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Červencové akce na Šumavě 
30. 6. – 6. 7. 2019 / Dramasterie / Sušice / umělecké workshopy se závěrečným večerem 

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

1. 7. 2019 / Oheň na Měsíci / Kašperské Hory, IS / astronomická přednáška bude v případě 

příznivého počasí doplněna pozorováním  letní večerní oblohy přenosnými astronomickými 

dalekohledy, od 19 hodin. www.npsumava.cz 

1. 7. 2019 / Vernisáž výstavy obrazů malíře a grafika Jana Funera / Sušice, Muzeum Šuma‐

vy / od 14 hodin. http://muzeum.sumava.net 

1. – 6. 7. 2019 / Muzeum lehkého opevnění / Annín / přijďte si prohlédnout soustavu řopí‐

ků s dobovým vybavením. www.ropik‐annin.cz 

2. 7. 2019 / BRASStet / Vimperk, kostel sv. Bartoloměje / koncert žesťového kvintetu od 20 

hodin. www.vimperk.cz 

2. 7. 2019 / Tvořivá dílna „z ovčína“ / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet zpracování 

ovčí vlny a různé techniky plstění, od 14 hodin. 

www.npsumava.cz 

3. 7. 2019 / Pejsek a kočička / Horní Planá / po‐

hádka  pro  děti  od  17  hodin.  www.sumava‐

lipno.eu 

3. 7. 2019 / Život v oblacích / Stožec, IS / Chce‐

te poznat tajemství z ptačího světa? Vydejte se s 

námi po Puštíkově stezce plné zábavných úkolů, 

v IS Stožec si vyzvedněte pracovní listy a potřebné instrukce. www.npsumava.cz 

3. 7. 2019 / Kolem Kepelského Zhůří / Keple / vycházka přes Hadí vrch a Starý Brunst, délka 

trasy 9,5 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz 
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Výstavy a další dlouhodobé 
akce 

do 31. 7. 2019 / Doteky / hrad Švihov / výstava fo‐
tografií Fotoklubu Nepomuk, zachycujících řemesla a
manuální zručnost lidí. www.hradsvihov.cz 

do  31.  7.  2019  /  Výstavka Norsko mýma  očima  /
Hartmanice,  IC  /  fotografie  Miluše  Schmalzové  z
cesty po Norsku. www.hartmanice.cz 

do  31.  7.2019  /  Autorská  výstava  ručně  tkaných
gobelínů  ak.  malířky  Růženy  Šromové  /  Žihobce,
muzeum / www.zihobce.eu/muzeum 

do 27. 8. 2019  / Kreativní dílny pro děti  /  Sušice,
Rodinné centrum Medvídek / každé úterý od 16 do
17 hodin, tel. 777 782 742. 

do 28. 8. 2019 / Taneční hrátky pro rodiče s dětmi /
Sušice, Rodinné centrum medvídek / každou středu
od 10 do 11 hodin, tel. 724 324 757.  

do 28. 8. 2019 / Herní klub pro děti / Sušice, Rodin‐
né  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. 2019 / Herna pro malé objevitele – krea‐
tivní  činnosti / Sušice, Rodinné centrum Medvídek
/  každý  čtvrtek  od  9  do  11:30  hodin,  tel.
721 285 190. 

do 29. 8. 2019  / Olga Havlová  / Vimperk, Měks  /
výstava  fotografií  znázorňující  činnost Olgy Havlové
ve  prospěch  lidí  s  hadicapem.  www.meks‐
vimperk.com 



Strana 2    www.isumava.cz 

 

4. 7. 2019 / Bára Basiková a Basic band / Vyšší Brod, klášterní zahrada / koncert od 19 ho‐

din. www.ivyssibrod.cz 

4. 7. 2019 / Koncert kapely Elias / Dobrá Voda u Hartmanic, kostel sv. Vintíře / spirituály a 

písně ve vícehlasých úpravách, od 19 hodin. www.elias‐kt.cz 

4. 7. 2019 / Tajemný svět rostlin / Kvilda, IS / poznejte rostliny běžné  i chráněné,  léčivé  i 

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

4. 7. 2019 / Život pro mokřady aneb vracíme vodu krajině / Kašperské Hory, IS / povídání o 

vodě v šumavské krajině ‐ jak člověk ovlivnil zdejší potoky, rašeliniště a další mokřady? Proč 

a  jak  je  teď  obnovujeme?  Přednášející:  Lukáš  Linhart  a  Renata  Placková;  od  19  hodin. 

www.npsumava.cz 

4. – 7. 7. 2019 / Divadelní léto na zámku / zámek Kratochvíle / v zahradě zámku hraje sou‐

bor  divadelních  ochotníků  Tyl  Netolice  komedii  Zdeňka  Jirotky  ‐  Saturnin,  od  21  hodin. 

