13 hodin. www. 
npsumava.cz

16. 8.>MEMENTO A  GO SPIRIT / Mouřenec nad Anní-
nem, kostel sv. Mořice / unikátní spojení dvou sušic-
kých hudebních souborů. začátek v 19 hodin. www. 
pratelemourence.cz 

16. 8.>VYCHÁZKA ZA PTÁČKY A ZPĚVÁČKY / Svinná Lada, 
IS / vycházka do okolí s povídáním o ptačích obyva-
telích kraje, od 8.30 hodin, délka trasy 8 km. www.
npsumava.cz

16. – 17. 8.>OŽIVENÉ NOČNÍ PROHLÍDKY / hrad Švihov / 
devatenáctý ročník přinese zbrusu nové představe-
ní, na své si přijdou milovníci čertů, žen a zemitého 
humoru. www.hradsvihov.cz

16. – 17. 8.>DOBRŠSKÁ BRÁNA / Dobrš / mezinárodní 
hudební festival. www.dobrsskabrana-fest.cz

16. – 18. 8.>IXS EUROPEAN DOWNHILL CUP / Špičák, Ski & 
bike / závod evropského poháru ve sjezdu horských 
kol, jediný závod v ČR. www.ixsdownhillcup.com

17. 8.>PŘÍBĚH MOUŘENECKÝCH FRESEK / Mouřenec 
nad Annínem, kostel sv. Mořice / o freskách bude před-
nášet prof. Jan Royt. Začátek v 18  hodin. www. 
pratelemourence.cz

17. 8.>STAROČESKÁ KONOPICKÁ / Chlumany / tradiční 
oslava sklizně lnu a konopí, večer taneční veselice. 
www.chlumany.cz

17. 8.>DUO KOS / Železná Ruda, kostel / koncert komorní 
hudby od 19 hodin. www.sumava.net/itcruda

17. 8.>25 LET BUDOVÁNÍ CHANOVICKÉHO SKANZE-
NU / Chanovice, zámecký areál / souhrn o čtvrtsto-
letí skanzenu. Výstava potrvá až do 8. září. www. 
chanovice.cz

17. 8.>KONCERT / zřícenina Dívčí Kámen / trampské, folkové 
i lidové písničky zahrají Matěj Rak a František Vlček, 
od 18 hodin. www.divcikamen.cz

17. 8.>JAVORNICKÝ PAZDŘIVEC / Javorník na Šumavě / nezá-
vodní MTB happening. www.javorniksumava.cz

17. – 18. 8.>MARIÁNSKÁ POUŤ / Horažďovice, tržiště / www.
horazdovice.cz

17. – 18. 8.>VOLARSKÉ SLAVNOSTI DŘEVA / Volary / tra-
diční dřevařský jarmark, soutěž o putovní dřevák, 
pochod v dřevěné obuvi, hudba. www.mestovolary.cz

17. – 22. 8.>DEADTOWN / zámek Kratochvíle / nové před-
stavení Divadla bratří Formanů. www.zamek-kra-
tochvile.cz

17. – 25. 8.>LIPNO SPORT FEST / Lipno nad Vltavou / kultur-
ní a sportovní program pro děti i dospělé, kurzy in-
line bruslení, běžeckých lekcí, možnost vyzkoušet si 
paddleboard. www.lipno.info

18. 8.>MÝTY A SKUTEČNOSTI O MRAVENCÍCH / Kvilda, 
IS / vycházka méně známým okolím Kvildy, které 
vyniká neobvyklým množstvím mravenčích obydlí, 
od 10 hodin. www.npsumava.cz

18. 8.>RABSKÝ FLOUTEK / hrad Rabí / Divadlo LokVar uve-
de pohádku Malá mořská víla, od 15 hodin. www.
hrad-rabi.eu

19. 8.>ROSTLINY NAŠICH BABIČEK / Kašperské Hory, IS / 
botanická vycházka za tajemstvím šumavských rost-
lin, od 10 hodin. www.npsumava.cz

20. 8.>VYCHÁZKA PŘES MALÝ A VELKÝ BABYLON / Malý 
Radkov / cestou budeme poznávat drobná tajem-
ství přírody, délka trasy 8 km, od 10 hodin. www.
npsumava.cz

21. 8.>KNÍŽECÍ PLÁNĚ DŘÍVE A DNES / Borová Lada / vycház-
ka s povídáním o historii, místopisu a přírodních 
poměrech, délka trasy 14 km, sraz v 9 hodin parko-
viště u obchodu. www.npsumava.cz

21. 8.>DEN VLKA OBECNÉHO / Srní, NC / celodenní pro-
gram, od 10 do 15 hodin stezka zaměřená priorit-
ně na život vlka, tvořivá dílna, od 11 hodin odborná 
přednáška. www.npsumava.cz

21. 8.>SPOLEK TIV  / Horní Planá, náměstí  / koncert 
od 19 hodin. www.sumava-lipno.eu

22. 8.>PO STOPÁCH SKLÁŘŮ / Kvilda, IS / vycházka po býva-
lých sklárnách s povídáním o historii, místopisu a pří-
rodních poměrech, délka trasy 12 km, od 9.30 hodin. 
www.npsumava.cz

22. 8.>KAM SE PODĚL OVČÍ KOŽÍŠEK / Stožec, IS / přijďte 
se podívat, co vše se dá vyrobit z ovčí vlny, od 13 hodin. 
www.npsumava.cz

22. 8.>TVOŘIVÁ DÍLNA / Kašperské Hory, IS / přijďte si 
vyzkoušet svou tvořivost, kreativitu a zručnost při 
antistresovém malování, od 14 do 16 hodin. www. 
npsumava.cz

