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Velhartické Pastorále
Prožijte hořký příběh z doby třicetileté války –
skutečná fakta i fantazie se snoubí v pestrou mozaiku doplněnou malebnými kulisami velhartického hradu.
Zbrusu nové kostýmované prohlídky, letos
v prostředí hradního pivovaru se uskuteční od
čtvrtka 2. 8. do soboty 4. 8. 2012. Začátky představení v 19, 20, 21 a 22 hodin. Nutná je rezervace
na telefonu 376 583 315.

Vimperské muzeum představí šumavské
poklady
Zajímavé solitéry i soupravy ze skla, z nichž některé byly v šumavských sklárnách vyrobeny již v 17. století, budou hlavními exponáty připravované výstavy Šumavské poklady sklo ze soukromých sbírek, na kterou zve Muzeum Vimperk. Slavnostní vernisáž této výstavy se uskuteční ve středu 1. srpna 2012 v 16.00 hodin.
Muzeum při Správě NP a CHKO Šumava ve Vimperku, které sídlí na místním zámku, zve
domácí i návštěvníky Šumavy na zajímavou výstavu s názvem Šumavské poklady – sklo ze
soukromých sbírek.
„Máme připraveno na 140 exponátů, které pocházejí ze soukromých sbírek. Vystavené sklo
vyráběli skláři ve Vimperku a v nejbližším okolí v období od konce 17. století až do století 20.
Výstavu bude možné zhlédnout od 1. srpna do 31. října 2012. Návštěvníci mohou naše muzeum navštívit v srpnu vždy od úterý do neděle od 9.00 do 18.00 hodin, v září a říjnu pak
pouze do 16.00 hodin,“ sdělila vedoucí Muzea Vimperk Milena Smolová.

Staročeské hry ve Stožci
Tlučení špačků, točení káči a další hry jsou
jako stvořené pro ty návštěvníky Staročeských
her, kteří se chtějí během nich vrátit do dětských let.
Pro malé budou jistě hry dob minulých, které
již tradičně v létě pořádá Informační středisko
(IS) a Středisko environmentální výchovy (SEV)
ve Stožci, příjemnou zábavou.
Také v letošním roce si návštěvníci Národního
parku Šumava jistě nenechají ujít tradiční stožecké Staročeské hry, které se budou konat ve
středu 8. 8. 2012.
Pro příchozí bude připraveno odpoledne plné
staročeských her. Návštěvníci si tak budou moci vyzkoušet zábavu našich babiček a dědečků –
nejvíce obsazenou, ale také nejtěžší hrou je
tlučení špačků. Malí i velcí si však budou moci
vyzkoušet také roztočit dřevěnou káču, popohnat obruč, či se naučit, jak se chytají drápky a
cvrnkají kuličky.
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Součástí výstavy Šumavské poklady – sklo ze soukromých sbírek
bude také přednáška PhDr. Jitky
Lněničkové, která se koná v den
zahájení výstavy, tj. ve středu 1.
srpna 2012.
„Tato přednáška o sklářství na
Vimpersku začíná v 18.00 hodin v
prostorách muzea,“ zve návštěvníky Milena Smolová.

Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť v
Domažlicích
Domažlice jsou centrem národopisné oblasti Chodska, v níž je doposud živě udržována
tradice lidové dudácké hudby, tanců, zvyků a obyčejů.
Chodské slavnosti jsou jedním
z nejstarších folkloristických festivalů v České republice, pořádané již od roku 1955. Letos se
festival uskuteční ve dnech 10.
– 12. srpna 2012. Stěžejní část
programu je věnována zejména
místním národopisným hudebním a tanečním souborům. Svůj
prostor zde každoročně dostanou i soubory z jiných částí republiky a ze zahraničí.