www.zamek‐kratochvile.cz 

5. 7. 2019 / Folkový recitál / hrad Švihov / recitál písničkáře Vojty Kiďáka Tomáška od 19 

hodin. www.hradsvihov.cz 

5. 7. 2019 / Rostliny, stromy a keře a jejich místo v kuchyni / Kašperské Hory, IS / botanic‐

ká  vycházka  do  okolí  s Hanou  Kohouto‐

vou; od 10 hodin. www.npsumava.cz 

5. 7. 2019 / Pan Kaplan má  třídu  rád / 

hrad Rabí / divadelní představení ztvární 

Kolár –  spolek divadelních ochotníků  ze 

Strašína, od 19 hodin. www.hrad‐rabi.eu 

5.  7.  2019  / Večery  se  skláři při  světle 

loučí / Brusírna Rajský dvůr u Annína / 

komentované  prohlídky  brusírny  skla 

provádí sklářská královna, ukázka výroby 

vinutých perel, překvapení nejen pro děti; první prohlídka od 21 hodin. www.kyralky.cz 

5. 7. 2019  / Ševčíkovy hudební večery  / Horažďovice, muzeum – velký  sál,  /  Ševčíkova 

akademie  "Impressions"  Vilém  Veverka  ‐  hoboj,  K.  Englichová  –  harfa;  od  19  hodin. 

www.muzeumhd.cz 

5. 7. 2019 / Adorace s P. Jendou Kulhánkem/ Mouřenec u Annína, kostel / příležitost 
k zastavení, usebrání, ztišení, rozjímání a niternému rozhovoru s Bohem, 19‐20 hodin. 
www.pratelemourence.cz 

5. ‐ 6. 7. 2019 / Husovy oslavy / Husinec / tradiční akce k uctění památky Mistra Jana 
Husa spojená se mší, kulturním a sportovním programem. www.husinec.cz 

5.  ‐ 7. 7. 2019 / Černínské kratochvíle / hrad Švihov / skupina historického  tance Danza 

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

www.hradsvihov.cz 

6. 7. 2019 / Žalman a spol. / Mouřenec u Annína, kostel / jdem zpátky do lesů a další 
písně v podání folkového písničkáře a jeho kapely, od 20 hodin. www.pratelemourence.cz  

6. 7. 2019 / Dramasterie – závěrečný večer / Sušice, ostrov Santos / nagl@post.cz  

6. 7. 2019 / Šumavský strongman / Sušice, náměstí / profesionální soutěž v silových disci‐

plínách s mezinárodní účastí; od 13 hodin. vyki1@seznam.cz 

6. 7. 2019 / Chlumanský  trh / Chlumany /  trh  s nabídkou  čerstvého pečiva,  lokálních vý‐

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

6. 7. 2019 / 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 

do 30. 8. 2019 / Energie kruhu / Vimperk, Cukrár‐
na  Pod  zámkem  /  výstava mandal  Jany  Volfové.
www.cukrarnapodzamkem.cz 

do 30. 8. 2019 / Strollering / Sušice, Rodinné cent‐
rum  Medvídek  /  cvičení  pro  rodiče  s kočárkem
každé  pondělí  a  pátek  od  10  do  11  hodin;  tel.
724 324 757. 

do  1.  9.  2019  / Výstava  Třicetiletá  válka  a  polní
opevnění  /  Prachatice,  muzeum  /
www.prachatickemuzeum.cz 

do  2.  9.  2019  /  Zaniklé  sklárny  na  Vimpersku  /
Vimperk, Měks / www.meks‐vimperk.com 

do 5. 9. 2019 /  Jan Kavale –  Inverzáže a barevné
fotografie Šumavy / Horažďovice, městská galerie
/ www.muzeumhd.cz 

do  29.  9.  2019  /  Výstavy:  Klášter  a  Kongregace
Školských  sester de Notre Dame v Horažďovicích
a  KČT  Horažďovice  a  Klub  přátel  Horažďovické
padesátky  /  Horažďovice,  muzeum  /
www.muzeumhd.cz 

do 29. 9. 2019 / Výstava Na plný plyn… / Žihobce,
muzeum  /  výstava  téměř  tisíce  modelů  autíček,
motorek,  autobusů,  vládních  vozidel  a  dalšího  ze
soukromé  sbírky  Martina  Švece  z Mělníka.
www.zihobce.eu/muzeum 

1. 7. ‐ 31. 8. 2019 / Rozkulačeno / Vyšší Brod, ves‐
tibul kina / www.ivyssibrod.cz 

1.  7.  –  31.  8.  2019  /  Komentované  prohlídky  /
Mouřenec u Annína / denně od 16 hodin prohlídky
kostela  a  kostnice,  sraz  účastníků  před  kostelem.
www.pratelemourence.cz 

1. 7. ‐ 31. 8. 2019 / Výstava obrazů – malíř a grafik
Jan  Funer/  Sušice,  Muzeum  Šumavy/
www.muzeum.sumava.net 