23. 8.>ENIGMATICKÉ VARIACE / hrad Kašperk / Výjimeč-
ná hra ve výjimečném prostředí, od 19 hodin. www.
kasperk.cz

23. 8.>DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ / hrad Rožmberk / reci-
tál o lásce Návštěva mladé dámy, od 20 hodin. www.
hrad-rozmberk.cz

23. 8.>TAJEMNÉ SOVY / Borová Lada, soví voliéry / poznej-
te noční život sov na  komentované prohlídce, 
od 18 hodin. www.npsumava.cz

23. 8.>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

23. 8.>VEČERY SE SKLÁŘI PŘI SVĚTLE LOUČÍ / Brusírna Raj-
ský dvůr u Annína / komentované prohlídky brusírny 
skla provádí sklářská královna, ukázka výroby vinu-
tých perel, malé překvapení nejen pro děti; první pro-
hlídka od 21 hodin. www.kyralky.cz

23. – 24. 8.>OŽIVENÉ NOČNÍ PROHLÍDKY / hrad Švihov / 
devatenáctý ročník přinese zbrusu nové představe-
ní, na své si přijdou milovníci čertů, žen a zemitého 
humoru. www.hradsvihov.cz

24. 8.>BARTOLOMĚJSKÁ POUŤ / Vyšší Brod / tradiční akce 
plná představení, koncertů, tanečních vystoupení 
a soutěží pro děti i dospělé, po celý den velký jarmark. 
www.ivyssibrod.cz

24. 8.>VÁZÁNÍ VORŮ A PLAVENÍ DŘEVA / Rechle u Modravy / 
ukázka vázání vorů, starých řemesel a plavení dřeva 
po Vchynicko – Tetovském kanálu, 10.30–15 hodin. 
www.npsumava.cz

24 8.>DEN PRO RAŠELINIŠTĚ / Soumarský most / dobro-
volnické ruční práce na revitalizaci mokřadu – pod-
pora zazemnění již přehrazených kanálů z I. etapy 
revitalizace – spojené s odpolední exkurzí. www.
npsumava.cz

24. 8.>ELIAS / Mouřenec nad Annínem, kostel sv. Mořice / 
koncert klatovské kapely od 19 hodin. www.prate-
lemourence.cz 

24. 8.>FARMÁŘSKÉ TRHY/ Sušice, náměstí Svobody / od 8 
do 13 hodin. www.mestosusice.cz

24. 8.>BRATŘI VILÍMCOVÉ / Chanovice, zámek / od 18 hodin 
koncert housle a klavír. www.chanovice.cz

24. 8.>AUTHOR KRÁL ŠUMAVY ROAD / Klatovy a okolí / 
závod silničních kol. www.sumavanet.cz/triatlon

24. 8.>POUTNÍ MŠE U ROSENAUEROVY KAPLIČKY / Jelení 
Vrchy / od 14 hodin. www.schw-kan.com

24. 8.>VLNA A MLÉKO / Hoslovice, mlýn / jak se zpracovávala 
vlna a co vše se dá vyrobit z mléka, se dozvíte na této 
celodenní akci, komentované prohlídky a pouštění 
mlýnského kola. www.muzeum-st.cz

24. 8.>METAL MADNESS / Sušice, ostrov Santos / open air 
festival. franta@mortifilia.cz 

24. 8.>AC/DC revival Špejbls Helprs/ Janovice nad Úhla-
vou, park / od 20 hodin. www.knihovna-janovice.cz

25. 8.>SLUNCE, SENO, JAHODY A PÁR FACEK / Nýrsko, les-
ní divadlo / hraje divadelní spolek Nýrsko. www.les-
nidivadlonyrsko.cz

25. 8.>JELENOVRŠSKÉ SLAVNOSTI / Jelení Vrchy / setkání 
s folklorem, plavení dříví, pohádka u horního plaveb-
ního portálu od 11.30 hodin. www.schw-kan.com

26. 8.>BENEFIČNÍ VEČER / zámek Kratochvíle / přijďte podpo-
řit Chelčický domov sv. Linharta, od 17 hodin. www.
zamek-kratochvile.cz

26. 8.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, 
IS / vycházka do okolí, poznávání drobných tajem-
ství přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé 
děti i dospělé, délka traky 5,5 km; od 9 hodin. www.
npsumava.cz

27. 8.>POHLEDY DO KRAJINY / Kašperské Hory, IS / cesto-
vatelská přednáška s promítáním fotografií Heleny 
Macenauerové – krajina a lidé severního Vietnamu, 
od 19 hodin. www.npsumava.cz

28. 8.>MÝTY A SKUTEČNOSTI O MRAVENCÍCH / Kvilda, 
IS / vycházka méně známým okolím Kvildy, které 
vyniká neobvyklým množstvím mravenčích obydlí, 
od 10 hodin. www.npsumava.cz
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28. 8.>ZÁCHRANNÁ STANICE / Klášterec u Vimperka / 
komentovaná prohlídka voliér, od 11 a 13 hodin. 
www.npsumava.cz

28. 8.>RUMCAJS LOUPEŽNÍKEM / Horní Planá / pohádka pro 
děti od 17 hodin. www.sumava-lipno.eu

29. 8.>JAROSLAV HUTKA / Vyšší Brod, gotické sklepení / kon-
cert od 18 hodin. www.ivyssibrod.cz

29. 8.>VÝPRAVA ZA LESNÍM HMYZEM / Horská Kvilda, SEV / 
komentovaná vycházka vhodná i pro děti, délka trasy 
4 km od 10 hodin. www.npsumava.cz

29. 8.>TVOŘIVÁ DÍLNA „Z OVČÍNA“ / Kašperské Hory, IS / 
přijďte si vyzkoušet zpracování ovčí vlny a různé 
techniky plstění, od 14 hodin. www.npsumava.cz