Hry, na které mohou přijít návštěvníci zdarma,
se konají v areálu Informačního střediska ve
Stožci, a to vždy v čase od 14.00 do 17.00 hodin. V případě nepříznivého počasí se však akce
konat nebude.
Informační střediska a Střediska environmentální výchovy Správy připravují pro návštěvníky
během léta také další zajímavé akce, na kterých
jsou srdečně vítáni. Podrobný přehled je uveřejněn
na
webových
stránkách
www.npsumava.cz

Šumava má první
trojrozměrný film.
První 3D film, který se promítá v informačním
středisku na Svinné Ladě, vypráví o životě na
našeliništích.
„Zelené svícny smrků, voňavá louka, tajemná
vřesoviště, tentokrát i na 3D filmu. Kéž jsou
zachovány pro naše potomky. Ať je Šumava
stále krásnější a zdravější,“ nechala v návštěvní
knize vzkaz turistka Marta Kubínková.
Krátký pětiminutový film zachycuje, jak se šumavská rašeliniště a život na nich mění v průběhu celého roku.
„Diváci uvidí život na Knížecích pláních, Chalupské, Mlynářské či Jezerní slati,“ popisuje Václav
Hřebek, vedoucí územního pracoviště Správy
NP a CHKO na Borové Ladě, který se na natáčení filmu spolupodílel.
.

Hlavní program se odehrává
na pěti scénách a skládá se z více než 20 různých režijně zpracovaných pořadů. Zajímavým
zpestřením je velký staročeský jarmark v historickém centru města. Vstup na všechny pořady v rámci hlavního programu je zdarma. Program slavností je ke stažení na
www.chodskeslavnosti.cz.

Na kole do zaniklé obce Cudrovice a na
Libínskou rozhlednu
Pro čtenáře výletníku připravil pan Ladislav Beran z Volar dva cyklovýlety na Volarsku:
Na obě trasy se vydáme z Volar od kostela sv. Kateřiny po cyklostezce č. 1055. Vyrazíme
doprava směrem k plaveckému bazénu. Po kilometru a půl odbočíme doleva směrem na
Rozvodí a po mírném stoupání s nádherným výhledem na Volary jedeme až na křižovatku
lesních cest Rozvodí a Dolní Sněžná. My pojedeme dále na Rozvodí a po dalším kilometru
odbočíme doprava. Trasa vede po příjemné lesní cestě a po ujetí asi pěti kilometrů dojedeme pod sv. Magdalénu, poutní místo s kostelem a nádherným výhledem na obec Zbytiny a
Libínskou rozhlednu.
Sjedeme do obce Zbytiny, o níž je doložena první písemná zmínka již z roku 1388. Za prohlídku stojí kostel sv. Víta, vybudovaný ve 14. století. Ze Zbytin jedeme směrem na Blažejovice po silnici druhé třídy. V Blažejovicích odbočíme doleva a proti proudu řeky blanice dojedeme k bývalému Blanickému mlýnu.

Díky moderním projekčním přístrojům vystupuje z promítacího plátna do prostoru spousta
detailů ze života rašelinišť. Okolo diváka tak
proletují různé mušky nebo motýli, může si
„přičichnout“ k vzácným květinám jako je například šicha černá, kyhanka sivolistá, nebo
prstnatec májový.
„Film představuje krásu a tajemnost šumavských
rašelinišť. Diváci by si při sledování měli uvědomit,
o jak jedinečné lokality se jedná, “ doplňuje Dana
Zývalová, vedoucí Informačního střediska na Kvildě,
která při natáčení také pomáhala. Film je také
podbarvený velmi působivou hudbou.