1. 7. ‐ 31. 8. 2019 / Komentované prohlídky města
/ Kašperské Hory / každé úterý a čtvrtek od 10:30
a 15 hodin, v průběhu zhruba 75minutové prohlíd‐
ky  navštívíte  barokní  budovu  radnice  s  největším
skříňovým betlémem v Čechách, radniční podzemí,
kostel  sv.  Markéty  a  představíme  vám  zajímavé
stavby historického náměstí. Cena snížené vstupné
50 Kč, plné 75 Kč. Prodej vstupenek na MěKIS, tel.
376 503 413. www.kasphory.cz 

1. 7. ‐ 31. 8. 2019 / Promítání pod širým nebem /
Kašperské  Hory  /  každý  pátek  od  21:30  hodin
v parčíku pod kinem. www.kasphory.cz 

1. 7. – 30. 9. 2019 / Simonetta Šmídová: obrazy /
Žihobce, muzeum / tradiční prodejní výstava obra‐
zů  známé  malířky  z Hrádku  u  Sušice.
www.zihobce.eu/muzeum 

3. 7. – 30. 8. 2019  / Obrazy a  fotografie Hany a
Josefa Staňkových / Vimperk, kavárna Happy Cof‐
fee  /  vernisáž  výstavy  3.  7.  od  17  hodin.
www.happycoffee.cz 

5. 7. – 28. 7. 2019 / Rally Pačejov / Městské mu‐
zeum  Horažďovice  –  divadelní  sál  /  výstava
k výročí rally. www.muzeumhd.cz 
6.  7.  –  15.  8.  2019  / Výstava obrazů  /  Chanovice,

zámek  /  obrazy  Valentina  Horby  a  Josefa  Duspivy“.

www.chanovice.cz 
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11. 7. 2019 / 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. 2019 / Divadelní léto na zámku / zámek Kratochvíle / v zahradě zámku hraje 

soubor divadelních ochotníků Tyl Netolice komedii Zdeňka Jirotky  ‐ Saturnin, od 21 hodin. 

www.zamek‐kratochvile.cz 

12. 7. 2019 / 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. 2019 / Ruční výroba skleněných korálků / Kašperské Hory, IC / Co to byly pateříky a 

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

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

12. – 13. 7. 2019 / Vimperský frňák / Vimperk / multižánrový festival, divadelní představe‐

ní, hudba. www.meks‐vimperk.com 

12. ‐ 14. 7. 2019 / Markétská pouť / Horní Planá / koncerty v pivním stanu, divadelní scéna 

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

www.horniplana.cz 

13. 7. 2019 / Den Národního parku Šumava / Rokyta, IS / celodenní akce pro všechny ná‐

vštěvníky  i  obyvatele  NPŠ  s  bohatým  programem  tentokrát  na  téma  „ptáci  Šumavy“. 

www.npsumava.cz 

13. 7. 2019 / Strongman Klatovy MČR amatérů / Klatovy / soutěž v silových disciplínách. 

www.ceskystrongman.cz 

13. 7. 2019 / Dětský den / Hoslovice, mlýn / zábavné odpoledne pro děti, plné her a soutěží 

o zajímavé ceny. www.muzeum‐st.cz 

13. 7. 2019 / Šumavský pohár MTB / Zadov / závod horských kol. www.jcp‐mtb.cz 

13. 7. 2019 / Volarský sekáč / Volary, Maxovy louky / závod v tradičním ručním kosení, od 

8 hodin. www.volary.vesele.info 

13.  7.  2019  /  Koncert  /  zřícenina  Dívčí 

Kámen /  folkový písničkář Luboš Hrdlička, 

od 17 hodin. www.divcikamen.cz 

13. 7. 2019 / Hudební festival „Pod lípou“ 

/  Jáma  u  Mičovic,  náves  /  17.  ročník. 

 www.micovice.cz 

13. 7. 2019 / Šumava Rocks / Sušice, ostrov Santos / open air festival. 
www.kulturasusice.cz  

13. 7. 2019 / Koncert na Mouřenci / Mouřenec u Annína, kostel / Filip Bandžak – 
baryton a Marie‐Anna Myšíková ‐ klavír, od 19 hodin. www.pratelemourence.cz  

13. ‐ 14. 7. 2019 / Klatovská pouť / Klatovy / mezinárodní folklorní festival, výstava karafiá‐

tů, pouťové atrakce,  řemeslný trh, dopoledne koncerty dechovek, v neděli od 15.30 hodin 

Olga Lounová. www.klatovy.cz 

14. 7. 2019 / Den pro rašeliniště / Kepelské Zhůří / dobrovolnické ruční práce na revitalizaci 

mokřadu ‐ podpora zazemnění již přehrazených kanálů z I. etapy revitalizace ‐ spojené s od‐

polední exkurzí. www.npsumava.cz 

14. 7. 2019 / Rabský floutek / hrad Rabí / pohádka pro děti Kocour v botách od 15 hodin. 

www.hrad‐rabi.eu 

14. 7. 2019 / Tři mušketýři / Nýrsko,  lesní divadlo / hraje divadelní  spolek Kord v  srdci. 

www.lesnidivadlonyrsko.cz 

14. 7. 2019 / Vimperský kašpárek / Vimperk, park u Volyňky / Divadlo Elf uvede komorní 

loutkově činoherní muzikál Vojta& strašidla, od 15.30 hodin. www.meks‐vimperk.com 

Dětský den v hoslovickém 
mlýně 

V hoslovickém mlýně se koná Dětský den v so‐
botu 13. července 2019 od 13 do 17 hodin. 

