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Srpnové akce na Šumavě 
1. 8. 2020 / Vázání vorů a plavení dřeva / Rechle u Modravy / historie dřevařství, vázání vorů 
a plavení dřeva, od 10.30 do 15 hodin. www.npsumava.cz 

1. 8. 2020 / Benátská noc / Horažďovice, Music Club Houba / gondola na Kanále Grande 
Otava - italský večer s hudbou a ohňostrojem. www.penzionhorazdovice.cz 

1. 8. 2020 / Koncert komorní hudby / Železná Ruda, kostel / Duo Kos. www.sumava.net/it-
cruda 

1. 8. 2020 / Hudební festival na  dvorečku / Krušlov, včelín / vystoupí kapela Echt!, Walden 
a Ďáblovi včelaři, od 18 hodin. www.kruslovskyvcelin.cz 

1. 8. 2020 / Koncert Štěpána Raka / Chanovice, zámek / od 18 hodin. www.chanovice.cz 

1. 8. 2020 / Chlumanský trh / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, lokálních výpěstků 
a výrobků, od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz 

1. 8. 2020 / František Nedvěd a TieBreak / Sušice, ostrov Santos / koncert od 21 hodin. 
www.kulturasusice.cz 

1. 8. 2020 / Kvildské historické slavnosti / Kvilda / od 12 do 18.30 hodin. www.kvilda.cz 

1. – 2. 8. 2020 / Kašperskohorská pouť Panny Marie Sněžné / Kašperské Hory / jedna z nej-
větších letních akcí pro širokou veřejnost, 
poutní procesí, staročeský jarmark, folklorní 
vystoupení, pouťové atrakce a doprovodný 
program. www.kasphory.cz 

1. – 2. 8. 2020 / Štíty stříbrného lva / hrad 
Velhartice / rytířské turnaje, vojenské ležení, 
středověké operace, lukostřelba, dobové va-
ření. www.hrad-velhartice.cz 
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Výstavy a dlouhodobé akce 
 do 15. 8. 2020 / Večerní komentované prohlídky / 
Horažďovice, sraz na zámeckém nádvoří / každý pá-
tek a sobotu od 20 hodin, provází Mgr. Roman Vaněk, 
předprodej v IC, tel. 371 430 634. www.muzeumhd.cz

do 16. 8. 2020 / Roman Kárník – Tajnosti / Sušice, ga-
lerie Sirkus / výstava obrazů. www.mestosusice.cz 

do 26. 8. 2020 / Výstava Zpátky v Horažďovicích / Ho-
ražďovice, muzeum / malby a kresby významného re-
gionálního umělce Jindřicha Krátkého. www.muze-
umhd.cz 

do 31. 8. 2020 / Obchod, průmysl a živnosti ve Vim-
perku / Vimperk, sál MěKS / výstava představí 
zejména prostřednictvím historických reklam a pou-
tačů vývoj průmyslových a obchodních aktivit ve 
městě. www.meks-vimperk.com 

do 31. 8. 2020 / Zhůří - 75 let  / Hartmanice, IC / vý-
stavka dlouholetého skauta Vladimíra Černého připo-
míná události z května 1945 a součas-
nost. www.muhartmanice.cz 

do 31. 8.2020 / Prodejní výstava šumavských tvůrců 
a řemeslníků / bývalá fara Srní, u kostela / originální 
výrobky ze dřeva, keramiky, textilu, obrazy, aranžo-
vané sušené květiny a mnoho dalšího. Řada z těchto 
výrobků má certifikát ŠUMAVA – originální produkt®. 
Každý návštěvník najde nejen inspiraci k vlastní 
tvorbě, ale má i příležitost k nákupu zajímavých dárků, 
otevřeno denně od 10 – 17 hodin. www.kvetiny-kne-
zova.cz 

do 1. 9. 2020 / Výstava Pod lupou / Kašperské Hory, 
kobky na radnici / jak vypadá život pod zvětšovacím 
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2. - 14. 8. 2020 / Ševčíkova akademie & Festival / Horažďovice / dva týdny plné hudby, mas-
terklassů a různých typů koncertů. https://sevcikacademy.cz 

