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Putovní výstava Šumavská nej…
Jedno z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších pohoří střední Evropy nabízí návštěvníkům
mnoho unikátních a ojedinělých klenotů přírody, historie a památek. Autoři výstavy Šumavská nej… zmapovali a nafotili desítky historických, technických a církevních památek, přírodních lokalit a muzejních exponátů, které se mohou pyšnit tím, že jsou nej… nebo jediné svého druhu na Šumavě či v Bavorském lese. Některé jsou známé, o dalších ví jen pár znalců.
Na samotnou výstavu autoři vybrali 35 zajímavostí z české, bavorské a rakouské části Šumavy. Jedním z důležitých kritérií při výběru šumavských nej… pro výstavní účely byla skutečnost, zda se dá zmíněná lokalita či památka v současné době volně navštívit. Výstava by tak
měla návštěvníkům přinést tipy na zajímavé poznávací výlety po celé Šumavě.

Poznejte rostliny našich
babiček
Pro děti i dospělé je určena tato příjemná vycházka za tajemstvím šumavských rostlin. Akci,
která se koná v rámci letních programů pro veřejnost, pořádá Informační středisko (IS) a Středisko environmentální výchovy (SEV) v Kašperských Horách v pátek 2. srpna.

Lidé se z výstavních panelů mimo jiné dozvědí, kudy vedla nejstarší obchodní stezka na
Šumavě, kde je k vidění největší skleněná lahvička na šňupavý tabák na světě, kde jsou největší vodopády, největší rašelinné jezero či kde stojí nejstarší kostel, nejstarší klášter nebo
nejstarší lípa. Zajímavé je například srovnání tří rozhleden v Čechách, Bavorsku a Rakousku.
Výstava pozve turisty také k nejvýše položenému památníku, nejvýše položeným hradům a
hradištím či nejvýše položeným obcím v bavorské, české i rakouské části Šumavy.
Na výběru cílů se podíleli čeští a bavorští publicisté, kteří se dlouhodobě věnují Šumavě.
Fotografie pořídil známý fotograf šumavské přírody Jaroslav Vogeltanz a jeho snímky jsou
doplněné českými a německými texty.
Výstava je putovní a od 29. 7. do 11. 8. 2013 bude možné ji shlédnout v Dešenické tvrzi.
Poté se přesune do Sparkasse ve Freyungu, kde bude až do konce srpna a v září výstava poputuje do rakouského Rohrbachu.
Jedním z důležitých kritérií při výběru šumavských nej… pro výstavní účely byla skutečnost, zda se dá zmíněná lokalita či památka v současné době volně navštívit. Výstava by tak
měla návštěvníkům přinést tipy na zajímavé poznávací výlety po celé Šumavě.
Výstava volně navazuje na úspěšnou knihu Šumavská NEJ - Rekordy a unikáty Šumavy a
Bavorského lesa.

„Lokalit, kam může paní Kohoutová doprovázet návštěvníky, se nabízí více – například okolí Kašperských
Hor, Rejštejn nebo Pohorsko. Zde všude můžeme vidět
různé druhy rostlin, od bylinek počínaje a konče květinami,“ sdělila Milada Janošíková z IS Kašperské Hory.
Přítomní návštěvníci se dozví více informací o flóře
samotné, ale také o využití bylinek v domácnosti i v
lékařství. „Zájemcům o tuto akci doporučujeme vzít si
pohodlnou obuv a upozorňujeme, že v případě nepříznivého počasí máme připraven náhradní program v
informačním středisku,“ upřesnila Milada Janošíková.
Cena programu, který se uskuteční od 10.00 do 14.00
hodin, je 10,- Kč. Více informací se dozvíte na tel:
376 582 734
nebo
731 530 464,
nebo
na
www.npsumava.cz.
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Komentované prohlídky v Kašperských Horách

Bitva na Winterbergu

Město Kašperské Hory vás zve na komentované prohlídky města a kostelů. Prohlídky se
konají v srpnu, každé úterý a sobotu.

Letos již potřetí pořádá SHŠ Artego, tentokráte společně s Městem Vimperk, výlet do historie. Akce se uskuteční v sobotu 3. srpna 2013 ve
Vimperku.

Městský okruh s kostelem sv. Markéty v 10.30 hodin

Přeneste se do středověku, tedy do časů, kdy
nebyl ani fotbal ani hokej či jiný sport a jedinou
kratochvílí panstva i lidu prostého byly rytířské
turnaje.