Pro děti a jejich doprovod budou připravena sta‐
noviště  se  zástupci  z  řad  státní  policie,  armády,
hasičů, psovodů a červeného kříže.  

Nebudou  chybět  ani  komentované  prohlídky
areálem  a  pouštění mlýnského  kola.  Občerstvení
zajištěno. Akce se koná za každého počasí. Vstupné
50/25 Kč 
Více o Hoslovickém mlýně a připravované akci se do‐

zvíte na www.muzeum‐strakonice.cz  

Noční prohlídky na hradě 
Kašperk 

Ne nadarmo se říká, že hrad Kašperk je nejstra‐
šidelnější hrad v Čechách. Přijďte se na hrad sami
přesvědčit 11. ‐ 13. července 2019. 

Koncentrace  podivných  bytostí,  které  vládnou
nadpřirozenými  schopnostmi,  je  tu  dost  velká.
A projevuje se hlavně po setmění. Na koho tu mů‐
žete narazit? Co vám strašidla můžou udělat a  jak
je  uchlácholit?  A jaké  záhadné  příběhy  jsou
s hradem spojené? Nejen to zažijete během speci‐
álních nočních prohlídek ..... 

Prohlídky začínají vždy od: 21:00, 21:30, 22:00, 22:30

a  23:00  hodin.  Více  informací  získáte  na

www.kasperk.cz 
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15. 7. 2019 / 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. 2019 / Sušická tančírna / Sušice, ostrov Santos / od 19 hodin. www.kulturasusice.cz  

16. 7. 2019 / Večerní prohlídka při úplňku / Mlázovy, pohádková chalupa / maňáskové di‐

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

www.pohadkovachalupa.cz 

16. 7. 2019 / Život v oblacích / Stožec, IS / Chcete poznat tajemství z ptačího světa? Vydejte 

se s námi po Puštíkově stezce plné zábavných úkolů, v IS Stožec si vyzvedněte pracovní listy 

a potřebné instrukce. www.npsumava.cz 

17. 7. 2019 / Pohledy do krajiny / Kašperské Hory, IS / cestovatelská přednáška s promítá‐

ním  fotografií  Heleny Macenauerové  –  krajina  a  lidé  severního  Vietnamu,  od  19  hodin. 

www.npsumava.cz 

17. 7. 2019 / Knížecí Pláně dříve a dnes / Borová Lada / vycházka s povídáním o historii, 

místopisu a přírodních poměrech, délka trasy 14 km, sraz v 9 hodin parkoviště u obchodu. 

www.npsumava.cz 

17.  7.  2019  /  Pošťácká  pohádka  /  Horní  Planá  /  představení  pro  děti  od  17  hodin. 

www.sumava‐lipno.eu 

17. 7. 2019 / Noční komentovaná prohlídka / Vimperk, sraz na parkovišti „Auto JaMra“ u 

parku / komentovaná prohlídka města po nové trase, informace o historii města, od 20 ho‐

din. www.meks‐vimperk.com 

17. ‐ 20. 7. 2019 / Kinematograf bratří Čadíků / Chlumany / promítání filmů pod širým ne‐

bem. www.chlumany.cz 

18. 7. 2019 / Tajemný svět rostlin / Kvilda, IS / poznejte rostliny běžné i chráněné, léčivé i 

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

18. 7. 2019 / Václav Noid Bárta a Bekbek Clan / Vyšší Brod, klášterní zahrada / koncert od 

19 hodin. www.ivyssibrod.cz 

18. 7. 2019 / Tradiční pouštění lodiček / Vimperk, u mostu přes Volyňku u Auto JaMra / 

tentokrát s prestižní soutěží o nejrychlejší, nejšikovnější a nejkrásnější lodičky řeky, udělejte 

si hezké odpoledne a pojďte si hrát, od 16.30 hodin. www.meks‐vimperk.com 

19. 7. 2019 / Ruční výroba skleněných korálků / Kvilda, NC / Co to byly pateříky a  jak se 

vyrábějí vinuté perly? Přijďte si poslechnout mnoho 

zajímavého o historii sklářství na Šumavě a sami se 

pak  můžete  pokusit  o  výrobu,  od  13  hodin. 

