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Okolo Železné Rudy

Akce na Šumavě v září

Už jen několik dnů zbývá do startu nového ročníku cyklo – turistické akce Okolo Železné
Rudy s časopisem Turista. 7. ročník proběhne v sobotu 6. září. Registrace pro zájemce už
běží na internetu na stránkách www.pkvylet.cz.

3. 9. 2014 / MUSEJNÍ DISKUSNÍ KLUB /
VIMPERK, ZÁMEK / moderovaná diskuse k
historii Vimperka a Šumavy na téma Renesance na Šumavě. www.npsumava.cz

„V současné době máme registrovanou necelou stovku účastníků. V letošním roce je po‐
platek za registraci 50 korun. Lidé se ale budou moct registrovat přímo na místě. Interneto‐
vá registrace je především kvůli organizačním důvodům. Ti, kteří ji využijí, už budou mít na
místě v den startu připravené všechny podklady,“ vysvětluje za pořadatele Milan Sklenář.

4. 9. 2014 / CHALUPSKÁ SLAŤ A OKOLÍ LAD /
IS SVINNÁ LADA / vycházka s výkladem o
historii kraje Lad. www.npsumava.cz

Stejně jako v uplynulých letech si vášniví vyznavači turistiky a cyklovýletů užijí jak pořádné
túry, tak třeba jen rodinný výlet. Připraveny jsou celkem čtyři trasy pro pěší turisty, z toho
jedna trasa jak pro pěší tak pro cyklisty a jedna pro zdatné kolaře, která měří 50 kilometrů.
„Hlavně cyklistům bych doporučoval, aby si pokud možno trasy prošli na mapách. Jinak by
účastníci měli mít s sebou klasické turistické vybavení. Měli by počítat i se změnou počasí

5. – 7. 9. 2014 / OKOLO ŽELEZNÉ RUDY S
ČASOPISEM TURISTA / ŽELEZNÁ RUDA / 7.
ročník mezinárodní cykloturistické akce.
www.pkvylet.cz
6. 9. 2014 / PIVOBRANÍ A VINOBRANÍ /
ŽELEZNÁ RUDA / živá hudba, degustace.
www.hotelbelveder.cz
6. 9. 2014 / CHLUMANSKÝ TRH / CHLUMANY /
nabídka produktů lokálních výrobců od 8 do
12 hodin. www.kyby.cz, www.chlumany.cz
6. 9. 2014 / ŠUMAVSKÝ KORBEL / VIMPERK,
MěKS / tradiční setkání harmonikářů, od 14
hodin, vstupné dobrovolné. www.meksvimperk.com
6. 9. 2014 / TŘI SESTRY / KLATOVY, LÁZNĚ /
rockový koncert. www.mksklatovy.cz
6. 9. 2014 / PLAVBA KURIÓZNÍCH PLAVIDEL /
VYŠŠÍ BROD – ROŽMBERK N. VLT. / den plný
zábavy, soutěží a hudby v kempu Pod Hrází
ve Vyšším Brodě. Start plavby v 13:27 hodin.
6. – 7. 9. 2014 / POUŤ / SUŠICE / bohoslužby,
pouťové atrakce, trhy, výstavy a další zajímavé akce, v sobotu pouťová zábava.
www.mestosusice.cz/icsusice
9. 9. 2014 VYCHÁZKA DO NP BAVORSKÝ
LES / IS KVILDA / www.npsumava.cz
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tak, aby je to horší počasí nepřekvapilo. A samozřejmě cyklisté by měli mít helmy,“ přidává
doporučení Milan Sklenář.

12. 9. 2014 / VARHANNÍ KONCERT / DOBRÁ
VODA u Hartmanic, kostel /
www.sumavskecesty.cz

Okolo Železné Rudy s časopisem Turista také v letošním ročníku přinese nabitý doprovod‐
ný program v podobě nejrůznějších ukázek. Mimo jiné se ve sportovním areálu předvede
Horská služba, ale i hasiči se svojí technikou. Současně budou předvedeny elektrokola a
ukázka nových trekových holí s instruktáží použití. Odpoledne pak doplní dvě fotbalová
utkání FC Železná Ruda.