3. 8. 2020 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS / vycházka přes Šibeniční vrch do 
okolí, délka trasy 5,5 km, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz 

3. - 6. 8. 2020 / Macbeth / hrad Kašperk / večerní představení divadelního spolku Kašpar od 
21 hodin. www.kasperk.cz 

4. 8. 2020 / Po stopách zlatokopů / Kašperské Hory, IS / vycházka s povídáním o těžbě zlata, 
cestou doprovodné aktivity, délka trasy 7,5 km, nutné objednání předem. www.npsumava.cz 

5. 8. 2020 / Den pro rašeliniště na Střeleckém průseku / Modrava / dobrovolnické ruční 
práce na revitalizaci mokřadu – nošení stavebního 
materiálu na lokalitu, spojené s odpolední exkurzí. 
lukas.linhart@npsumava.cz, www.npsumava.cz 

5. 8. 2020 / Lord Rock + Anteater / Klatovy, náměstí 
/ koncert od 18 hodin. www.mksklatovy.cz 

6. 8. 2020 / Mýty a skutečnosti o mravencích / 
Kvilda, IS / vycházka do míst, která vynikají neobvyk-

lým množstvím mravenišť, nutné objednání předem. www.npsumava.cz 

7. 8. 2020 / Jedovaté rostliny v přírodě / Kašperské Hory, IS / botanická vycházka od 10 
hodin, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz 

7. 8. 2020 / Michal Pavlíček a Monika Načeva / Klatovy, nádvoří jezuitské koleje / akustický 
koncert od 18 hodin. www.mksklatovy.cz 

7. - 8. 8. 2020 / Železnorudské slavnosti / Železná Ruda / hudba, jarmark, pouťové atrakce a 
další. www.sumava.net/itcruda 

8. 8. 2020 / Sto zvířat / Janovice nad Úhlavou, lihovar / koncert. www.knihovna-janovice.cz 

8. 8. 2020 / Léto s Ginevrou / hrad Švihov / koncert na nádvoří hradu od 17 do 22 hodin, 
vystoupí také spřízněné skupiny Andromeda a Lakomá Barka, nebude chybět ani šermířské 
překvapení. www.hradsvihov.cz 

8. 8. 2020 / Zářečský železný muž / Horažďovice, Music Club Houba / soutěž jednotlivců – 
kolo, kanoe, běh, lano, střelba, od 10 hodin. www.penzionhorazdovice.cz 

8. 8. 2020 / Farmářské trhy / Sušice, náměstí / od 8 do 12 hodin. www.mestosusice.cz 

10. 8. 2020 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS / vycházka přes Šibeniční vrch 
do okolí, délka trasy 5,5 km, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz 

11. 8. 2020 / Po stopách zlatokopů / Kašperské Hory, IS / vycházka s povídáním o těžbě zlata, 
cestou doprovodné aktivity, délka trasy 7,5 km, nutné objednání předem. www.npsumava.cz 

11. 8. 2020 / Pohledy do krajiny / Kašperské Hory, IS / cestovatelská přednáška s promítáním 
fotografií Heleny Macenauerové – Ekvádor, Andy a Amazonie, od 19 hodin. www.npsu-
mava.cz 

12. 8. 2020 / Štreka / Klatovy, náměstí / koncert od 18 hodin. www.mksklatovy.cz 

14. 8. 2020 / Ruční výroba skleněných korálků / Kašperské Hory, IC / Co to byly páteříky a 
jak se vyrábějí vinuté perly? Dozvíte se o historii sklářství a zkusíte si vyrobit vlastní korálek, 
od 13 hodin. www.npsumava.cz 

14. 8. 2020 / Mirek Kemel / Klatovy, nádvoří jezuitské koleje / civilní písničkář, v občanském 
životě ceněný a osobitý karikaturista, používá mnohovrstevnaté, poetické obrazy, ve kterých 
zachycuje silné lidské příběhy na pomezí balad, šansonu, blues a chytlavé hospodské písně, 
koncert od 18 hodin. www.mksklatovy.cz 