www.npsumava.cz 

19.  7.  2019  /  Vycházka  za  ptáčky  a  zpěváčky  / 

Svinná  Lada,  IS  / vycházka do okolí  s povídáním o 

ptačích obyvatelích kraje, od 8.30 hodin, délka trasy 

8 km. www.npsumava.cz 

19. 7. 2019 / Letní vycházka za přírodou i historií / Srní, IC / vydáme se přes Horní Hrádky 

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

trasy 10 km. www.npsumava.cz 

19.  ‐ 20. 7. 2019 / Rock Point – horská výzva / Železná Ruda / závod v horském běhu a 

trekingu. www.horskavyzva.cz 

19. ‐ 21. 7. 2019 / Křemežský víkend / Křemže / akce s kulturním programem pro všechny 

generace, trh. www.kremze.cz 

20. 7. 2019 / Tančírna / zámek Kratochvíle / tanečně‐hudební večer pod hvězdami, tento‐

krát kovbojský, od 20 hodin. www.zamek‐kratochvile.cz 

20.  7.  2019  /  Farmářské  trhy  /  Sušice,  náměstí  Svobody  /  od  8  do  13  hodin. 

www.mestosusice.cz 

Prohlídky města Kašperské 
Hory s průvodcem 

V turistické sezoně, od června do září, se konají
pravidelné  prohlídky města  s průvodcem  pro  in‐
dividuální návštěvníky. 

V průběhu  zhruba 75minutové prohlídky navští‐
víte barokní budovu radnice s největším skříňovým
betlémem v Čechách,  radniční podzemí, kostel  sv.
Markéty, představíme  vám  zajímavé  stavby histo‐
rického náměstí a  trasu  zakončíme u úpravny  zla‐
té rudy. 

Sraz účastníků je před budovou radnice. Komen‐
tované  prohlídky  s průvodcem  zajišťuje  Městské
kulturní a informační středisko, ve kterém si může‐
te zakoupit vstupenky. 

Pozn.:  Celková  doba  prohlídky  je  nastavena  na
maximální kapacitu prohlídky tj. 30 osob. 

Termíny prohlídek v roce 2019: 

červenec  a  srpen  |  úterý,  čtvrtek,  neděle;  od
10.30 a 15 hodin, neděle  jen od 10.30 hodin. Čer‐
ven a září | středa, pátek; vždy od 15 hodin. 
Prodej  vstupenek  na Městském  kulturním  a  infor‐

mačním  středisku  v Kašperských  Horách.  Vstupné:

75 Kč  základní  /  50 Kč  snížené.  Prohlídky  pro  skupiny

nad 10 osob  je možné objednat  i v jiné dny a po  celý

rok. Bližší informace získáte na www.kasphory.cz. 

Prohlídky města Sušice 
s průvodcem 

Městské  informační  centrum  srdečně  zve  na  pon‐

dělní prázdninové komentované prohlídky města Su‐

šice s průvodcem. 

Prohlídky  se  budou  konat  od  1.  7.  –  26.  8.  2019  /

každé pondělí a v nabídce jsou dva typy prohlídek: 

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

2. Městský  okruh  ‐  po  pravém  břehu  řeky Otavy,

sraz  ve  14  hodin  před  radnicí

‐prohlídka  církevních  památek  (Kaple  Anděla  Strážce,

Hřbitovní  kostel  Panny Marie,  křížová  cesta),  škola  a

pomník T. G. Masaryka, památník odboje, sušické pivo‐

varnictví  ‐  Pivovar  Sušice.

 

Prohlídky  jsou  zdarma,  pořádá  je Městské  IC  Sušice.

Více informací získáte na www.mestosusice.cz 
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20. 7. 2019 / Red Hot  Island / Sušice, ostrov Santos / multižánrový hudební  festival.  to‐

masnws@seznam.cz 

20. 7. 2019 / Hiršperské slavnosti /  Jelení Vrchy / od 11.30 hodin, ukázka plavení dříví a 

doprovodný program. www.schw‐kan.com 

20. – 21. 7. 2019 / 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 

21. 7. 2019 / Vimperský kašpárek / Vimperk, park u 

Volyňky / Divadýlko Mrak uvede pohádku O ševci Ku‐

bovi, od 15.30 hodin. www.meks‐vimperk.com 

22. 7. 2019 / I plevele mají krásné květy / Kašperské 

Hory,  IS  /  botanická  vycházka  od  10  hodin. 

www.npsumava.cz 

22. – 25. 7. 2019 / Setkání dřevosochařů / Vimperk / 

výtvarná  dílna  pro  děti,  výroba  loutky,  rychlořezba 

motorovou pilou. www.meks‐vimperk.com 

23. 7. 2019 / Vycházka přes Malý a Velký Babylon / 

Malý Radkov  /  cestou  budeme  poznávat  drobná  ta‐

jemství přírody, délka trasy 8 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz 

23. 7. 2019 / 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. 2019 / Den vlka obecného / Srní, NC / celodenní program, od 10 do 15 hodin stezka 

zaměřená  prioritně  na  život  vlka,  tvořivá  dílna,  od  11  hodin  odborná  přednáška. 