12. 9. 2014 / ZÁCHRANÁŘSKÝ PES V AKCI /
IS ROKYTA / ukázka práce záchranářských
psů. www.npsumava.cz

Patronem akce je
opět populární herec
a nadšený turista Pa‐
vel Nový, který v so‐
botu v 16 hodin zá‐
bavné odpoledne za‐
hájí. Večer bude patřit
hudebním vystoupe‐
ním, které obstarají
známé kapely jako
například DUO Brá‐
chové, Kníry, v3ska,
Trautenberg. Regis‐
trační místo se otevře pro první účastníky už v pátek 5. září v Penzionu Habr na třídě 1. máje
v Železné Rudě od 16 hodin. Připravená je opět řada bonusů v podobě nejrůznějších slev do
restaurací, kaváren, na lanovou dráhu nebo do bazénu Hotelu Čertův Mlýn a Horizont.
Navíc účastníci akce budou mít od 5. září do neděle 7. září zdarma spojení vlakem z Alž‐
bětína přes Špičák až do Zelené Lhoty. Další bonusy najdou zájemci na www.pkvylet.cz.
Program 7. ročníku cyklo – turistické akce Okolo Železné Rudy – sobota 6. září:
6:00 – 14:00 ‐ sportovní areál; registrace účastníků OKOLO 2014, absolvování pěších a cyklo
tras. Při registraci bude přítomen patron OKOLO Železné Rudy s časopisem Turista pražský
herec a rodák ze Železné Rudy pan Pavel Nový.
8:00 – 18:00 ‐ sportovní areál; ukázka a testování elektrokol HB, CRUSSIS a trekových holí
LEKI
15:00 – 17:00 ‐ sportovní areál; dětský FOTO POINT – místo, kde budete moci vyfotit své
děti s psem Džípíkem ‐ maskot školy lyžování JPK v Železné Rudě; sportovní areál; Dvě fotba‐
lová utkání FC Železná Ruda.
15:00 – 17:00 ‐ sportovní areál; předvedení vysokozdvižné plošiny pro požární zásahy na
výškových budovách, ukázka hasičské techniky požární jednotky ze Železné Rudy a z Klatov
a techniky horské služby.

12.– 13. 9. 2014 / DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ / KLATOVY /
www.klatovy.cz/icklatovy
12.– 14. 9. 2014 / ŠUMAVSKÉ KAŠPERSKÉ
HORY / KAŠPERSKÉ HORY / městské slavnosti, farmářský a řemeslný jarmark, soutěž o
nejlepší gastronomickou specialitu místních
restaurací, hudební, taneční doprovodný
program. www.sumava.net/ickhory
12.– 14. 9. 2014 / SEPTEMBERFEST / HORNÍ
PLANÁ / setkání šumavských minipivovarů,
soutěže, ochátnávky piv, hudbení koncerty.
www.horniplana.cz
13. 9. 2014 / PODZIMNÍ MĚSTSKÉ
SLAVNOSTI / PRACHATICE /
www.prachatice.eu
13. 9. 2014 / ŠUMAVSKÝ FOTOMARATON /
KAŠPERSKÉ HORY / foto soutěž pro širokou
veřejnost, exkluzivním hostem bude fotograf
Robert Vano. www.fotoinstitut.cz
13.– 14. 9. 2014 / DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ / PRACHATICE /www.prachatice.eu
13.– 14. 9. 2014 / DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ / VIMPERK / www.vimperk.cz
14. 9. 2014 / POŠUMAVSKÁ LIGA HORSKÝCH
KOL / HOJSOVA STRÁŽ / 14. ročník, tel.: 603
523 017.
16. 9. 2014 / SVATBA V LIDOVÉ KULTUŘE /
PRACHATICE, MUZEUM / přednáška Mgr.
Petry Richterové od 17 hodin.
www.prachatickemuzeum.cz
18. 9. 2014 / MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
KOMORNÍ HUDBY / KLATOVY / od 19 hodin
na radnici. www.mksklatovy.cz
18. 9. 2014 / ČTENÍ PRO DĚTI S VÝTVARNOU
DÍLNOU / NÝRSKO, knihovna /
www.knihovnanyrsko.cz
18. 9. 2014 / NA POSLECHY ZA TROUBÍCÍMI
JELENY PODZIMNÍ ŠUMAVOU / IS ROKYTA /
www.npsumava.cz
19.– 21. 9. 2014 / TVOŘIVÝ VÍKEND /
KLATOVY, KD/

17:00 – 19:00 ‐ sportovní areál; DUO Bráchové – harmonikáři a oblíbená šumavská kapela
19:30 – 20:30 ‐ sportovní areál; kapela Kníry
21:00 – 22:00 ‐ sportovní areál; kapela v3ska
22:30 – 24:00 ‐ sportovní areá; kapela Trautenberk