Místo setkání: před budovou radnice
Délka prohlídky: cca 1,5 hod.
Prodej vstupenek: Městské kulturní a
informační středisko (budova radnice)
Prohlídka kostela sv. Mikuláše a kaple
sv. Anny od 13.30 hodin
Místo setkání: u kostela sv. Mikuláše
(hřbitovní areál), 1,5 km od náměstí
Délka prohlídky: cca 1 hod.
Prodej vstupenek: Městské kulturní a informační středisko (budova radnice) nebo těsně
před prohlídkou u kostela sv. Mikuláše
Vstupné: 1 okruh 50 Kč, 2 okruhy 90 Kč.
Více informací na www.pamatkykasphory.cz.

Dožínky v hoslovickém mlýně
V sobotu 24. srpna 2013 se uskuteční další z pravidelných akcí ve Středověkém vodním
mlýně v Hoslovicích. Přijďte na dožínky ve mlýně, otevřeno bude od 10 do 17 hodin.
Uvidíte ukázku zpracování obilí, mlácení
cepy a na mlátičce, dozvíte se na co se
používal žentour či jak se vázala povřísla. Na
programu bude i pečení chleba a pletení
slámových ozdob.
Návštěvníci si dále mohou prohlédnout i
novou expozici Ze života šumavského Podlesí a
nové informační centrum s prodejem
suvenýrů.
Po celý den bude připraven program pro děti - soutěž v poznávání různých druhů obilí a
mlácení dětským cepem. Akce se uskuteční v rámci projektu Muzeum mlýnů,
financovaného z prostředků programu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
2007—2013. Vstupné zdarma.
Více informací na webu: www.muzeum-strakonice.cz

Zažijte den ve století ladných dam a chladných
zbraní. Celý program se bude odehrávat v prostorách vimperského zámku a na náměstí.
Účast letos přislíbily skupiny ne jen z Čech ale i
z Německa, Polska a Slovenska, takže bude určitě
na co dívat. Večer se s námi můžete pokusit překonat český rekord v počtu lidí plivajících oheň na
jednom místě a tím se zapsat do České knihy rekordů, kterou spravuje pelhřimovská agentura
Dobrý den. Středověké slavnosti uzavře, jako již
tradičně, ohňová šou. Cesta časem začíná o desáté hodině na vimperském náměstí, změna programu vyhrazena.
Více informací na www.vimperk.cz.

Setkání s tradicí
na Jeleních Vrších
Folklorní sdružení Libín-S Prachatice spolu se
svými partnery, především s rakouským Tourismusverband Böhmerwald, připravili další ukázky
plavení dříví u hraničního potoka Ježová / Iglbach a na Jeleních Vrších.
V sobotu 10. srpna od 8 hodin bude u Jeleních
Vrchů zahájena stavba unikátního milíře na pálení dřevěného uhlí, který bude slavnostně zapálen
ve 14.30 hodin.

Srpnové akce na Šumavě
2. 8. 2013 / Probuzení Barbořiných varhan / Chanovice /od 18 hodin, koncert posluchačů
Konzervatoře Plzeň a hostů, zámecký areál. www.chanovice.cz
2. 8. 2013 / Rostliny našich babiček / IS a SEV Kašperské Hory / botanická vycházka pro děti i dospělé za tajemstvím šumavských rostlin od 10 do 14 hodin. www.npsumava.cz
2. 8. 2013 / Hudební pátky v renesančním dvorku / Klatovy/ Irské balady - Věra Klásková.
www.mksklatovy.cz
2. 8. 2013/ Letní koncert Petra Rezka/Kašperské Hory, kostel sv. Mikuláše/ od 20 hodin.
www.sumavanet.cz/ickhory
Milíř bude celý týden udržován a příští sobotu
17. 8. v 10 hodin se mohou návštěvníci těšit na
jeho otevření.
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3. 8. – 4. 8. 2013 /Kašperskohorská pouť/ Kašperské Hory / mše v kostele, staročeský jarmark, pouťová zábava a další. www.sumavanet.cz/ickhory
2. 8. 2013 / Divadelní představení „Duchové na Huntě“ / Kdyně / park u Muzea příhraničí
od 18 hodin / komediální pohádka pro děti i dospělé všech věkových kategorií, hraje K.O.S.
(klatovský ochotnický spolek) o.s. www.kdynsko.cz
3. 8. 2013 /Chlumanský trh / Chlumany / Trh s nabídkou čerstvého pečiva, hub, medu,
ovoce, zeleniny, řezaných květin a bylin. Od 8 do 12 hodin.
více na www.kyby.cz, www.chlumany.cz
3. 8. 2013 / Bitva na Winterbergu / Vimperk, arkády / středověké slavnosti v prostorách
vimperského zámku, šermíři, ohňová show, od 10 hodin. www.letopodboubinem.cz