15. 8. 2020 / Festival piva/ Prachatice, náměstí / přehlídka malých lokálních minipivovarů, 
bohatý doprovodný program, od 12 hodin. www.kisprachatice.cz 

sklem? Přijďte si prohlédnout výstavu a pobavit 
se s interaktivními exponáty. www.kasphory.cz 

do 1. 9. 2020 / Výstava Živá voda aneb Jak jsme 
prožívali karanténu / Kašperské Hory, kino / vý-
stava představí práce, které vznikly v období nou-
zového stavu v ČR, jedná se o výtvory dětí ze ZUŠ, 
ale také dětí, rodičů a sousedů z Kašperských Hor. 
www.kasphory.cz 

do 4. 9. 2020 / Barbora a Adam Kašparovi: 
„ŠUM“ / Prachatice, Galerie Dolní brána / realis-
tické obrazy ze šumavských hvozdů dvou mla-
dých talentovaných umělců. www.kispracha-
tice.cz  

do 25. 9.2020 / Retrohrátky s miminky a kočárky 
/ Žihobce, muzeum / výstava hraček z 60. – 90. 
let ze sbírky Jarmily Strakové z Andělic. www.zi-
hobce.eu/muzeum 

do 26. 9. 2020 / Komentované prohlídky / Mou-
řenec u Annína / prohlídky kostela a kostnice, 
sraz účastníků před kostelem, každou sobotu v 11 
hodin. www.pratelemourence.cz 

do 27. 9. 2020 / Zažij, ochutnej a otuž se! / Že-
leznorudsko / soutěž na vybrané trase dětských 
NS o ceny a slosování o hlavní cenu - let paragli-
dem. www.sumava.net/itcruda 

do 27. 9. 2020 / Jízda vláčkem na Černé jezero / 
Železnorudsko / jede ráno ze Ž. Rudy přímo na 
Černé jezero a po celý den pak jezdí mezi Špičá-
kem – sedlo a Černým jezerem, poslední jízdu 
končí opět v ŽR. www.sumava.net/itcruda 

do 30. 9. 2020 / Svět zvaný Petrkov / zámek Kra-
tochvíle / výstava fotografií Ivany Řandové. 
www.zamek-kratochvile.cz 

do 30. 9. 2020 / Výstava soch Jiřího Kobra / zá-
mek Kratochvíle / www.zamek-kratochvile.cz 

do 10. 10. 2020 / Výstava Od Šillera po Hampla 
aneb tři století perníkářského řemesla v Horaž-
ďovicích / Horažďovice, muzeum / www.muze-
umhd.cz 

do 10. 10. 2020 / Výstava Hradiště Prácheň po-
hledem archeologie / Horažďovice, muzeum /
www.muzeumhd.cz 

do 10. 10. 2020 / Obrazy Horažďovic / Horažďovice, 
muzeum / ikonografie města od 16. století do součas-
nosti. www.muzeumhd.cz 

do 31. 12. 2020 / Secesní móda / Prachatice, mu-
zeum / výstava zaměřená na dámskou módu od 90. 
let 19. století do roku 1918. www.prachatickemu-
zeum.cz 
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15. 8. 2020 / Ruinfest / hrad Rabí / hudební festival alternativních kapel, od 18.30 hodin. 
www.hrad-rabi.eu 

15. 8. 2020 / Brasstet / Chanovice, zámek / koncert žesťového seskupení mladých hudeb-
níků, od 18 hodin. www.chanovice.cz 

15. 8. 2020 / Ivan Hlas Trio / Janovice nad Úhlavou, lihovar / koncert. www.knihovna-jano-
vice.cz 

15. 8. 2020 / Dožínky / Hoslovice, mlýn / ukázky zpracování obilí. www.muzeum-st.cz 

15. 8. 2020 / Pohádka pro děti / Lčovice, u vlakové zastávky / www.nadrazilcovice.wz.cz  