Dny evropského dědictví v Klatovech
Dny evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) každoročně v měsíci září
otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor,
včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
V Klatovech se Dny evropského dědictví budou konat ve dnech 13. a 14. září 2014.
V sobotu 13. září se návštěvníkům otevřou brány pivovarů, mlýnů, skláren, dolů a další
doklady technické práce generací našich předchůdců.

www.mksklatovy.cz
20. 9. 2014 / BĚŽECKÁ KAŠPERSKÁ 10 /
KAŠPERSKÉ HORY / Tour Šumava Go –

vytrvalostní běžecký závod.
www.sumava.net/ickhory
20. 9. 2014 / FARMÁŘSKÉ TRHY / SUŠICE,
náměstí / tradiční trhy spojené se soutěží a
hudebním vystoupením od 8 do 13 hodin.
www.mestosusice.cz
20. 9. 2014 / VÍTEJTE PO PRÁZDNINÁCH / IS
A SEV KAŠPERSKÉ HORY / zábavná sobota s
možností vyzkoušet si práci na hrnčířském
kruhu. www.npsumava.cz
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Součástí letošních Dnů evropského dědictví bude v neděli 14. září Den lázeňské architek‐
tury. Rok lázeňské architektury se nakladatelství Foibos rozhodlo letos vyhlásit ke 100.výročí
úmrtí významného lázeňského architekta Gustava Wiedermanna. Projekt se skládá z putov‐
ní výstavy Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska, právě vznikající stejnojmenné publikace a z
bohatého doprovodného programu. Celý Rok lázeňského architektury je připravován ve
spolupráci se Sdružením lázeňských míst, Svazem léčebných lázní, Národním památkovým
ústavem a jednotlivými lázeňskými městy.
Doprovodný program: 12. 9. 2014: od 18:00 koncert Wabi Daňka a Miloše Dvořáčka
13. 9. 2014: 10:00 Folklorní soubor Šumava a Šumavánek, 11:00 Dechová kapela Úhlavanka
a její hosté, 13:00 Jaroslav Uhlíř, 14:15 Masarykova ZŠ Klatovy ‐ pěvecké sbory, 14:45 Dětský
divadelní spolek z Měčína,
15:15 ZŠ Čapkova ul. v Klato‐
vech ‐představení " CIRKUS",
15:45 Taneční a pohybové
studio KROK, 16:15 Vyhlášení
výsledků soutěže " O nejlepší
chléb ", 16:30 Šermdivadlo
Clatonia, 19:00 Spirituál kvin‐
tet.
Za zvýhodněné vstupné bu‐
dete moci navštívit Černou
věž, katakomby, Vlastivědné
muzeum Dr.Hostaše, barokní
lékárnu, pavilon skla.
Komentovaná vycházka po
zaniklých
hostincích
v Klatovech se bude konat od
10:30 a 14:30 ( ve spolupráci
se spolkem Přátel české histo‐
rie).
V průběhu dne se bude ko‐
nat také prezentace výrobků "
Regionální potravina", řemesl‐
ný trh, výtvarná dílna, s Soutěž " O nejlepší chléb".

20.– 21. 9. 2014 / HOJSOVECKÁ POUŤ /
HOJSOVA STRÁŽ / s hudbou, zábavou
a vším, co k pouti patří. Tel.: 376 361 227.
21. 9. 2014 / SPECIALIZED ENDURO SERIE /
ŽELEZNÁ RUDA – ŠPIČÁK / cyklistický enduro
závod, do kterého se může přihlásit každý.
www.spicak.cz
23. 9. 2014 / MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL /
PRACHATICE, muzeum / přednáška Ing. Petra
Hudičáka o fotoateliéru Seidel od 17 hodin.
www.prachatickemuzeum.cz
23.– 26. 9. 2014 / NATURVISION / VIMPERK,
MěKS / česko-německý filmový
festival o zvířatech. www.vimperk.cz
25. 9. 2014 / NA POSLECHY ZA TROUBÍCÍMI
JELENY PODZIMNÍ ŠUMAVOU / IS ROKYTA /
www.npsumava.cz