Program: 10. 8.2013 až 17. 8.2013 na Jeleních Vrších:
10. 8. 2013 od 8 hodin - zahájení stavby milíře na
pálení dřevěného uhlí, ve 14:30 hodin - slavnostní
zapálení milíře na pálení dřevěného uhlí, a poté až
do 17. 8. 2013 údržba milíře.
11. 8.2013 – neděle; Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu - po celý den setkání
s folklorem z jižních Čech, Dolních a Horních Rakous
i
Bavorska,
ukázky
plavení
dříví

3. 8. 2013 / Divadlo Pnutí - TrubaDůry aneb odspoda i shůry / hrad Rabí / divadelní příběh,
kde mužští udatně bojují, notně pijí, srdce lámou… Ony (chvíli služkou chvíli dámou) zpívají,
tančí, lektvary vaří, z karet věští! A když jim jde karta, odcházíte potrhaní smíchem a jedno
oko nezůstane suché. Od 20 hodin. www.hrad-rabi.eu
3. 8. 2013 / Léto na Kubově Huti/ Kubova Huť, Restaurace „Pod sjezdovkou“ / od 14 hodin
živá
muzika,
prase
na
rožni,
soutěže
pro
celou
rodinu.
www.restauracepodsjezdovkou.webmium.com
4. 8. 2013 / 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
5. 8. – 7. 8. 2013 / Othello/ hrad Kašperk/
slavný příběh o žárlivém Maurovi a krásné Benátčance s Janem Potměšilem v titulní roli v
hradním paláci, začátek ve 21 hodin.
www.kasperk.cz
6. 8. 2013 /Hledání šumavských skřítků / IS a
SEV Kašperské Hory /dopoledne plné překvapení pro rodiče s dětmi v areálu SEV. Od 10 do
13 hodin. www.npsumava.cz
7. 8. 2013 / Krajina a polární záře na Islandu / IS a SEV Kašperské Hory / na přednášce s
promítáním fotografií se dozvíte mnoho zajímavého o magické krajině na Islandu. Věnovat
se budeme také fotografování krajiny v noci a polárním zářím. Od 18 hodin.
www.npsumava.cz
8. 8. – 10. 8. 2013 / Cyrano/ hrad Kašperk/ příběh plný hrdosti a lásky se skvělým Martinem
Hofmannem v titulní roli v hradním paláci, začátek ve 21 hodin. www.kasperk.cz
9. 8. 2013 / TiNG / Vimperk, arkády / koncert kapely, která čerpá z mnoha stylů, od 20:00
hodin, vstupné 80,- Kč. www.letopodboubinem.cz
9. 8. 2013 / Jaroslav Krček a Musica Viva / Chanovice, zámek / od 18 hodin, koncert významného současného hudebníka s jeho rodinným souborem a s přáteli. www.chanovice.cz
9. 8. 2013 /Hudební pátky v renesančním dvorku / Klatovy/ Pavel Dobeš – koncert.
www.mksklatovy.cz

17. 8. 2013 v 10 hodin - otevření milíře.
18. 8. 2013 - neděle - Setkání s tradicí u hraničního
potoka Ježová / Iglbach s ukázkou plavení dříví Ježová / Iglbach (CZ / A)
24. 8. 2013 - sobota - Setkání s tradicí u Rosenauerovy kapličky u Jeleních Vrchů (CZ) od 14 hodin Mše
svatá u kapličky s obrazem Korunování Panny Marie, celebrovaná v češtině a němčině. Mši budou
společně sloužit český a rakouský duchovní.
Více informací naleznete na www.schw-kan.com.

Za zajímavou technickou
památkou
Cestou z Horní Vltavice na Kvildu se nedaleko od
Horní Vltavice na Polce nachází malá vodní elektrárna.
Letos oslavila již sto let sevého trvání. I když není
veřejnosti přístupný interiér, i venkovní prostor a
zejména zajímavý náhon stojí za zhlédnutí.
Vše začalo v roce 1911, když Jakob Kraus, majitel
papírny ve Františkově u Kvildy, pro zajištění dostatku elektřiny pro svou výrobu v Polce nad Horní
Vltavicí koupil bývalý Paulův mlýn.

16. 8. - 18. 8. 2013 / Tradiční Srnská pouť / Srní/ www.sumavanet.cz/icsrni/
10. 8. 2013 / Farmářské trhy / Sušice, náměstí Svobody / Tradiční trhy spojené se soutěží a
hudebním vystoupením od 8 do 13hodin. www.mestosusice.cz
10. 8. 2013 / Rýžování zlata / IS a SEV Kašperské Hory / historie rýžování a dolování zlata
od dob Keltů až do přelomu 19. a 20. století na Šumavě, včetně praktických ukázek a soutěží, od 10 do 14 hodin. www.npsumava.cz
10. 8. 2013 / Pašijové hry / Hořice na Šumavě / Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše Krista. Začátek v 16.30 a 20.30 hodin. www.pasije.info
10. 8. 2013 / Belvederské hudební léto / Železná Ruda, Hotel Belveder / tradiční setkání
harmonikářů, www.hotelbelveder.cz