Na Šumavě se daří
sokolům
Na pěti hnízdištích sokola stěhovavého ležících na území NP Šumava se podařilo sokolím
rodičům odchovat mladé sokoly.
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Pokračujeme přes most a loučíme se s úzkou, ale někdy divokou řekou Blanicí, která je výjimečná tím, že v ní žije největší populace kriticky ohrožené perlorodky říční ve střední Evropě. Perlorodce se zde daří také proto, že povodí Blanice je dosud minimálně osídleno, což
přispívá k udržení živinami chudého vodního prostředí.
Blanice zařazena v systému Natura 2000 a národní přírodní památka, nacházející se na
horním toku řeky Blanice v CHKO Šumava, mezi osadami Blažejovice a Arnoštov.
Po stoupání a mírném sjezdu přijedeme do zaniklé obce Cudrovice. První písemná zmínka o
této obci je z roku 1456. V roce
1910 zde stálo 20 domů a žilo tady
140 obyvatel. Ještě v roce 1949 se
do obce přistěhovali poslední obyvatelé. V roce 1953 končí činnost
MNV v Cudrovicích a rokem 1956
obec zaniká. Dnes je v bývalé obci
jen malý hřbitov a kříž, který stojí
na místě, kde stával farní kostel
Korunování panny Marie. Jen kousek od Cudrovic po modré TZ si
můžete udělat krátkou zajížďku ke
zřícenině hradu Hus, který byl vybudován v polovině 14. století k ochraně středověké solné
stezky, vedoucí z Bavorska do Prachatic. Z Cudrovic se vydáme zpět do Volar, cestou si
všimneme ještě několika kapliček. Po dvou kilometrech můžeme odbočit na lesní cestu a jet
opět lesem až nad staré město, nebo pokračovat po silnici kolem Mlynařovické hájenky a
dál do Volar. Trasa měří cca 25 kilometrů a je středně náročná.
Druhý výlet vás zavede na Libínské sedlo, přes Zbytiny, Sviňovice až na Libínskou rozhlednu.
Z Volar pojedeme až do Zbytin stejnou trasou jako v předchozím výletu. Ze Zbytin pojedeme směrem na Blažejovice asi jeden kilometr a odbočíme doprava na cyklotrasu 1055. Po
ní vyjedeme náročné Sviňovické stoupání. Dojedeme až do Sedýlka a odtud po asfaltové
cestě vystoupáme až k libínské rozhledně císaře Rudolfa II. Zde se občerstvíme a vyběhneme na rozhlednu, odkud se zaslouženě pokocháme krásným výhledem na panorama Boubínu s Bobíkem, jde o jeden z nejlepších pohledů na tyto dva krále Volarska. Pohled na šumavské
vrcholy,
s přechodem do Bavorska, na německý vrch
Haidl
s rozhlednou.
Z Libínské rozhledny dohlédneme až na Javornickou
hornatinu
s rozhlednou na Javorníku a při dobré viditelnosti na Poledník. Poslední
rozhlednou na obzoru je
Kleť. Nádherný pohled
do Prachatic, Křišťanovický rybník a na rybníky na českobudějovicku, či Hlubocký zámek.
Po vyhlídce z rozhledny se můžeme protáhnout v lanovém parku, který je vybudován jen
několik desítek metrů od rozhledny a pak už se vydáme zpět. Můžeme sjet na hlavní silnici a
jet směrem na Blažejovice, či sestoupat do obce Libínské Sedlo, zde si prohlédnout malebný
kostel sv. Anny a vydat se zpět po cyklotrase 1055 do Volar.

V současnosti máme na území NPŠ a CHKOŠ celkem 7 hnízdních lokalit sokola, což je oproti 2
původním hnízdním lokalitám během 90. let minulého století zřejmé zvýšení početnosti, které
souvisí s růstem populace sokola stěhovavého v
Evropě včetně našeho území,“ říká Tomáš Lorenc,
ornitolog NP a CHKO Šumava.
Monitoringem sokola stěhovavého se dlouhodobě zabývá Český svaz ochránců přírody Plzeňsko ve spolupráci se zoology NP a CHKO Šumava.
„Pravidelně sledujeme obsazenost známých
hnízdních lokalit sokolími páry, vývoj a úspěšnost
hnízdění a kontrolujeme i další potencionální lokality, kde by sokol mohl hnízdit,“ uvádí David
Melichar z Českého svazu ochránců přírody Plzeňsko.

Lokalizace hnízdišť sokola stěhovavého se
s ohledem na jejich ochranu neuvádí.
„Na některých místech naši zaměstnanci stáli a
vysvětlovali turistům důvody omezeného vstupu.
Museli jsme navýšit služby a některá místa jsme
hlídali ve dne i v noci,“ uvádí Stanislav Haladej, z
Informační a strážní služby. Turisté měli pochopení, i když to pro ně v ten moment znamenalo určité
omezení. „Když jsme turistům vysvětlili, proč je
nepustíme tam, kam chtějí jít, bylo vše v pořádku.
Omezení navíc trvala zhruba dva měsíce,“ dodal
Haladej.