15. 8. 2020 / Pivní slavnosti ve Stodole / Horažďovice, Music Club Houba / pivní speciály, 
prase na grilu, kapela The Čerti. www.penzionhorazdovice.cz 

15. 8. 2020/ Bohoslužba v hradní kapli / hrad Švihov / od 18 hodin. www.hradsvihov.cz 

15. 8. 2020 / Javornický Pazdřivec / Javorník na Šumavě / nezávodní MTB happening. 
www.javorniksumava.cz 

15. -23. 8. 2020 / Lipno Sport Fest / Lipno nad Vltavou / kulturní a sportovní program pro 
děti i dospělé, kurzy in-line bruslení, běžeckých lekcí, možnost vyzkoušet si paddleboard. 
www.lipno.info 

16. 8. 2020 / Rabský floutek / hrad Rabí / Divadlo LokVar uvede pohádku Matěj a čerti, od 
15 hodin. www.hrad-rabi.eu 

16 8. 2020 / Den pro rašeliniště na Kameničné / Frauenthal / dobrovolnické ruční práce na 
revitalizaci mokřadu, nošení stavebního materiálu na lokalitu, spojené s odpolední exkurzí. 
lukas.linhart@npsumava.cz, www.npsumava.cz 

16. 8. 2020 / Jelenovršské slavnosti / Jelení Vrchy / setkání s folklorem, plavení dříví, od 13 
hodin. www.schw-kan.com 

17. 8. 2020 / Rostliny našich babiček / Kašperské Hory, IS / botanická vycházka od 10 hodin, 
nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz 

18. 8. 2020 / Po stopách zlatokopů / Kašperské Hory, IS / vycházka s povídáním o těžbě zlata, 
cestou doprovodné aktivity, délka trasy 7,5 km, nutné objednání předem. www.npsumava.cz 

19. 8. 2020 / Život na louce / Stožec, IS / vydejte se na stezku plnou zábavných úkolů. 
www.npsumava.cz 

19. 8. 2020 / Hrrr na lupinu / Stožec, IS / dobrovolnické ruční práce doplněná povídáním o 
managementu bezlesí, nutné předchozí přihlášení. www.npsumava.cz 

19. 8. 2020 / Pohledy do krajiny / Kašperské Hory, IS / cestovatelská přednáška s promítáním 
fotografií Heleny Macenauerové – krajina a lidé severního Vietnamu, od 19 hodin. 
www.npsumava.cz 

19. 8. 2020 / EKG Heart rock + Paheyl / Klatovy, náměstí / koncert od 18 hodin. www.mkskla-
tovy.cz 

20. 8. 2020 / Mýty a skutečnosti o mravencích / Kvilda, IS / vycházka do míst, která vynikají 
neobvyklým množstvím mravenišť, nutné objednání předem. www.npsumava.cz 

21. 8. 2020 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS / vycházka přes Šibeniční vrch 
do okolí, délka trasy 5,5 km, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz 

21. 8. 2020 / Louky a pastviny na Kepelském Zhůří / sraz Stará Huť / dobrovolnická ruční 
práce na bezlesí spojená s exkurzí, nutné předchozí přihlášení. www.npsumava.cz 

21. 8. 2020 / Petr Macháček, Eliška Hurábová a Jakub Šafr trio / Klatovy, nádvoří jezuitské 
koleje / členové divadla SeMaFor v doprovodu svěží swingové kapely Jakub Šafr Trio od 18 
hodin. www.mksklatovy.cz 

21. 8. 2020 / Rybičky 48 / Sušice, ostrov Santos / od 20 hodin. www.kulturasusice.cz 

21. 8. 2020 / Sypalovo divadlo: Na ostro / Vyšší Brod, kino / od 19 hodin. www.ivyssibrod.cz 

Představení pro děti na 
zachráněném nádraží ve 

Lčovicích u Čkyně 
Zveme vás na dětské divadelní představení pro 

děti, které se uskuteční na zcela netradičním místě 
- zachráněné vlakové zastávce na okraji malé ves-
ničky Lčovice u Čkyně. 