Ten nechal přestavět na malou vodní elektrárnu,
která měla výkon 600 koňských sil. Elektrárna byla
uvedena do provozu roku 1913. Elektrárna měla
dvě vertikální Francisovy turbiny, které byly vyrobené firmou J. M. Voith a poháněly dva
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10. 8. 2013 / Večerní prohlídka / Zlatá
Koruna, klášter / od 20.30 hodin.
www.klaster-zlatakoruna.eu
10. 8. 2013 /Crosstriatlon 3 zemí / Horní Planá / závod udatných borců v plavání, jízdě na kole a běhu probíhající na
území 3 zemí – pláž Horní Planá, od 12
hodin. www.sumava-lipno.eu

generátory, vyrobené vídeňskou firmou Brown
Boveri Werke A.G.. Elektrárna je dodnes propojena vysokonapěťovým vedením se sítí elektrárny
ve Františkově. V roce 1926 byla elektrárna napojena vedením do Volar na síť Jihočeských elektráren. Poslední rekonstrukce elektrárny proběhla
po roce 2002.

10. 8. 2013 /Rockfest na Letňáku/ Horní Planá / přehlídka regionálních hudebních skupin od 13 hodin.
www.sumava-lipno.eu
10. 8. - 11. 8. 2013 / Český pohár DH – finále / SKI&BIKE Špičák, Železná Ruda / letos poprvé se na Špičáku pojede závod Českého poháru ve sjezdu horských kol! www.spicak.cz
11. 8. 2013/ Běh podél Otavy / Sušice, stadion / Memoriál Adolfa Donáta, tjsusice@iol.cz
11. 8. 2013 / Rábský Floutek / hrad Rabí / pohádka o nerozhodném Honzovi na peci, podaří
se mu vyzrát nad čerty, drakem, loupežníkem a ještě si vybrat tu správnou nevěstu? Od 15
hodin. www.hrad-rabi.eu
11. 8. 2013 / Královský hudební festival / Zlatá Koruna, klášter / zahajovací koncert: Vlachovo kvarteto Praha, koncertní sál u křížové chodby od 21 hodin. www.klasterzlatakoruna.eu
11. 8. 2013 / Pruhované panenky: O Sněhurce / Vimperk, arkády / divadlo, od 15:30 hodin,
děti zdarma. www.meks-vimperk.com
13. 8. - 15. 8. 2013 / Ateliér Radost / hrad Rabí / ukázky drátenického řemesla a keramiky
od 10 do 16 hodin. www.hrad-rabi.eu
13. 8. 2013 / Putování na hrad Kašperk / IS a SEV Kašperské Hory / vydejte se s námi na
romantickou vycházku na šumavskou zříceninu, z níž je úchvatný výhled do celého kraje.
Cestou vás čekají nejen různé hry a úkoly pro malé i velké, ale také pověsti a zkazky nejen o
hradu. Od 10 do 15 hodin, délka trasy 8 km. www.npsumava.cz
14. 8. 2013 / Japonsko - místa a tradice / IS a SEV Kašperské Hory / na cestopisné přednášce s promítáním fotografií se dozvíte mnoho zajímavého o ostrovech Hokajdo, Honšú či Kjúšú. Jaké jsou zvyky a tradice v Japonsku vám přiblíží fotograf, který zde chodil do školy a pobýval delší dobu. Od 18 hodin. www.npsumava.cz
15. 8. 2013 /Pavlína Jíšová a přátelé / Horní Planá/ koncert u kašny na náměstí.
www.sumava-lipno.eu
16. 8. 2013 / Ruční výroba skleněných korálků na sklářském kahanu / IS a SEV Kašperské
Hory / co to byly pateříky a jak se vyrábějí vinuté perly? Přijďte se seznámit s výrobkem Šumava - originální produkt, poslechnout si mnoho zajímavého o historii sklářství na Šumavě a
podívat se na celý postup výroby skleněného korálku. Sami se pak můžete pokusit o výrobu
svého zářivého pokladu. Od 12 do 17 hodin. www.npsumava.cz
16. 8. 2013 /Hudební pátky v renesančním dvorku / Klatovy/ bubenická show - Zdeňek
Koubek a skupina Wildsticks. www.mksklatovy.cz
16. 8. 2013 / Blue Effect / Vimperk, arkády / koncert legendární české rockové skupiny, od
20:00 hodin, vstupné 150,- Kč. www.letopodboubinem.cz
16. 8. 2013 / Jihoafrická mozaika / Chanovice / za fascinující přírodou jižní části černého
kontinentu - Jan & Radka Sudovi“, od 18 hodin, zahájení fotovýstavy významných českých
přírodovědců bude spojeno s přednáškou, výstava do 30. 9. 2013. www.chanovice.cz
17. 8. 2013 / Šumava Rocks / Sušice, Ostrov Santos / 20. ročník open air music festivalu.
Učinkující: MIG 21, Prago Union, Vladimir 518, Roman Holý & Matěj Ruppert & Tonya Graves, Hentai Corporaton, Never Sol, Záviš, Dan Bárta & En:Dru a další. www.sumavarocks.cz