30. 8.>HARLEJ, ALKEHOL / Sušice, ostrov Santos / od 20 hodin. 
www.kulturasusice.cz 

30. 8.>KONCERT MUSICAL FRIENDSHIP / Chanovice, zámek / 
moderní skladby v úpravě pro housle, kytaru a klavír 
od 18 hodin. www.chanovice.cz

30. 8.>NÁVŠTĚVA DOMU DIVOČINY A PROHLÍDKA ZVÍŘE-
CÍCH VÝBĚHŮ / Alžbětín – Falkenstein / sraz v 9.20 u IS 
Alžbětín. www.npsumava.cz

31. 8.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / mlsálci se 
mohou těšit na  tradiční lenorské placky, hous-
ky a výtečný chléb. Akce od 9 do 13 hodin. www. 
sumava.net/iclenora

31. 8.>HRADOZÁMECKÁ NOC / hrad Rabí / kulturní pro-
gram v zšeřelém hradním areálu od 18.30 hodin. 
www.hrad-rabi.eu

31. 8.>HRADOZÁMECKÁ NOC / hrad Rožmberk / večer-
ní prohlídky hradu. Začátek v  19  hodin. www. 
hrad-rozmberk.cz

31. 8.>MAŠINFÍRA SI DÁ BACHA! / Mouřenec nad Annínem, 
kostel sv. Mořice / Varhanní koncert Jany Havlíčkové 
z Dvora Králové nad Labem, která je v civilu strojve-
doucí, od 19 hodin. www.pratelemourence.cz 

31. 8.>ROZLOUČENÍ S KULTURNÍM LÉTEM / Horní Planá, 
náměstí / hudba, tanec, ohňostroj od 19 hodin. www.
sumava-lipno.eu

31. 8. – 1. 9.>VÍKEND PRO RAŠELINIŠTĚ / Hučina / dob-
rovolnické ruční práce na  revitalizaci mokřa-
du – podpora zazemnění již přehrazených kanálů 
z I. etapy revitalizace. Akce je spojená s exkurzí. www. 
npsumava.cz

ZÁŘÍ 2019
1. 9.>SUŠICKÁ POUŤ / Sušice / mše, pouťové atrakce, 

výstava drobného zvířectva v areálu chovatelů. www.
mestosusice.cz

5. 9.>JEZERNÍ SLAŤ – OSTRŮVEK SEVERSKÉ PŘÍRODY / 
Kvilda, IS / prohlídka rašeliniště spojená s výstupem 
na vrchol Tetřev, délka trasy 10 km, od 10 hodin. 
www.npsumava.cz

6. – 7. 9.>SEPTEMBEER FEST / Horní Planá / 5. ročník piv-
ního festivalu s bohatým doprovodným programem. 
www.horniplana.cz

6. – 7. 9.>ŠUMAVSKÉ KAŠPERSKÉ HORY / Kašperské Hory / 
historické městské slavnosti navrátí návštěvníky 
do uvolněné nálady 60. let, v pátek program zahájí 
muzikálové představení Šakalí léta v kině, v sobotu 

na náměstí hudební a taneční vystoupení, historic-
ká auta, mléčný bar a možná přijde i kouzelník. www.
kasphory.cz

7. 9.>PUTOVÁNÍ KELTSKOU STEZKOU / z Boubína na keltské 
hradiště Věnec / v 8 hodin zahájení pochodu na Kubo-
vě Huti po vyznačené trase na Boubín, přes Mařský 
vrch na hradiště Věnec, odpoledne ve Lčovicích kel-
tská slavnost. www.lcovice.cz

7. 9.>DOMOVINOU VZÁCNÉHO TETŘÍVKA OBECNÉHO / 
Svinná Lada, IS / prohlídka Chalupské slatě a vycházka 
do jejího okolí s výkladem o životě tetřívka obecné-
ho a o historii kraje, délka trasy 10 km, od 10 hodin. 
www.npsumava.cz

7. 9.>PLAVBA KURIOZNÍCH PLAVIDEL / Vyšší Brod, kemp 
Pod Hrází / netradiční akce s kulturním programem, 
start v 13:26 hodin. www.ivyssibrod.cz

7. 9.>CHLUMANSKÝ TRH / Chlumany / trh s nabídkou čer-
stvého pečiva, lokálních výpěstků a výrobků, od 8 
do 12 hodin. www.chlumany.cz

7. 9.>LIPNO DĚTEM / Lipno nad Vltavou / ukázky a zása-
hy profesionálních hasičů, policistů a záchranářů, 
technika, simulátor převrácení a nárazu od BESIP. 
www.lipno.info

7. 9.>VÁBENÍ BABÍHO LÉTA / zřícenina Dívčí Kámen / zábav-
ný program, hry a soutěže pro děti i dospělé. www.
divcikamen.cz

7. – 8. 9.>30 LET OD PÁDU ŽELEZNÉ OPONY / Český Krum-
lov – Nové Údolí a zpět / jízda zvláštního motorového 
vlaku. www.cd.cz

7. 9.>KŘÍŽ SMÍŘENÍ / Zhůří u Javorné / pietní slavnost vztyče-
ní a posvěcení Kříže smíření, spojená se vzpomínkou 
na výrazné osobnosti knězů, kteří působili ve Velhar-
tické farnosti. www.muhartmanice.cz

7. 9.>TOUCH OF GOSPEL / Mouřenec nad Annínem, kostel 
sv. Mořice / koncert plzeňského gospelového sboru 
od 13 hodin. www.pratelemourence.cz 

7. 9.>SETKÁNÍ S TRADICÍ / u Rosenauerova pomníku / ukáz-
ky plavení dříví. www.schw-kan.com