www.npsumava.cz 

24. 7. 2019 / Fotografování divokých zvířat Šumavy / Kvilda, návštěvnické centrum / Kdy, 

kde a  jak fotografovat divoká zvířata v  jejich přirozeném prostředí? To prozradí fotograf a 

znalec šumavské přírody pan Marek Drha, od 15 hodin. www.npsumava.cz 

24. 7. 2019 / Pohledy do krajiny / Kašperské Hory, IS / cestovatelská přednáška s promítá‐

ním  fotografií  z Islandu,  Skotska  a  Helgolandu  od  Heleny Macenauerové,  od  19  hodin. 

www.npsumava.cz 

24.  7.  2019  /  Věra  Klásková  –  irské  balady  /  Horní  Planá  /  koncert  od  19  hodin. 

www.sumava‐lipno.eu 

24. – 27. 7. 2019 / Koncerty účastníků mezinárodních hudebních kurzů / hrad Rožmberk / 

www.hrad‐rozmberk.cz 

25. 7. 2019 / Jezerní slať – ostrůvek severské přírody / Kvilda, IS / prohlídka rašeliniště spo‐

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

25. 7. 2019 / 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. 2019 / Tajuplný večer s Hynkem Klimkem / Javorník na Šumavě / vyprávění pohád‐

kových příběhů. www.javorniksumava.cz 

25. 7. 2019 / 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 

25. – 28. 7. 2019 / Řezbářský kurz s Radkem Smejkalem / Vimperk, městský park u Volyň‐

ky / výuka umělecké řezby motorovou pilou. www.meks‐vimperk.com 

26. 7. 2019 / Návštěva Domu divočiny a prohlídka zvířecích výběhů / Alžbětín – Falken‐

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

Anenská pouť v Horšovském 
Týně 

Město Horšovský Týn vás  srdečně  zve ve dnech
25. ‐ 28. července 2019 na Anenskou pouť s boha‐
tým kulturním programem.  

Tradičně na horní části náměstí se představí řada
hudebních  skupin  nejrůznějších  žánrů  s  regionál‐
ními  i populárními  interprety.  Těšit  se můžete na
Hudce z Kyjova, Stromboli, Petra Spáleného, Buty,
Queenie či Lake Malawi.  

 Na spodní části náměstí bude probíhat historic‐
ký  jarmark  s ukázkami  starých  řemesel,  zaměřený
na rozvoj tradic a kultury.  

Připraveny jsou pořady pro děti i dospělé, filmo‐
vá představení, chovatelská výstava a další dopro‐
vodné akce. Pouťové atrakce naleznete v prostran‐
ství u řeky.  
Více na www.horsovskytyn.cz 

Šumavování ve Zdíkově 
Červenec je měsícem, kdy se po pár letech vrátí

na  Ostrov  do  Zdíkova  myšlenka  rodinného  šu‐
mavského festivalu – Šumavování. 

Ten  se  uskuteční  27.  července  od  13  hodin.
Nejen dětský program zahájí kouzelnické divadélko
Pinder. Následovaný bude energickou show bubnů
v podání skupiny Tam Tam Batucada, po níž si též
hru na bubny budete moci vyzkoušet. 

Večer  bude  věnován mixu  tradičních  tanečních
písní v podání sušické kapely Orchidea a vystoupe‐
ní kapely Keks. 

Ani  na  doprovodný  program  se  nezapomnělo.
Kluky a  i  jejich  tatínky  jistě potěší  tábor  českoslo‐
venských  legionářů  s  ukázkou  zbraní  a  ostatního
vybavení,  děvčata  si  zase  budou moci  vyrobit  na
památku tričko, "vysypat" obrázek, vybarvit polštá‐
řek, vytvořit masku, stát se na chvíli mořskou pan‐
nou  a  nechat  se  u  toho  vyfotit,  atd.. Od  našeho
pana karikaturisty si budete moci nechat zvěčnit na
tělo  zvířecí  výjev  či  si  rovnou  nechat  namalovat
barevnou karikaturu.   

O  přírodě  a  myslivosti  vám  přijde  povyprávět
člen Okresního mysliveckého spolku Prachatice. Na
chvíli se tak stanete  i součástí divoké přírody a  je‐
jích hlasů. 