Elektrárna je napájena náhonem. Přibližně 1,5
km nad elektrárnou byl zřízen na Teplé Vltavě jez,
od kterého vychází náhon využívající svahu, který
se poměrně prudce zvedá nad řeku. Celkový spád
využívaný k výrobě energie tak činí 18 m. Voda je
přiváděna na dvě Francisovy turbiny vyrobené
firmou J. M. Voith o výkonu 300 + 150 kW a
dodnes je funkční. Jde o historicky zajímavý
technický celek, který bohužel není veden jako
historická památka.
Tento kanál začíná v místě na Polce, kde je
parkoviště zaparkuj a jdi dál. Zde najdete náhon i
stavidla a cesta k elektrárně může začít.
Elektrárna dnes stále slouží jako zdroj výroby
elektrické energie z obnovitelných zdrojů. A je
nádherné, že i po sto letech je plně funkční a
slouží stále k prospěchu všech. Tak až budete mít
cestu kolem, zastavte se a podívejte se na dílo,
které využívá jako zdroj Teplou Vltavu.
Pro Šumavského výletníka připravil Ladislav Beran

Na vimperském zámku se
opět bude vařit pivo jako
ve středověku
Během oslav 750 let založení Vimperku se bude v sobotu 24.srpna 2013 na zámku vařit pivo
způsobem jako ve středověku.
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17. 8. 2013 / Pašijové hry / Hořice na Šumavě / Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježí

še Krista. Začátek v 16.30 a 20.30 hodin. www.pasije.info
17. 8. 2013 / Farmářské trhy / Vimperk, Rožmberská ulice / regionální produkty, ovoce,
zelenina, nápoje. Od 8 do 12 hodin. www.vimperk.cz
17. 8. 2013 / Dřevěná olympiáda / Hojsova Stráž / 8. ročník tradičního hojsoveckého klání
pro děti i dospělé! Tel.: 376 361 227, www.sumava.net/itcruda
17. 8. 2013 / Staročeská konopická / Chlumany / www.chlumany.cz
17. 8. 2013 /Country den / Klatovy/ koncerty country skupin, 10 - 22 hodin, náměstí Míru
Klatovy. www.mksklatovy.cz
17. 8. 2013 / Za tajemstvím Zlaté Koruny / Zlatá Koruna, klášter / tématické odpoledne pro
děti od 15 hodin. www.klaster-zlatakoruna.eu
17. 8. 2013 / Večerní prohlídka / Zlatá Koruna, klášter / od 20.30 hodin. www.klasterzlatakoruna.eu
18. 8. 2013 / Královský hudební festival / Zlatá Koruna, klášter / Bohuslav Matoušek (housle) a jeho hosté, koncertní sál u křížové chodby od 17 hodin. www.klaster-zlatakoruna.eu
18. 8. 2013 / Rábský Floutek / hrad Rabí / rytířská komedie o zamilovaném rytíři na motivy
středověké francouzské legendy o velké lásce a shledání. Od 15 hodin. www.hrad-rabi.eu
18. 8. 2013 / Mariánská pouť / Horažďovice / www.horazdovice.cz

Šumavský pivovar Vimperk ve spolupráci s
Břevnovským klášterním pivovarem sv.Vojtěcha v
Praze uvaří z tradičních surovin včetně divokého
chmele, v dobových nádobách na ohni a se scezováním přes slámu soudek piva. V září můžete toto
středověké pivo zajít ochutnat.
Během slavností bude na zámku možné ochutnat
vimperská piva včetně pšeničné 12° nebo si na ně
můžete, tak jako po celý rok, zajít do restaurace
Šumavského pivovaru ve Steinbrenerově ulici pod
náměstím. Zde vám nabídneme též výběr kvalitních jídel včetně šumavských a pivovarských specialit. O prázdninách máme otevřeno denně.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk
www.sumavskypivovar.cz

Chodské slavnosti a
Vavřinecká pouť

Tradičně na počátku druhé poloviny prázdnin,
letos 9. - 11. 8. 2013, se v Domažlicích uskuteční
Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť.
Slavnosti jsou jedním z nejstarších folkloristických festivalů v České republice, pořádané již od
roku 1955. Pro návštěvníky jsou nachystány pořady na pěti podiích, kde vystoupí na sedm set účinkujících.
Stěžejní část programu je věnována zejména
místním národopisným hudebním a tanečním
souborům, ale uvidíte i soubory z jiných částí republiky a ze zahraničí. V hudební nabídce jsou
zastoupeny kromě folkloristických i další žánry,
jako dechovka, kramářské písně, rocková hudba,
country
apod.