8. 9.>AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ! / Nýrsko, lesní divadlo / hraje 
divadelní spolek Holýšov. Více informací na www. 
lesnidivadlonyrsko.cz

8. 9.>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.>NAPOLEON BONAPARTE – MUŽ, KTERÝ ZMĚNÍL 
EVROPU / Prachatice, muzeum / přednáší PhDr. Fran-
tišek Kubů. Začátek přednášky v 17 hodin. www. 
prachatickemuzeum.cz

12. 9.>VÝSTUP NA  VRCHOL ANTÝGL / Horská Kvilda / 
vycházka s povídáním o historii, místopisu a přírod-
ních poměrech, délka trasy 8 km, sraz u hotelu Ran-
kl v 9.30 hodin. www.npsumava.cz

13. 9.>ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ SLAVNOSTI / Horažďovice, 
hotel Prácheň / Trio Kalliopé a Gabriela Pechmanno-
vá od 19 hodin. www.horazdovice.cz

13. – 14. 9.>DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ / Klatovy / www.
klatovy.cz/icklatovy

13. – 15. 9.>HOUBAŘSKÝ VÍKEND / Javorník na Šumavě / 
mykologická výstava. www.javorniksumava.cz

14. 9.>BĚHEJ LESY BOLETICE / Olšina, Boletice / noční 
závod, užijete si jedinečnou atmosféru potemnělého 
lesa. Dvě trasy, délka trasy 13 a 20 km. Více na  www. 
behejlesy.cz

14. 9.>MISTROVSTVÍ ŠUMAVY V OPÉKÁNÍ PRASAT / Hart-
manice / 4. ročník, od 10 hodin u hotelu Vintíř. www.
hartmanice.cz

14. 9.>PODZIMNÍ SLAVNOSTI A DNY EVROPSKÉHO DĚDIC-
TVÍ / Prachatice / www.prachatice.eu

14. 9.>VELKÁ CENA ZADOVA / Zadov / český pohár v běhu 
do vrchu, kvalifikace na MS. www.behdovrchu.com

15. 9.>ENDURO RACE / Špičák, Ski & bike / závod horských 
kol. www.sumava.net/itcruda

15. 9.>MŠE SVATÁ / Vatětice, kaple Panny Marie Bolestné / 
od 11 hodin. www.hartmanice.cz

17. – 20. 9.>FILMOVÝ FESTIVAL NATURVISION / Vimperk / 
mezinárodní festival o zvířatech a přírodě. www.
vimperk.cz

19. 9.>MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ / Kvilda, NC / vycházka do oko-
lí Jezerní slatě za jelení říjí, s výkladem o životě jele-
nů a ukázkou techniky vábení, od 18 hodin. www.
npsumava.cz

19. 9.>MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY / Kla-
tovy, sál radnice / Flétna virtuozní, od 19 hodin. www.
klatovy.cz/icklatovy

20. 9.>TAJEMNÉ SOVY / Borová Lada, soví voliéry / poznej-
te noční život sov na komentované prohlídce, od 
17 hodin. www.npsumava.cz

21. 9.>KVETOUCÍ POKLADY PODZIMU / Kašperské Hory, IS / 
botanická vycházka nejen za šumavskými hořci, od 
10 hodin. www.npsumava.cz

21. 9.>KRÁSY PŘÍRODY VE VELKÝCH NADMOŘSKÝCH 
VÝŠKÁCH / Srní, NC / přednáška o výstupech na vyso-
ké hory na Aljašce, v Peru, v Himalájích nebo Tibetu, 
od 14 hodin. www.npsumava.cz

21. 9.>SETKÁNÍ S FOLKLOREM / u hraničního potoku Ježo-
vá – Iglbach / ukázky plavení dříví od 13 hodin. www.
schw-kan.com

21. 9.>DOLNÍ VLTAVICE ŽIJE / Dolní Vltavice / 3D vizualiza-
ce vesnice na vodní clonu přímo v místech, kde zbyt-
ky obce odpočívají pod vodou, doprovodný program, 
od 15 hodin. www.dolnivltavicezije.cz

21. 9.>ČESKO-NĚMECKÁ POUŤ K SV. MOŘICI / Mouřenec nad 
Annínem, kostel sv. Mořice / bohoslužba za účasti němec-
kých rodáků od 14 hodin. www.pratelemourence.cz

21. – 22. 9.>SPARTAN RACE / Lipno nad Vltavou / závodní-
ci, kteří dokončí všechny 3 závody, obdrží speciální 
medaili. www.lipno.info

21. – 22. 9.>HOJSOVECKÁ POUT́  / Hojsova Stráž / s hud-
bou, zábavou a vším, co k pouti patří. www.suma-
va.net/itcruda

21. – 22. 9.>MUZEUM LEHKÉHO OPEVNĚNÍ / Annín / přijď-
te si prohlédnout soustavu řopíků s dobovým vybave-
ním. www.ropik-annin.cz

22. 9.>ČESKO  – BAVORSKÁ NEDĚLE / Železná Ruda – 
Alžbětín / bleší trh, hudba a bohatý program od 8 
do 17 hodin na hraničním nádraží. www.sumava-
net.cz/itcruda

22. 9.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA MĚSTA / Horažďovi-
ce / provází Mgr. Roman Vaněk, sraz na zámeckém 
nádvoří ve 14 hodin. www.muzeumhd.cz

24. 9.>MILOVÁNÍ V PŘÍRODĚ / Kvilda, NC / vycházka do oko-
lí Jezerní slatě za jelení říjí, s výkladem o životě jele-
nů a ukázkou techniky vábení, od 18 hodin. www.
npsumava.cz

28. 9.>SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY / Klatovy, náměstí / sva-
továclavská jízda od 12 hodin a kulturní program. 
www.mksklatovy.cz