Pro vybití energie bude připraveno osm  soutěž‐
ních disciplín, po jejichž splnění obdržíte malý  
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26. 7. 2019 / Byliny v mýtech, magii a  léčitelství / Kašperské Hory,  IS / praktická ukázka 

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

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

26. 7. 2019 / Tajemné sovy / Borová Lada, soví voliéry / poznejte noční život sov na ko‐

mentované prohlídce, od 18 hodin. www.npsumava.cz 

26. 7. 2019 / František Nedvěd a Tiebreak / Mouřenec nad Annínem, kostel / koncertem 

folkového písničkáře a vyzvednutím korunovačních klenotů začíná 4. sklářská anenská pouť 

v Anníně, od 20 hodin. www.pratelemourence.cz  

26. ‐ 27. 7. 2019 / Invelt rally / Pačejov / rallysprint série, Mistrovství ČR v rally historických 

automobilů. www.rallypacejov.cz 

26. ‐ 27. 7. 2019 / České hrady / Švihov / letní hudební festival. www.ceskehrady.cz 

27. 7. 2019 / Koncert souboru Harmonia / Chanovice, zámek / hudební vystoupení na uni‐

kátní renesanční flétny od 18 hodin. www.chanovice.cz 

27. 7. 2019 / 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. 2019 / Rockfest na letňáku / Horní Planá / lokální festival rockových a amatérských 

skupin, od 17 hodin. www.horniplana.cz 

27. 7. 2019 / Šumavský MTB maraton ČS / Zadov / závod horských kol. www.kolopro.cz 

27. 7. 2019 / Fairy Dream / hrad Kašperk / keltská, renesanční a fantasy hudba na hradním 

nádvoří, od 20 hodin. www.kasperk.cz 

27. 7. 2019  / Šumavování  / Zdíkov  / odpoledne plné  zábavy, hudby a dobrého  jídla, od 

12.30 hodin. www.zdikov.cz 

27. 7. 2019 / Po stopách šumav‐

ských zálesáků / Kašperské Hory, 

IS  /  Umíte  se  dobře  vybavit  do 

přírody a poradit si  i v krizové si‐

tuaci? Přijďte a naučíte se mnoho 

praktických  dovedností,  které  by 

se vám v přírodě mohly hodit. Od 

14 hodin. www.npsumava.cz 

27. 7. 2019 / Slavnosti  chleba /  Lenora  / pečení  chleba  v historické obecní peci  spojené 

s ochutnávkou,  výrobky  regionálních pekáren,  řemeslné a prodejní  stánky, bohatý dopro‐

vodný program. www.sumava.net/iclenora 

27. 7. 2019 / Tvořivá dílna / Dobrá Voda u Hartmanic / celodenní program pro malé i velké, 

tentokrát bude zaměřen na šikovné ruce, od 10 do 17 hodin. www.sumavskecesty.cz 

27. 7. 2019 / Slavnosti medu / Včelná pod Boubínem / jarmark zaměřený na včelí produk‐

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

27. 7. 2019 / Laura a její tygři / Janovice nad Úhlavou, park / od 20 hodin. www.knihovna‐

janovice.cz 

27. – 28. 7. 2019 / Muzeum  lehkého opevnění / Annín / přijďte si prohlédnout soustavu 

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

28. 7. 2019 / Za historií rýžování zlata / Radešov / dozvíte se o rýžování a dolování zlata na 

Šumavě od dob Keltů až do přelomu 19. a 20. století, včetně praktických ukázek a soutěží, 

od 14 hodin. www.npsumava.cz 

28. 7. 2019 / 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 

dárek.  Skákací hrad  a  trampolína budou nedílnou
součástí pohybových  aktivit. K pomazlení pak po‐
slouží výběh s králíčky a morčaty... 

Výčet lákadel je veliký, bližší informace se dozvíte na
stránkách akce: www.sumavovani.cz. Budeme  se  těšit
na viděnou s Vámi 27. července v sobotu ve Zdíkově u
Vimperka! 

Tvořivá dílna "šikovné ruce" 
v Dobré Vodě u Hartmanic 
Spolek Šumavské cesty, z. s. z Plzně připravuje

již od roku 2015 uprostřed prázdnin sobotní pro‐
gram pro děti i  jejich rodiče „Šikovné ruce“ v Do‐
mě sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic. 

 Letos se takto akce uskuteční 27. července 2019
od 10 do 17 hodin v Domě sv. Vintíře. Jak už název
napovídá,  jedná  se o malou  tvořivou dílnu, kde  si
děti mohou vyrobit šperky z korálků, tvořit drobné
dárky ze zbytků  látek, skořápek od ořechů, papíru
apod.  Pro  letošní  ročník  pořadatelé  „Šikovných
rukou“ připravují výrobu záložek a jednu užitečnou
novinku  ‐  příchozí  si  budou moci  vlastní  kresbou
nebo tiskem ozdobit látkovou nákupní tašku.  

Největší oblibě se již tradičně těší výroba šumav‐
ských strašidýlek ze šišek, které nemohou ani letos
chybět.  Vstupné  dobrovolné.  Tak  přijďte,  budete
vítáni!  
Členové pořádajícího spolku Šumavské cesty 

Šumavský pivovar na letních 
akcích 

Léto  láká  k pořádání  různých  akcí  a  vybraných
pivovarských,  sportovních  či  kulturních  se  rádi
zúčastňujeme i my. 