18. 8. 2013 / Víťa Marčík: Sněhurka a sedm trpaslíků / Vimperk, arkády / divadlo, od 15:30
hodin, děti zdarma. www.meks-vimperk.com
20. 8. 2013 / Tvořivá dílna "Z ovčína" / IS a SEV Kašperské Hory / ovčí rouno je možné
zpracovat nejen předením a tkaním, ale i plstěním. Přijďte a zjistíte, jak se zpracovává ovčí
vlna a co vše je možné z ní vyrobit. Od 13 do 16 hodin. www.npsumava.cz
21. 8. 2013 / Základy fotografování pro každého / IS a SEV Kašperské Hory / pod vedením
profesionála se naučíte lépe ovládat svůj fotoaparát. Ukážeme si jeho základní funkce i jejich použití. Teorie je doplněna množstvím praktických ukázek, na kterých si ukážeme pravidla správné kompozice. Můžete si s sebou vzít svůj fotoaparát, na závěr je připraven pro
dobrovolníky krátký test o ceny. Od 18 hodin. www.npsumava.cz
21. 8. 2013 / Královský hudební festival / Boletice, kostel sv. Mikuláše / Memento… od 21
hodin. www.klaster-zlatakoruna.eu
21. 8. 2013/ Pohádkové léto / Horní Planá / Divadlo Koňmo - Jak šlo vejce na vadr, u kašny
na náměstí od 17 hodin. www.sumava-lipno.eu
21. 8. 2013 /Koncert / Horní Planá / Zdeněk Vřešťál - kytara, Roman Dragoun - klávesy a
Filip Benešovský - basa; od 20 hodin u kašny na náměstí. www.sumava-lipno.eu
22. 8. 2013 / Královský hudební festival / Zlatá Koruna, klášter / mezinárodní mistrovské
houslové kurzy - koncert účastníků, koncertní sál u křížové chodby od 19.30 hodin.
www.klaster-zlatakoruna.eu
22. 8. 2013 / Jedovaté rostliny v přírodě / IS a SEV Kašperské Hory / jsou všechny rostliny k
jídlu? Botanická vycházka pro děti i dospělé za tajemstvím jedlých i jedovatých šumavských
rostlin. Od 10 do 14 hodin. www.npsumava.cz
22. 8. 2013 /Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy/ Marta Töpferová a její hudební hosté, od 19 hodin sál radnice. www.mksklatovy.cz

Na náměstí a v historickém centru města se po
dobu slavností koná staročeský jarmark a na vrchu
Veselá hora, v Domažlicích běžně zvané Vavřineček, je v sobotu i v neděli mše svatá vždy za účasti
některé významné církevní osobnosti. Vstup na
pořady uváděné v rámci hlavního programu je
zdarma.
Chodsko je jedinou oblastí Čech, kde je folklor bez
přerušení stále živý. Působí zde národopisné soubory, hraje řada dudáckých muzik. Lidé spontánně
udržují zvyky a obyčeje, lidovou dudáckou hudbu i
tance, účastní se poutí v krojích atd. Na některých
vsích dodnes nosí ženy i ve všední den tradiční
chodské oblečení.
Přijměte proto naše pozvání a navštivte Chodské slavnosti, určitě budete nadšeni! Více informací na
www.idomazlice.cz, www.chodskeslavnosti.cz.
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23. 8. 2013 / Komety - poslové z kosmu / IS a SEV Kašperské Hory / výskyt dvou jasnějších
komet, které by měly být viditelné právě v letošním roce. Komety do blízkosti Země přilétají
z okrajových partií Sluneční soustavy. V minulosti byly často spojovány s představou neštěstí
a katastrof. Jak ale komety skutečně vypadají, co způsobují a jakým způsobem se provádí
jejich výzkum? Přednáška s promítáním, která bude v případě příznivého počasí doplněna
pozorování večerní oblohy přenosnými astronomickými dalekohledy. Od 19 hodin.
www.npsumava.cz
23. 8. 2013 /Hudební pátky v renesančním dvorku / Klatovy/ tmavomodrý svět - koncert
písní J. Ježka a G. Gerschwina. Koncert v barvách semaforu. www.mksklatovy.cz
23. 8. 2013 / Zebedeus / Kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě / koncert klatovské vokálně instrumentální skupiny od 19 hodin. www.hartmanice.cz
23. 8. - 25. 8. 2013 / Letní fotografický workshop / Horšovský Týn / s profesionálním fotografem Ivanem Štefkou – téma: modelka v exteriéru a interiéru. www.mkzht.cz