28. 9.>DEN VĚŽÍ A ROZHLEDEN / Javorník na Šumavě / www.
javorniksumava.cz

28. 9.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / mlsálci 
se mohou těšit na tradiční lenorské placky, hous-
ky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www.suma-
va.net/iclenora

28. 9.>ŠUMAVSKÝ FOTO MARATON / Kašperské Hory, IS / 
fotografická soutěž pro širokou veřejnost, úkolem 
soutěžících je nafotit za 5 hodin 5 témat v zadaném 
pořadí; hostem akce je fotograf Robert Vano. www.
npsumava.cz

28. 9.>STOŽECKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V TLUČENÍ ŠPAČ-
KŮ / Stožec, IS / soutěž je určena všem, co se rádi baví 
a nebojí se do toho praštit, od 13 hodin. www.npsu-
mava.cz

28. 9.>FARMÁŘSKÉ TRHY/ Sušice, náměstí Svobody / od 8 
do 13 hodin. www.mestosusice.cz

28. 9.>PODZIMNÍ BĚH ŽELEZNORUDSKEM / Železná 
Ruda / 30. ročník závodu, od 10 hodin. www.suma-
va.net/itcruda

ŘÍJEN 2019
1. 10.>DEN SENIORŮ / Horažďovice, KD / Naďa Urbánková, 

Otavanka. www.horazdovice.cz 

1. 10.>KONCERT JAROSLAVA HUTKY  / Sušice, kino  / 
od 19 hodin. www.kulturasusice.cz 

3. 10.>ZMIZELÁ ŠUMAVA / Alžbětín, hraniční nádraží / filmo-
vý večer s Emilem Kintzlem a Janem Fišerem. www.
sumava.net/itcruda

5. 10.>CHLUMANSKÝ TRH / Chlumany / trh s nabídkou 
čerstvého pečiva, lokálních výpěstků a výrobků, od 8 
do 12 hodin. www.chlumany.cz

5. 10.>ŠUMAVSKÉ ŠTRŮDLOVÁNÍ / Dobrá Voda u Hartma-
nic / soutěž o nejlepší jablkový závin, od 15 hodin. 
www.sumavskecesty.cz

5. 10.>DEN MÍSTNÍ POTRAVINY / Chanovice, skanzen / tra-
diční potravinářský den, hudba, ukázky řemesel, od 10 
do 17 hodin. www.chanovice.cz

6. 10.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PRÁCHNĚ / Horažďo-
vice / provází Mgr. Roman Vaněk, sraz na zámeckém 
nádvoří ve 14 hodin. www.muzeumhd.cz

6. 10.>BRAMBORIÁDA A DRAKIÁDA / Mlázovy, pohádková 
chalupa / ukončení pohádkové sezony, od 13 hodin. 
www.pohadkovachalupa.cz

6. 10.>DEN PRO RAŠELINIŠTĚ / Zhůří / dobrovolnické ruční 
práce na revitalizaci mokřadu – podpora zazemnění již 
přehrazených kanálů z I. etapy revitalizace – spojené 
s odpolední exkurzí. www.npsumava.cz

8. 10.>DALIBOR JANDA + KAPELA PROTOTYP / Sušice, 
KD Sokolovna / koncert, začátek v 19 hodin. www. 
kulturasusice.cz 

8. 10.>MAYERLING 1889 – SMRT KORUNNÍHO PRINCE 
ARCIVÉVODY RUDOLFA / Prachatice, muzeum / před-
náší PhDr. František Kubů, od 17 hodin. www.pra-
chatickemuzeum.cz

11. 10.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD Sokolovna / pohád-
ka pro děti. Začátek představení  v 17 hodin. www.
loutky.unas.cz

12. 10.>HAVELSKÝ JARMARK / Horažďovice, náměstí / řeme-
slný a farmářský jarmark, kulturní program, od 9 
do 12 hodin. www.horazdovice.cz

12. 10.>SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ HISTORICKÝCH TRAKTORŮ / 
Mahouš / výstava historických traktorů a další techni-
ky s ukázkou dobové orby, muzika, občerstvení. www.
jihoceskyvenkov.cz

12. 10.>HUBERTOVA JÍZDA / Bohumilice, zámek / hob-
by skokové závody, mše svatá, bohatý doprovodný 
program. Slavnostní zahájení je ve 13 hodin. www.
zamekskalice.cz 

18. 10.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD Sokolovna / pohád-
ka pro děti. Začátek představení  v 17 hodin. www.
loutky.unas.cz

18. 10.>LAMPIONOVÝ PRŮVOD A STEZKA ODVAHY / 
Vyšší Brod, náměstí / začátek akce v 18 hodin. www.
ivyssibrod.cz

19. 10.>SLAVNOSTI PLODŮ / Truskovice / tradiční ovocnář-
ský jarmark s doprovodným programem od 10 hodin. 
www.chelcicko-lhenicko.cz

19. 10.>MOKŘADY V OKOLÍ NOVÉ PECE A JEJICH OBNO-
VA / Nová Pec / odborná exkurze s průvodcem s ukáz-
kou odvodněných mokřadů navržených k revitalizaci, 
od 9 hodin. www.npsumava.cz

22. 10.>ÍRÁN ZNÁMÝ NEZNÁMÝ / Prachatice, muzeum / 
přednáší Mgr. Jindřich Vágner, od 17 hodin. www.
prachatickemuzeum.cz

25. 10.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD Sokolovna / 
od 17 hodin pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz

26. 10.>FARMÁŘSKÝ TRH / Klatovy, náměstí  / od 8 do 
14 hodin. www.mksklatovy.cz

26. 10.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / mlsál-
ci se mohou opět těšit na tradiční lenorské placky, 
housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www. 
sumava.net/iclenora