Nejdříve ale pár slov k tradiční přehlídce minipi‐
vovarů v zahradách Pražského hradu v červnu. Šu‐
mavský pivovar Vimperk se zúčastnil  i  letos a  jeho
nabídka  speciálních piv: novinky  tmavý  australský
ale Fat Dad 15° a  též poprvé nabízené polotmavé
pšeničné pivo 13°  vzbudily  velký  zájem  a příznivé
hodnocení. 

Tradiční letní pošumavskou pivovarskou akcí bu‐
dou  v sobotu  27.  července  Medové  slavnosti  ve
Včelné pod Boubínem. Věříme, že Šumavský pivo‐
var  a  jeho  nabídka  opět  dobře  obstojí.  Konečně,
přijďte posoudit sami. 

Chystáte  se  na MTB  závody  na  Zadově  taktéž
v sobotu 27.  července.  I  tam nás najdete  s našimi
osvědčenými  pivy.  Jako  obvykle  si  i  bude možné
zakoupit lahve s sebou. 
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28.  7.  2019  /  Koncert  Lukáše  Sommera  /  hrad  Velhartice  /  od  17  hodin.  www.hrad‐

velhartice.cz 

28. 7. 2019 / 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  

28. 7. 2019 / Vimperský kašpárek / Vimperk, park u Volyňky / Divadlo Kubko uvede Afric‐

kou pohádku, od 15.30 hodin. www.meks‐vimperk.com 

29. 7. 2019 / Výprava za  lesním hmyzem / Horská Kvilda, SEV / komentovaná vycházka 

vhodná i pro děti, délka trasy 4 km od 10 hodin. www.npsumava.cz 

29. 7. 2019 / 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 

30. 7. – 1. 8. 2019 / Rozmarné léto / hrad 

Kašperk  /  představení  divadelního  spolku 

Kašpar  na  hradním  nádvoří  od  21  hodin. 

www.kasperk.cz 

30. 7. – 4. 8. 2019 / Drátování na hradě / 

hrad  Rabí  /  ukázky  drátování,  zájemci  si 

mohou  tuto  dovednost  vyzkoušet. 

www.hrad‐rabi.eu 

31. 7. 2019 / Život pro mokřady aneb vra‐

címe vodu krajině / Kvilda, IS / povídání o 

vodě v šumavské krajině ‐ jak člověk ovliv‐

nil zdejší potoky, rašeliniště a další mokřa‐

dy? Proč a jak je teď obnovujeme? Předná‐

šející: Lukáš Linhart a Renata Placková; od 

17 hodin. www.npsumava.cz 

31. 7. 2019 / Setkání s folklorem / Schrol‐

lenbach  /  ukázky  plavení  dříví  od  13.45 

hodin, dostupné z Kyselova (3,7 km), GPS: 48.6687561N, 14.0150147E. www.schw‐kan.com 

31. 7. 2019 / Návštěva mladé dámy / Horní Planá, náměstí / divadlo pro dospělé od 19 ho‐

din. www.sumava‐lipno.eu 

 

Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i vy. Zajímavé články a příspěvky, tipy 
na výlety a kulturní akce (společně s fotografií) nám zasílejte na e‐mail kytlicova@rras.cz 
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Národní  park  Šumava  pořádá  v sobotu  13.  čer‐
vence u Informačního střediska NP na Rokytě celo‐
denní  akci  s bohatým  programem,  tentokráte  na
téma  „Ptáci  Šumavy“.    Připravena  je  řada  akcí  a
soutěží pro dospělé  i děti. Šumavský pivovar  jako
partner  této  akce  přispěje  v rámci  občerstvení  i
svojí nabídkou piv. 

 

Trvale  v pátek 17‐22  a  v  sobotu 15‐20 bude  i  v
létě otevřena naše pivnice  ve Vimperku  ve  Stein‐
brenerově  ulici  pod  náměstím  Svobody.  Kromě
ležáckých  piv  (světlé,  polotmavé,  tmavé)  budou
střídavě nabízena i piva „letní“: Vimperský ibiškový
ležák  11°, piva pšeničná  a další  speciály. Aktuální
nabídku najdete jako vždy na našem webu. 

Piva  s sebou  nabízíme  v  lahvích  1l,  0,5l  i  0,33l
podle druhů a budou nabízena i další piva, která na
výčepu právě nebudou. „Na zazvonění“ Vám je rádi
nabídneme  během  týdne  i mimo  otevírací  dobu.
Sudové pivo na  letní posezení pak objednejte pře‐
dem  nejlépe  mailem  na  rezerva‐
ce@sumavskypivovar.cz . 

A budete‐li  se  v létě pohybovat po  Šumavě,  za‐
jděte na naše piva i do vybraných podniků: Horský
hotel Hájenka  na  Filipově Huti,  hotel  Zlatý  Potok
v Řetenicích, nebo Hotel Inn na Kvildě.  

Ochutnání našich piv, nositelů certifikace Šuma‐
va ‐ originální produkt, jistě nebudete litovat. 
Ivan  Hojdar,  Šumavský  pivovar  Vimperk,

www.sumavskypivovar.cz 

 