Koncert v kostele na
Dobré Vodě
Tak jako v minulých dvou letech, i letos
v srpnu vystoupí v kostele svatého Vintíře na
Dobré Vodě u Hartmanic klatovská vokálněinstrumentální skupina Zebedeus. Koncert se
uskuteční v pátek 23. srpna v 19 hodin.
Návštěvníci Šumavy si poslechnou spirituály a
písně ve vícehlasých úpravách. Mimořádnou
atmosféru koncertu umocní působivé podsvícení zdejšího jedinečného skleněného oltáře a
obrazů křížové cesty.

23. 8. – 25. 8. 2013 / Městská zámecká
slavnost / Vimperk, zámek/ vyvrcholení
oslav 750 let Vimperka, noční ohňový
průvod, řemeslné trhy, šermíři, hudba,
divadlo. www.vimperk.cz
24. 8. 2013 /Tublatanka / Klatovy/ koncert na náměstí od 20 hodin.
www.mksklatovy.cz
24. 8. 2013 / Večerní prohlídka / Zlatá
Koruna, klášter / od 20.30 hodin.
www.klaster-zlatakoruna.eu
25. 8. 2013 / Posezení s dechovkou / Kdyně / park Muzea příhraničí od 14 hodin.
www.dokdyne.cz
25. 8. 2013 / Hudba v synagogách plzeňského regionu / Hartmanice, synagoga / koncert
České filharmonie od 16 hodin. www.hartmanice.cz
27. 8. 2013 / Po stopách zlatokopů / IS a SEV Kašperské Hory / vycházka s povídáním o
těžbě zlata v okolí Kašperských Hor v dávné i nedávné minulosti. Cestou budou připraveny
různé hry a úkoly pro malé i velké. Od 10 do 14 hodin, délka trasy 7,5 km.
www.npsumava.cz
28. 8. 2013 / Šumavský rok ve fotografiích / IS a SEV Kašperské Hory / Šumava v různých
ročních obdobích. Dozvíte se, jakou fototechniku zvolit pro fotografování krajiny, jak nastavit expozici či jakou zvolit kompozici. Kdy je vhodné použít filtr a jak hledat světlo v krajině.
Od 18 hodin. www.npsumava.cz
30. 8. 2013 / Netopýří noc / IS a SEV Kašperské Hory / seznámení s životem našich netopýrů, soutěže pro děti, ukázka výzkumných
metod včetně nočního odchytu. Od 18 do
24 hodin, s sebou baterku a pevnou obuv.
Tlumočeno do němčiny. www.npsumava.cz

Lipno sportfest 2013
Od soboty 17. do neděle 25. srpna Lipno nad
Vltavou ožije díky druhému ročníku sportovně
kulturní akce s názvem LIPNO SPORT FEST.
Vedle divácky atraktivních akcí jako je Mistrovství
České republiky v triatlonu či dálkovém plavání,
Salomon běh ad., které se budou konat o víkendech, se budou moci návštěvníci Lipna učit zdravě
sportovat.
Připraveny jsou kurzy in-line bruslení, běhy s instruktorem, cyklovýlety, výuka jachtingu a mnohé
další.
O zábavu se pak postarají Laura a její tygři,
Kašpárek v rohlíku, Ivan Hlas… a to není zdaleka
všechno. Na závěr bombastická laserová show,
kterou hned tak někde neuvidíte.

30. 8. 2013 / Hudební pátky
v renesančním dvorku / Klatovy/ Šansonový pořad Jany Richterové - Two Voices.
www.mksklatovy.cz
30. 8. 2013 / Vimperská scéna / Vimperk,
arkády / vystoupení regionálních kapel, od 20 hodin, vstupné 80,- Kč. www.meksvimperk.com
30. 8. 2013 / Návštěva domu divočiny a prohlídka zvířecích výběhů /sraz IS Alžbětín /
Pojďme společně poznat divočinu kousek za hranicemi, do centra NP Bavorský les – oblast
Falkenstein. Navštívíme zvířecí výběhy (rys, vlk, koně Převalského a další), jeskyni z doby
kamenné a Dům divočiny – místo zážitků, nových informací a her pro děti i dospělé. Součástí
prohlídky je i film o Šumavě v 3D formátu. www.npsumava.cz