26. 10.>ZAMYKÁNÍ HRADU / hrad Velhartice / běh o hrad-
ní klíč, doprovodný program, ohňostroj, lampi-
onový průvod. Začátek akce ve  13  hodin. www.
hrad-velhartice.cz

26. 10.>FARMÁŘSKÉ TRHY / Sušice, náměstí Svobody / od 8 
do 13 hodin. www.mestosusice.cz

26. – 27. 10.>MUZEUM LEHKÉHO OPEVNĚNÍ / Annín / přijď-
te si prohlédnout soustavu řopíků s dobovým vybave-
ním. www.ropik-annin.cz

26. – 28. 10.>FILMOVÉ KAŠPERSKÉ HORY / Kašperské 
Hory, kino / filmový festival na téma Šumava na plát-
ně i mimo něj, přehlídka filmů, besedy, doprovodné 
programy. www.kasphory.cz

28. 10. >NENUĎME SE DOMA / Stožec, IS / podzimní tvo-
ření, a to nejen pro děti. Začátek ve 13 hodin. www.
npsumava.cz

28. 10.>OSLAVY DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKO-
SLOVENSKÉHO STÁTU / Sušice, Památník u ZŠ T. G. Masa-
ryka / lampiónový průvod a pietní akt u památníku 
padlých. www.mestosusice.cz

29. 10.>SPIRITUÁL KVINTET / Sušice, KD Sokolovna / kon-
cert od 19 hodin. www.kulturasusice.cz 

28. 10.>KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU / Klatovy, KD / 
od 19 hodin. www.mksklatovy.cz

LISTOPAD 2019
1. 11.>LOUTKOVÉ DIVADLO  / Sušice, KD Sokolovna  / 

od 17 hodin pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz

2. 11.>ČIŠTĚNÍ TURISTICKÝCH STEZEK / Vyšší Brod / sraz 
na náměstí v 10 hodin. www.ivyssibrod.cz

5. 11.>ZDENĚK IZER – NA PLNÝ COOLE / Sušice, KD Sokolov-
na / od 19 hodin. www.kulturasusice.cz 

8. 11.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD Sokolovna / od 
17 hodin pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz

8. 11.>ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ SLAVNOSTI / Horažďovice, 
hotel Prácheň / Ensemble Frizzante a Vanda Hybne-
rová od 19 hodin. www.horazdovice.cz

8. – 10. 11.>MARTINSKÁ HUSA / Horní Planá / ve vybraných 
restauracích budou podávány husí speciality a svato-
martinské víno. www.horniplana.cz

9. 11.>30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE / Kašperské Hory / 
pořad k připomínce událostí, které změnily naši vlast, 
setkání se zajímavými hosty, hudební program. www.
kasphory.cz

9. 11.>SVATOMARTINSKÝ JARMARK / Horažďovice, náměs-
tí / od 9 do 12 hodin řemeslný a farmářský jarmark, 
kulturní program, v 18 h lampionový průvod. www.
horazdovice.cz

12. 11.>PAVEL DOBEŠ / Sušice, kino / koncert od 19 hodin. 
www.kulturasusice.cz 

15. 11.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD Sokolovna / 
od 17 hodin pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz

16. 11.>OLYMPIC  / Sušice, KD Sokolovna  /  koncert 
od 19 hodin. www.kulturasusice.cz 

22. 11.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD Sokolovna / od 
17 hodin pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz

23. 11.>ŠUMAVA LITERA / Vimperk / festival regionální lite-
ratury. www.sumava-litera.cz

23. 11.>SAMETOVÝ MOUŘENEC / Mouřenec nad Anní-
nem, kostel sv. Mořice / koncert písničkáře Jaroslava 
Hutky u příležitosti 30. výročí sametové revoluce, 
od 15 hodin. www.pratelemourence.cz 

24. 11.>KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŽIDOVSKÝCH PAMÁ-
TEK / Horažďovice / provází Mgr. Roman Vaněk, sraz 
účastníků na zámeckém nádvoří ve 14 hodin. www. 
muzeumhd.cz

29. 11.>LOUTKOVÉ DIVADLO / Sušice, KD Sokolovna / 
od 17 hodin pohádka pro děti. www.loutky.unas.cz

30. 11.>ADVENTNÍ LIDOVÝ JARMARK / Horní Planá, dvorek 
rodného domu Adalberta Stiftera / staré šumavské recep-
ty na dobroty ožívají, jakož i drobné řemeslné práce. 
www.sumava-lipno.eu

30. 11.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / mlsálci 
se mohou těšit na tradiční lenorské placky, hous-
ky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www.suma-
va.net/iclenora

30. 11.>NEBÍČKO A PEKLÍČKO / hrad Rabí / přijďte osla-
vit svátek sv. Mikuláše na hrad, od 12 do 16 hodin. 
www.hrad-rabi.eu

Změna programu vyhrazena

KALENDÁŘ AKCÍ NA  ŠUMAVĚ červenec  – listopad 2019



Hartmanka, kouzlo starých 
řemesel
Zajímá vás kouzlo starých řemesel? Zve-
me vás do našeho nového ateliéru a záro-
veň obchodu v Hartmanicích, kde nabízí-
me výrobky s certifikátem ŠUMAVA ori-
ginální produkt®, keramiku, dřevěné hrač-
ky, řezbářské výrobky, ručně tkané šály, 
šperky z vinutých perel, ručně šitá zvířát-
ka a panenky, ručně předená vlna a dal-
ší ručně vyráběné unikátní originály.

V našem ateliéru můžete sledovat, jak 
se vyrábí na kolovrátku vlněná přadénka, 
prohlédnout si výstavu starých a nových 
kolovrátků a jejich příslušenství, kterých 
je třeba, aby vznikla krásná, přírodní, hře-
jivá příze. 