Ochutnali jste již ibiškové
pivo?
Po celé léto nabízí Šumavský pivovar ve své restauraci ve Vimperku, Steinbrenerova 1, ihned
pod městskou věží na náměstí Svobody, nové
pivo: Vimperský ibiškový ležák 11°.
Najdete tu i prvotřídní šumavskou a českou kuchyni a tradiční sortiment zde vařených piv českého typu: Vimperský světlý ležák 11°, Vimperský
polotmavý ležák 12° a Vimperský speciál 13°. Piva
a restaurace jsou nositeli certifikátu "Šumava originální produkt" a piva se umístila mezi vítěznými na Jarní ceně českých sládků 2011 i 2012.
Přijďte
ochutnat!
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„Rožmberské nebe“ - noční prohlídky hradu
Rožmberk
Nebe : Peklo 3:1. To nejsou výsledky fotbalového zápasu mezi nebem a peklem. Těmito
čísly by se dala vyjádřit statistika hlasování diváků Nočních hraných prohlídek na hradě
Rožmberk v loňském roce.
Dvě třetiny návštěvníků rozhodly o tom, že duše jihočeského šlechtice Záviše z Falkenštejna náleží nebi, zatímco jedna třetina z více jak 2000 návštěvníků prohlídek si myslí, že jeho
činy a skutky jsou natolik obtěžkány hříchem, že jeho duše patří peklu.
Přijďte nám i vy letos na hrad Rožmberk pomoci poslednímu vladaři slavného rodu s erbem rudé růže pětilisté, panu Petru Vokovi rozluštit tuto nelehkou hádanku.
Která z duší, slavných
osobností mocného rodu
Vítkovců a Rožmberků
náleží nebi a která peklu?
Svatý Petr a kníže pekel
vladaři připomenou hrdinské činy i lidské poklesky jeho slavných
předků a příbuzných. Mezi nimi třeba i Záviše z Falkenštejna. Ten sice nepatřil mezi Rožmberky, ale
pocházel z rodu Vítkovců.
Ve svém erbu nenosil rudou růži rožmberskou, ale zelenou růži Pánů z Krumlova, a pokud
vezmeme v úvahu, že Závišův prapředek Vítek z Prčice, který dle staré legendy svým pěti
synům statky své rozdělil a do znaku jim pětilistou růži v různých barvách daroval, máme
vyhráno, neboť tím je vysvětlena vzdálená příbuznost s rodem Rožmberků. Další rozporuplnou osobností, kterou na nočním Rožmberku potkáme je Oldřich II. z Rožmberka, otec
Perchty z Rožmberka, dnes známé jako Bílá paní. Jenže rozhodněte, zda skutky Oldřichovy
jednoznačně přidávají na tu či onu stranu vah, aby bylo naprosto jasné, zda patří jeho
duše nebi či peklu. Z pohledu člověka 21. století se to jeví poněkud jinak, než když se na to
snažíte dívat očima někoho, kdo se musí ujmout vlády nad celým rožmberským dominiem
již ve svých 15. letech a ještě navíc v době, kdy kolem zuří husitské války. Nezávidím vám
divákům, kteří se po získání pár indicií musí rozhodnout, pro kterou variantu (nebe či pekla)
zvednout ruku. „Já nad tím, obklopen odbornou literaturou, přemýšlel dva roky a dodnes
nevím s určitostí, zda jsem se rozhodl správně“ tvrdí Miroslav Mareš producent a autor scénáře.
Termíny prohlídek v srpnu: 10. 8., 11. 8. ,17. 8. a 19. 8.
Začátky prohlídek ve 20:00/21:00/ 22:00/ 23:00 hod.