V sobotu 15.8.2020 přijedou herci divadla Cirkus 
Žebřík se svým představením "Loutky, které nikde 
nechtěli." Představení se uskuteční od 16 hodin na 
louce u vlakové zastávky.
 
Malebná lčovická vlaková zastávka na železniční 
trati ze Strakonic do Vimperka byla postavena v 
roce 1893. V roce 1980 se objevila v hudební fil-
mové komedii Trhák režiséra Zdeňka Podskal-
ského. 

Bližší informace o akci i historii tohoto místa nalez-
nete na www.nadrazilcovice.wz.cz. 

Srpnové akce na Kašperku 
     I letos se na hradě Kašperk uskuteční tradiční srp-
nová představení divadelního spolku Kašpar. Tento-
krát se můžete těšit na premiéru hry Williama Sha-
kespeara Macbeth. 

Představení se odehrají 3. - 6. srpna vždy od 
21:30 hod. Vstupenky lze zakoupit online na webo-
vých stránkách hradu. 

Dále vás zveme na noční prohlídky, které se budou 
konat od 20. do 22. srpna. Připravili jsme pro vás 
podivuhodný příběh Petra mladšího Zmrzlíka ze 
Svojšína, držitele hradu z poloviny 15. století. Pro-
hlídky začínají vždy od 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 
23:00 a trvají cca 45 min. Jsou vhodné pro malé i 
velké nebojsy.
 
V úterý 25. 8. vás zveme na setkání anglického 
hráče na obří gongy a orfické nástroje Beara Love a 
českého hráče na australský domorodý nástroj did-
geridoo Ondřeje Smeykala. Přijďte si užít společen-
ské meditativní setkání za souzvuku archaických 
nástrojů, např. zvuk obřího gongu (2,2m), světově 
největšího symfonického gongu. Jako každé turné, 
i tentokrát si oba aktéři připravili novou kolekci ná-
strojů. Vystoupení je čistě akustické, trvá cca 100 
min a proběhne v prostoru před budovou purkrab-
ství v horní části hradního nádvoří. Vstupné 290 Kč 
v předprodeji. 

Bližší informace o hradu a pořádaných akcích nalez-
nete na www.kasperk.cz. 
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22. – 23. 8. 2020 / Mariánská pouť / Horažďovice, tržiště / www.horazdovice.cz 

22. 8. 2020 / Pouťová s kapelou Harlet / Horažďovice, Music Club Houba / www.penzionho-
razdovice.cz 

22. 8. 2020 / Bartolomějský trh a pouť / Vyšší Brod / tradiční akce plná představení, kon-
certů, tanečních vystoupení a soutěží pro děti i dospělé, po celý den velký jarmark. www.ivy-
ssibrod.cz 

22. 8. 2020 / Vázání vorů a plavení dřeva / Rechle u Modravy / historie dřevařství, vázání 
vorů a plavení dřeva, od 10.30 do 15 hodin. www.npsumava.cz 

22. 8. 2020 / Author Král Šumavy / Klatovy a okolí / závod MTB. www.sumavanet.cz/triatlon 

22. 8. 2020 / Poutní mše u Rosenauerovy kapličky / Jelení Vrchy / od 14 hodin. www.schw-
kan.com 

22. -23. 8. 2020 / Víkend pro rašeliniště na Smrkovém vrchu / Modrava / dobrovolnické 
ruční práce na revitalizaci mokřadu, nošení stavebního materiálu na lokalitu a stavba dřevě-
ných přehrážek, spojené s exkurzí. lukas.linhart@npsumava.cz, www.npsumava.cz 

23. 8. 2020 / Zelený pás Evropy / Kvilda, IS / vycházka po bývalé železné oponě, nutné při-
hlášení předem. www.npsumava.cz 

24. 8. 2020 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS / vycházka přes Šibeniční vrch 
do okolí, délka trasy 5,5 km, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz 

25. 8. 2020 / Jezerní slať – ostrůvek severské přírody / parkoviště u Jezerní slati / prohlídka 
rašeliniště a výstup na vrchol Tetřev, délka trasy 10 km, nutné objednání. www.npsumava.cz 