Chtěli byste si zkusit vyrobit přadénka 
vlny sami? I to si u nás můžete vyzkou-
šet na našem jednodenním kurzu předení 
na kolovrátku. Bližší informace získáte na 
www.lamadorado.com nebo přímo v ate-
liéru.

Jsme oficiálním prodejním místem pro 
výrobky ŠUMAVA originální produkt®.
Otevírací doba ateliéru a obchodu je úte-
rý až pátek, vždy od 13 do 17 hodin, 
tel.: 607 981 351.

Christine Sagstetter 
Hartmanka, Shop & Atelier, 

342 01 Hartmanice 41

Strana 12 Léto 2019 Doma na ŠUMAVĚ

Ovocný koláč s dvojím mazáním a rynglemi
Na těsto: 200 g hladké mouky • 200 g 
polohrubé mouky • 200 ml mléka • 60 g 
cukru • 20 g droždí • 1 vejce • 50 g sádla • 
50 g másla • špetka soli

Tvarohové mazání: 250 g dobrého měk-
kého tvarohu • 1 žloutek • 1 lžíce citro-
nové šťávy • cukr podle chuti • 12% sme-
tana (je-li tvaroh hustý).

Makové mazání: 200 g mletého máku • 
250 ml mléka • 1 lžíce rumu • 70 g cukru.
Mletý mák zalijeme mlékem a za stáleho 
míchání povaříme. Dochutíme rumem 
a cukrem. Mazání nesmí být příliš husté, 
špatně by se roztíralo na těsto.

Drobenka: 80 g měkkého másla • 80 g 
cukru krystal • 80 g hrubé mouky 

Ovoce: ryngle nebo švestky. 
Nejprve si zaděláme z uvedených suro-

vin ne příliš tuhé kynuté těsto. Necháme 
jej na teplém místě asi hodinu a čtvrt 
vykynout. Zatím si připravíme mazání, 
drobenku a vypeckujeme ryngle nebo 

švestky. Větší plech vyložíme pečícím 
papírem a  těsto na něj rovnoměrně 
rozložíme. Celou plochu těsta potřeme 
makovým a v další vrstvě tvarohovým 
mazáním. Na čtvrtky nakrájené ryngle 
naskládáme na tvaroh a nakonec celý 

koláč posypeme drobenkou. Pečeme při 
175 °C asi 35 minut, až začne drobenka 
na koláči zlátnout.

Recept z knihy Vaříme s láskou,  
jíme s chutí od Květy Korečkové 

Zeptejte se místních – co se vařilo na Šumavě?

Srub Javorná zve k řece Vydře netradičně

Znají ji všichni – roztomilé jméno, dravý 
proud jantarové barvy, který se převaluje 
přes divotvorné balvany. Je slavná, skuteč-
ná šumavská celebrita, jež si přízeň lidí 
zasloužila neúnavnou tvořivostí, kterou 
proměňuje svůj kaňon po staletí i během 
jediného roku. 

Patříte-li mezi „staré“ přátele Šumavy, 
jistě si vzpomenete na své první setkání 
s Vydrou. Mně bylo jedenáct let – s praž-
skou školou v přírodě poprvé na Šumavě 
a první výlet do Povydří. Jaro tenkrát napl-
ňovalo koryto tajícím sněhem, Vydra huče-
la, vytvářela vodopády a kolem rozkvétaly 
blatouchy. Turnerova chata zela prázdno-
tou, učitelky tajně za cedulí „I. zóna“ luš-
tily s kapesním klíčem rostlin fialová kvít-
ka dřípatek a kluci „netajně“ nahazova-
li do řeky udici, bez návnady, jen tak pro 

efekt. I když jsem již tenkrát měla sklony 
k sekýrování kvůli ochraně přírody, necha-
la jsem učitele i kamarády stavět kamenné 
trolíky za červenými čarami. Vydra mne 
doslova pohltila. Celou cestu od Čeňko-
vy pily až k Antýglu jsem od ní nemohla 
odtrhnout oči a slíbila si, že jednou budu 
bydlet „někde v lese“. Slib jsem dodržela, 
a tak se ke své nejstarší šumavské přítel-
kyni stále vracím a nechávám se pokaždé 
pohltit všemi jejími krásami, které z ní děla-
jí symbol a jedno z mnoha srdcí Šumavy. 

Vydejme se k Vydře tentokrát trochu 
netradičně. Zaparkujeme ve vísce Svojše 
mezi Rejštejnem a Horskou Kvildou. Roz-
cestník, vytvořený místními, nás nasměruje 
neznačenou cestou na Jelenov. Od zacho-
valého dvorce se otevírá mocný pohled 

na kaňon sestry Vydry, kterou je stydli-
vější, avšak neméně krásná řeka Křemel-
ná. Nepřehlédneme Spálený vrch, Vod-
ní zámek, Sedlo u Srní či Oblík. Kame-
nitá cesta, boží muka a snosy z býva-
lých polí za Thomashofem v nás vyvolají 
představu o staré Šumavě. Kdo rád cestuje 
časem, tomu doporučuji knihy paní Marie 
Malé, která na Jelenově trávila své dětství 
a svými vzpomínkami vnáší do podob-
ných koutů zase život. Pod poslední cha-
lupou, se sbírkou modrého nádobí na plo-
tě, zaslechneme konečně Vydru a pocítíme 
chlad i v suchém létě. Od Turnerovy chaty 
stoupáme po žluté proti proudu Zhůřského 
potoka kolem zaniklé sklářské hutě Hlubo-
ká. Můžeme vyzkoušet neznačenou odboč-
ku vlevo na Nové domy a odtud se vracet 
lesní cestou nad Puchingerovým dvorem 
pod hřbetem Medvědí až do Svojší. Kdo 
se však chystá k Vydře poprvé, nechť pro-
jde celou značenou stezku Čeňkova pila – 
Antýgl, jako kdysi já. Jen vás mile pro-
sím, nenahazujte udici – zkrátka respek-
tujte pravidla ochrany přírody, na která 
člověk díky kráse Vydry paradoxně často  
zapomíná.