Kalendář akcí na Šumavě
SRPEN
Přijměte naše pozvání na vybrané akce, které
se konají v srpnu na Šumavě. Kompletní seznam naleznete na www.isumava.cz v sekci
akce, nebo si můžete vyzvednout tištěný kalendář v některém šumavském infocentru.
ST 1. 8. 2012 / Setkání s tradicí / hraniční potok
Ježová – Iglbach/ Kulturní program na českorakouské hranici od 13.45 hodin, ukázka plavení
dříví od 14.30 hodin. www.schw-kan.cz
ST 1. 8. 2012 / Jezerní slať – ostrůvek severské
přírody / parkoviště u Jezerní slatě
Prohlídka Jezerní slatě spojená s vycházkou na
vrchol Tetřev a zpět do Kvildy, délka trasy 8 km, 10
– 13 hodin. www.npsumava.cz
ST 1. 8. 2012 / Na Luzný přes Modrý sloup /
Březník / Vycházka s výkladem o lesních ekosystémech v jádrovém území NP Šumava a NP Bayerischer Wald. Sraz v 11 hodin na Březníku
u myslivny. www.npsumava.cz
ČT 2. 8. 2012 / Stará řemesla Šumavy – jarmark /
Stožec / Tradiční přehlídka původních řemesel
Šumavy, ukázky zpracování přírodních materiálů s
možností zakoupení produktů. Začátek v 11 hodin.
www.npsumava.cz
ČT 2. 8. 2012 / Hudba v klášteře / Domažlice
Od 20 hodin v Rajské zahradě kláštera augustiniánů, tentokrát Tmavomodrý svět G. Gershwina a J.
Ježka. www.idomazlice.cz
ČT 2. 8. 2012 / Letní úplněk / Vítkův Hrádek
Otevřeno do 24 hodin. www.vitkuvhradek.cz
ČT 2. 8. – SO 4. 8. 2012/ Večerní divadelní prohlídky / hrad Velhartice / Letošní téma je "Život v
podhradí", rezervace na tel. 376 583 315 od 19
hodin. www.hradvelhartice.cz

Kouzlo lidové hudby doby gotiky, renesance a
baroka
Město Vyšší Brod a Cisterciátské opatství ve Vyšším Brodě si vás dovolují pozvat dne 18.
srpna na koncert vokálně instrumentálního souboru Chairé v nově zpřístupněných gotických sklepích vyšebrodského
kláštera s neopakovatelnou
atmosférou.
Začátek představení v 18
hodin, nádvoří cisterciátského
opatství Vyšší Brod, vstupné
včetně číše vína 80 Kč.

PÁ 3. 8. 2012 / Rostliny našich babiček / Kašperské Hory, IS a SEV / Botanická vycházka pro děti i
dospělé za tajemstvím šumavských rostlin. Od 10
do 14 hodin. V případě nepříznivého počasí náhradní program v IS. www.npsumava.cz
PÁ 3. 8. 2012 / Hudební pátky / Klatovy, renesanční dvorek / Koncert Vlasta Třešňák Band úspěšný rockový projekt folkového písničkáře, od
18 hodin. www.mksklatovy.cz
PÁ 3. 8. – NE 5. 8. 2012 / Železnorudské slavnosti
/ Železná Ruda / Tradiční letní slavnosti
s programem plným hudby a zábavy, chybět nebude ani jarmark a občerstvení. Můžete se těšit na
pestrý, třídenní program! Tel.: 376 397 033.
www.sumava.net/itcruda
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Koncert v kostele
na Dobré Vodě
Klatovská skupina Zebedeus vystoupí v kostele svatého Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic.
Návštěvníci Šumavy budou mít v pátek 24.
srpna mimořádnou příležitost vidět kostel s
jedinečným podsvícením skleněného oltáře.
Koncert, během něhož zazní spirituály a jiné
písně ve vícehlasých úpravách i písně z nového
CD "Hvězdy nad pouští" bude mít v těchto výjimečných prostorách jedinečnou atmosféru. Koncert začíná v 19 hodin, vstupné je 50 korun.