O festivalu naleznete více informací na
www.lipno.info.
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31. 8. 2013 / Sušický trojboj / Sušice / sportovní akce – silnice, bike a běh. www.mtbsusice.cz
31. 8. 2013 / Loučení s prázdninami/ Kubova Huť, Restaurace „Pod sjezdovkou“/ od 11
hodin soutěže pro celou rodinu, živá i reprodukovaná hudba, velká grilovačka.
www.restauracepodsjezdovkou.webmium.com
31. 8. 2013 / Večerní prohlídka / Zlatá Koruna, klášter / hradozámecká noc od 20.30 hodin.
www.klaster-zlatakoruna.eu
31. 8. 2013 / Pečení chleba v obecní
peci / Lenora, obecní pec / Mlsálci se
mohou těšit na tradiční lenorské placky,
housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www.staralenora.cz
31. 8. - 1. 9. 2013 / Pouť v Sušici / Sušice / Bohoslužby, pouťové atrakce, trhy,
výstavy a další zajímavé akce, v sobotu
pouťová
zábava.
www.mestosusice.cz/icsusice
31. 8. - 1. 9. 2013 / Výstava drobného zvířectva / Sušice, areál chovatelů / www.chovatelesusice.wgz.cz
31. 8. 2013 / Author Král Šumavy / Klatovy/mezinárodní cyklistický závod, dálková jízda
Šumavou, start na náměstí Míru. www.klatovy.cz
31. 8. - 1. 9. 2013 / Netolické dostihy a koňský trh / Netolice / první jihočeský, regionální
koňský trh se koná formou dražby, v sobotu od 9 do 12 hodin. Přihlášky do dražby se budou
přijímat do počtu třicet koní a pět náhradních. Uzávěrka přihlášek bude 16. srpna. Propozice,
formulář přihlášky, poplatky a další informace budou průběžně zveřejňovány na
www.netolice.cz

Volarské slavnosti
Dřeva
Ukázky tradičních řemesel a prací, lidový trh a
řada kulturních vystoupení a sportovních soutěží tvoří základ programu Volarských slavností
dřeva. 20. ročník se ve Volarech na Prachaticku
uskuteční v sobotu 17. srpna a v neděli 18. srpna 2013.
Město Volary bylo v minulosti známo dřevozpracujícím průmyslem. Bylo centrem zpracování dřeva, žilo zde mnoho řemeslníků, kteří vyráběli různé výrobky z kvalitního šumavského
dřeva. Bývala zde nová a stará pila, bednárna,
dílna na sesazování dýh, truhlářské provozy.
Mnoho lidí se živilo prací se dřevem a od roku
1873 zde dokonce působila odborná dřevoobráběcí škola.
Volarské slavnosti dřeva tak navazují na dávnou tradici a připomínají všem návštěvníkům,
kteří se sjíždějí z celé republiky, z Německa i z
Rakouska historii města Volary a to je práce se
dřevem.
Každoročně zde předvádí několik desítek řemeslníků stará, některá již téměř zapomenutá,
řemesla. A že je o tuto akci čím dál větší zájem,
dokazuje stále se navyšující počet řemeslníků
ochotných zde předvádět své umění a stále narůstající počet návštěvníků.

Muzeum v Žihobcích zve na výstavu obrazů
Simonetty Šmídové.
Výstava je přístupná do 25. srpna 2013 v otevírací době Muzea Lamberská stezka v Žihobcích.
Simonetta Šmídová se narodila v roce 1962
v Brně, dnes žije se svou rodinou, manželem
a sedmi dětmi, v Hrádku u Sušice, kde i tvoří.
Malování se věnuje odmala a svá díla již vystavovala v několika galeriích v Praze. Její obrazy jsou specifické, plné romantických motivů. Doufáme, že zaujmou i vás.
Více informací na www.zihobce.eu

Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i vy. Zajímavé články a příspěvky (společně s fotografií) nám zasílejte na e-mail kytlicova@rras.cz.

Na náměstí bývá pravidelně předváděna výroba tesaných trámů, dřeváků, dlabaných misek,
košů, dřevěných okapů, dřevěného potrubí, různých řezeb – betlémovými figurkami počínaje a
obrazovými rámy konče. Vedle řemeslníků pracujících se dřevem jsou zastoupeni na slavnostech kováři, kameníci, keramici, krajkáři, pradlena a další.
Další částí programu je mezinárodní zábavná
soutěž o putovní dřevák. V pěti dřevařských disciplínách soutěží s domácím sportovním družstvem čtyřčlenná družstva z partnerských měst z
Rakouska a Německa. Vítěz získává obří putovní
volarský dřevák.
Za zmínku jistě také stojí nedělní dřevácký
průvod. Všichni jeho účastníci musí být obuti v
dřevěné obuvi a agentura starající se v Čechách o
zápisy do Guinessovy knihy rekordů pečlivě kontroluje, zda by mohl být případný rekord zapsán.
Foto © Jiří Plachý
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