Že Šumava nemá jen jedno srdce, se 
dočtete ve Výletní knize Srubu Javorná pro 
naše hosty. Zveme vás k aktivnímu odpo-
činku do ekologického ubytování, které 
ctí tradice a váží si starých přátel Šuma-
vy, i  těch, kteří jsou u nás poprvé. Tří-
pokojový apartmán s kuchyní a koupel-
nou navazuje na bylinkovou „WiFi“ tera-
su, na které můžete plánovat své výlety. 
Přírodní zahrada se spoustou rozkvetlých 
záhonů přivítá i ty z vás, kteří cestují rádi 
s pejskem. Děti se u nás zabaví zahrad-
ní hrou Najdi skřítka (25 skřítků schova-
ných na dvou hektarech dá zabrat a dob-
ře se po ní spí). Bludiště v horské motýlí 
louce, hřiště se sítí i posezení u táboráku 
s výhledem na západ slunce baví i dospělá-
ky (také prý dobře spí). V apartmánu Srubu 
Javorná se můžete ubytovat již od 225 Kč/
os./noc. Těšíme se na vás!

Bc. Eva Michňáková, Srub Javorná 
na Šumavě, www.srubjavorna.cz

Dobrodružství 
v Jiřičné
V devadesátých letech stály u  silnice 
ve vesnici Jiřičná chátrající historické 
objekty, ale dnes zde najdete krásně zre-
konstruované rekreační sportovní Outline  
Centrum. 

Bart Boots již více než 20 let stojí ve 
vedení firmy Outline travel v Belgii a za 
své druhé zázemí a hlavní dovolenkovou 
destinaci pro své krajany si zvolil naši čes-
kou Šumavu. Z malé západočeské vesnič-
ky Jiřičná vybudoval opravdové centrum 
pro široké spektrum cílových skupin, např. 
rodiny s dětmi, seniory, školní skupiny, 
aktivní cestovatele nebo i sportovce v tré-
ninku.

V Outline Centru jde, kromě klasické-
ho stylového ubytování v několika objek-
tech s kapacitou celkem až 150 lůžek 
a s možností kvalitní domácí stravy, hlavně 
o vytváření zajímavých sportovních, kul-
turních a poznávacích programů a zážit-
ků pro všechny hosty. Na tento produkt, 
nazvaný „Dobrodružství v Jiřičné“, byla 
letos Outline Centru udělena prestižní 
značka pro zážitky ŠUMAVA originál-
ní produkt® a současně se Outline Cen-
trum stalo i Partnerem Národního parku  
Šumava.

K dispozici je zde půjčovna horských kol, 
kanoí, raftů, lezeckého vybavení atd. V are-
álu se nachází skály k lezení se střední 
a lehčí obtížností, velké certifikované lano-
vé centrum a menší lanová dráha pro děti 

přes potok, dobrodružné tábořiště v lese 
pro nácvik přežití v divočině, možnost 
stanování či přespání v týpí ve vlastním 
spacáku. Rozlehlá zahrada s množstvím 
herních prvků umožňuje vyžití pro děti 
i dospělé, je zde možnost rozdělání ohně 
nebo grilování. Není problém s uspořádá-
ním jakékoliv oslavy, firemního večírku, 
teambuildingového pobytu, školy v příro-
dě, školení, kurzů nebo sportovního sou-
středění. Každý objekt má velkou spole-
čenskou místnost, pro letní akce je možné 
využít i párty stany nebo krásnou rotundu 
v zahradě. V bezprostřední blízkosti cen-
tra se nachází i sportovní jízdárna s mož-
ností svezení na koni pro děti i dospělé, 
začátečníky i pokročilé.

V nejbližším okolí Jiřičné jsou proz-
načeny čtyři naučné stezky pro pěší, pří-
padně pro horská kola, přímo vesnicí 
vede značená cyklotrasa, která navazuje 
na několik dalších. V létě je možné vyu-
žít velmi příjemné koupaliště s občerst-
vením v Petrovicích u Sušice. V okruhu 
15 km od Jiřičné lze navštívit například 
malebný hrad Kašperk nebo romantic-
ké Velhartice. Pro případ nepříznivé-
ho počasí je Outlilne Centrum vybave-
no i množstvím her pro děti i dospělé, 
nabízíme zajímavé exkurze za řemeslní-
ky, možnost výtvarných kurzů a dalších  
aktivit.

Veškeré pobyty v Outline Centru je mož-
né domluvit takzvaně „na míru“, to zna-
mená, že hosté mohou volit různý typ uby-
tování, s vlastní kuchyní nebo si objednat 
i stravování a stejným způsobem lze zamlu-
vit i sportovní náčiní či sportovní atrak-
ce a zážitky dle aktuální nabídky. Po doho-
dě můžeme zorganizovat i jakýkoliv jiný 
program, výlety s průvodci, nejrůznější 
kurzy a exkurze.

Provoz celého centra a objednávky poby-
tů a aktivit zajišťuje paní Jana Švecová, 
která je připravena zodpovědět jakéko-
liv dotazy – a co náhodou neví, to rych-
le zjistí – telefon 601 323 259. Přijďte si 
aktivně odpočinout či užít trochu adrena-
linu k nám do Jiřičné, jste srdečně zváni. 
Více informací na webu www.jiricna.com.

Ing. Pavla Kolářová,  
Outline Centrum Jiřičná
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