25. 8. 2020 / Arnošt Frauenberg - Stand-up comedy / Prachatice, divadlo / od 19 hodin. 
www.kisprachatice.cz 

26. 8. 2020 / CHAI + Iron Maiden revival / Klatovy, náměstí / koncert od 18 hodin. 
www.mksklatovy.cz 

28. 8. 2020 / Ševčíkovy hudební večery / Horažďovice, sál muzea / autorská tvorba obsahu-
jící lidové, taneční a jazzové prvky v podání zpěvačky a performerky Gabriely Vermelho za 
doprovodu skupiny GaRe. www.muzeumhd.cz 

28. – 30. 8. 2020 / Blinduro 500+ / Lipno, Kemp Modřín / cyklistický závod. www.lipno.info 

29. 8. 2020 / Hradozámecká noc / zámek Kratochvíle / netradiční prohlídka od 20 hodin. 
www.zamek-kratochvile.cz 

29. 8. 2020 / Příběh hradu – prokletí velhartických pánů / hrad Velhartice / netradiční pro-
hlídky. www.hrad-velhartice.cz 

29. 8. 2020 / Pečení chleba / Lenora, obecní pec / mlsálci se mohou těšit na tradiční lenorské 
placky, housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora 

29. 8. 2020 / Hradozámecká noc / hrad Rožmberk / večerní prohlídky od 19 hodin. 
www.hrad-rozmberk.cz 

29. 8. 2020 / Arakain / Klatovy, náměstí / koncert od 21 hodin. www.mksklatovy.cz 

30. 8. 2020 / Den pro rašeliniště na Gayerrucku / Modrava / dobrovolnické ruční práce na 
revitalizaci mokřadu, spojené s odpolední exkurzí. lukas. www.npsumava.cz 

 

Kláštery Český Krumlov 
budou ,, v plamenech”. 

Přípravy na již V. ročník sympozia vinutých perel jsou v 
Klášterech Český Krumlov v plném proudu. 

 

Jedná se o  ojedinělé  celostátní  setkání  profesionál-
ních i amatérských  sklářů malých forem. Na kterém se se-
tkávají  zkušení  i  začínající  tvůrci zabývající  se  prastarou 
technikou vytváření  skleněných perel  a šperků.  Tito 
tvůrci  kromě  historických a  klasických technik posouvají  
skleněný design  kupředu  k  novým  formám.  Základem  
jejich tvoření,  je  však  vždy společný  materiál  a  tím  je  
sklo,  které  se  roztavené  na  sklářském  kahanu  navíjí  na 
ocelový drát. 

 

V  rámci  tohoto  setkávání , vždy probíhají,  jak před-
nášky  a diskuze  s  návštěvníky  odehrávající se přímo  
uprostřed  práce  nad  kahany,  tak  tvořivé dílny se sklem  
pro  děti  i  dospělé.  Módní  přehlídky  skleněných,  autor-
ských šperků  i  oděvů  českokrumlovských  návrhářů.  Bě-
hem doprovodných  akcí  uslyšíte  i  krumlovské  muzi-
kanty  a  vrcholem  hlavního,  sobotního  večera bude pod-
maňující,  ohnivé  představení  taneční  skupiny  ,, In Fla-
menus" 

Nenechte  si  ujít   v  Čechách  jedinečné  setkání   se  
sklářskými   mistry  přímo,  při  jejich práci, která není ,  
veřejnosti  příliš  známá.  Přijďte  se  podívat  od 13, do 
15,8.2020 na  sklářské řemeslo,  které  v   šikovných rukou 
před  vašima  očima  znovu  ožívá.  Přijďte  se  společně  s 
nimi  dotknout  plamene, navštívit klášterní expozice a v 
neposlední řadě i  ochutnat něco dobrého. Prostě si užít 
víkend plný řemesla, hudby a neopakovatelné atmosféry.

Více informací získáte na www.klasteryck.cz 
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