Lovecké slavnosti v Kaplici
Přijměte srdečné pozvání do Kaplice nedaleko Českého Krumlova, kde se každoročně
konají dvoudenní slavnosti města na konci léta. Letos připadly slavnosti na pátek 31. srpna a sobotu 1. září.
Páteční odpoledne je věnované především dětem, pro které jsou připraveny
historické hry, lukostřelba, lanová adrenalin dráha přes jezírko, rybářská soutěž a
mnoho dalšího.
Sobotní program tvoří mimo jiné RYTÍŘSKÝ TURNAJ a DŘEVORUBECKÁ SHOW.
V historické části programu se tentokrát
podíváme do středověku, především díky
události, kterou budete moci spatřit
v Kaplici poprvé a tou je rytířský turnaj
jezdců na koních. Průvod bude patřit lovecké družině a dvoru pána z Pořešína a
vy uvidíte lovecká psí plemena, dravé ptáky a umění sokolníků. Nevšední zážitek
také slibuje dřevorubecká show. Městský
park se stane jevištěm ukázek plných
adrenalinu, ostrých seker a motorových
pil, kdy mezi sebou budou soupeřit dva
závodníci, z nichž jeden – David Síla je
mistrem Evropy seriálu dřevorubeckých soutěží Eurojack. Soutěž v řezu ruční pilou „single
buck“ na kulatinách si bude moci publikum vyzkoušet i na vlastní kůži. Hudební program se
bude odehrávat po celý den v pivním stanu. Odpoledne je na hlavním podiu v parku připraven koncert Rolling Stones revival, večer pak koncert energické ska/reggae kapely Pub Animals, která dokáže oslovit diváky se svou živelnou hudební show.
Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i Vy. Zajímavé články a příspěvky
(společně s fotografií) nám zasílejte vždy do 25. dne předcházejícího měsíce na e-mail kytlicova@rras.cz.

PÁ 3. 8. – NE 5. 8. 2012 / Kašperskohorská
pouť Panny Marie Sněžné / Kašperské Hory
Církevní i světské oslavy, byzantské liturgie,
procese, staročeský jarmark, II. sraz harmonikářů, koncerty a pouťová zábava, pouťový turnaj v kopané a další.
www.sumavanet.cz/ickhory
ST 8. 8. 2012 / Putování po zaniklých sklářských hutích / Kvilda / Výlet s povídáním o historii a místopisu kraje. Od 9.30 do 14 hodin,
délka trasy 12 km. V případě nepříznivého počasí krátký náhradní program v IS, tel.: 388
435 544. www.npsumava.cz
SO 11. 8. 2012 / Rytíři na hradě / hrad Klenová
Zábavné odpoledne, skupina historického šermu Morgana von Maxberg zahraje pohádky pro
děti, předvede rytířské souboje a připraví zajímavý program pro děti i dospělé, od 13 do 18
hodin. www.gkk.cz
SO 11. 8. 2012 / Ruční výroba skleněných korálků na sklářském kahanu / Kašperské Hory /
Jak se vyrábějí vinuté perly? Přijďte se seznámit
s výrobkem Šumava - originální produkt® a poslechnout si o historii sklářství na Šumavě. Od
12 do 17 hodin. Přednášející: Jana Wudy.
www.npsumava.cz

SO 11. 8. 2012 / Hořické pašijové hry / Hořice
na Šumavě / Příběh vyprávějící o posledních
dnech Ježíše Krista. Začátek v 16.30 a 20.30
hodin. www.pasije.info
ČT 16. 8. – SO 18. 8. 2012 / Milostný život
v dobách rytířů/ hrad Kašperk / Milostná lyrika
minnasängrů, milostné verše, písně, tanec a
souboje v autentických prostorách středověkého hradu, od 20 do 24 hodin. www.kasperk.cz
PÁ 17. 8. – SO 18. 8. 2012 / Noční prohlídky /
Vodní hrad Švihov / Královský host na hradě
aneb co se stane, když na sídlo přísného pána
Půty Švihovského slíbí zavítat sám Vladislav
Jagellonský. www.hradsvihov.cz
SO 18. 8. 2012 / Svatobartolomějský trh a
pouť / Vyšší Brod / Tradiční řemeslný trh s
poutí s bohatým doprovodným programem.
www.mestovyssibrod.cz

SO 18. 8. 2012 / Prohlídka historického centra
/ Klatovy / Bezplatná prohlídka města s
průvodcem, začátek v 9.30 hodin u Černé věže
na náměstí. www.prohlidky-klatov.cz
SO 18. 8. – NE 19. 8. 2012 / Volarské slavnosti
dřeva / Volary / Každoročně zde předvádí několik desítek řemeslníků stará, téměř zapomenutá řemesla. Na náměstí probíhá bohatý kulturní program. www.mestovolary.cz
SO 25. 8. 2012 / Pečení chleba v obecní peci /
Lenora, obecní pec / Od 9 do 13 hodin.
www.staralenora.cz
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