26. 9. 2014 / MUZEEM BEZ HRANIC / IS
ALŽBĚTÍN / v původním hraničním nádraží můžete vidět záchrannou stanici živých netopýrů,
dozvědět se vše o historii lyžování a Velkém
Javoru, prohlédnout si modelovou železnici a
další zajímavosti. www.npsumava.cz
27. 9. 2014 / PEČENÍ CHLEBA V OBECNÍ PECI /
LENORA / mlsálci se mohou těšit na tradiční
výtečný chléb od 9 do 13 hodin.
www.sumava.net/iclenora
27. 9. 2014 / SVATOBOR TOUR / SUŠICE / Závod horských kol a běžců ze sušického náměstí
na vrchol hory Svatobor. www.skiclubsusice.cz
27. 9. 2014 / KVETOUCÍ POKLADY PODZIMU / IS
A SEV KAŠPERSKÉ HORY / botanická vycházka
nejen za šumavskými hořci. www.npsumava.cz
27. 9. 2014 / STOŽECKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V
TLUČENÍ ŠPAČKŮ / STOŽEC /

Prosíme všechny šikovné domácí pekařky i pekaře a specializované firmy o donesení jejich
výrobku v sobotu 13. 9. 2014 od 9 do 10 hodin na náměstí v Klatovech do stánku označené‐
ho soutěž " O nejlepší chléb ". Hodnotit bude jak odborná porota, tak sama veřejnost. Pro
výherce jsou připraveny zajímavé ceny.
Hlavním cílem EHD je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto
jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce ‐ přednášky, koncerty, městské
slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhla‐
šují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvní‐
ků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví.
www.npsumava.cz

Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě ‐ to je to,
čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu. Dny evropského
dědictví ( EHD ‐ European Heritage Days ) jsou významnou celoevropskou kulturně pozná‐
vací, společenskou a výchovnou akcí. Více informací o EHD naleznete na
www.historickasidla.cz

28. 9. 2014 / SVATOVÁCLAVSKÉ OSLAVY /
KLATOVY / Svatováclavská jízda a kulturní program. www.mksklatovy.cz
28. 9. 2014 / LIPENSKÝ KOLO-TOČ / LIPNO NAD
VLTAVOU / www.lipno.info
28. 9. 2014 / PODZIMNÍ BĚH
ŽELEZNORUDSKEM – DEBRNICKÉ OKRUHY /
ŽELEZNÁ RUDA / 25. ročník krosového závodu,
tel.: 376 397 024.
28. 9. 2014 / ČESKO – BAVORSKÁ NEDĚLE /
ŽELEZNÁ RUDA – Alžbětín / bleší trh, hudba,
občerstvení. Tel.: +49 9922 503 214.
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Zdíkovské středověké slavnosti
Nenechte si ujít další Zdíkovské středověké slavnosti, které se letos budou konat 13. září
2014 od Od 9:30 do 22 hodin.
Program po celý den:
Rytířský turnaj, dobová
muzika, dobové tržiště,
život polního vojska,
výstupy skupin historic‐
kého šermu, divadlo,
hudební vystoupení,
šermířské souboje,
věštírna, sokolník, břišní
tanečnice, hry pro děti
i dospělé.
v 10 hodin průvod obcí
(z ostrova), promluva se
starostou (před OÚ),
právo útrpné a hrdelní – poprava
v 16 hodin mše svatá pod gotickým nebem (slouží Páter Vavřinec Skýpala)
v 17 bitva – Bavorské tažení Přemysla II. Otakara
Po setmění ‐ boží soud, mistři ohně‐ ohnivá show, historický film
Vstupné: lid obecný 50 Kč, pacholata zdarma, návštěvníci v dobových kostýmech zdarma.
Zveme všechny gotické šermíře, kteří se chtějí v závěru sezóny zúčastnit našich středově‐
kých slavností, aby se v případě zájmu hlásili na uvedený e‐ mail. Trej@atlas.cz.

Večerní prohlídka za
úplňku
Pohádková chalupa v Mlázovech u Kolince zve
děti i dospělé nanevšední večerní prohlídku. Akce
se bude konat v úterý 9. Září 2014 od 20.30 hodin
v Pohádkové chalupě v Mlázovech.
Prohlídka pohádkové chalupy, osvíceného
královského hradu Troškova a venkovního areálu.
Kromě překvapení je pro každého účastníka
připraven malý dáreček. Možnost občerstvení a
posezení u ohně, opečení vuřtů a dalších pochutin.

Vstupné: dospěláci 60 Kč, děti od 3 let 50 Kč.
Doporučujeme se předem objednat, informace a
objednávky na 608 96 16 11.
Přijeďte se trošičku POBAVIT – POBÁT –
ZAPOHÁDKOVAT
Více na www.pohadkovachalupa.cz

Srdečně zve Obec Zdíkov a SHŠ Fechtýři o. s.

Kuriózní plavidla již tradičně ve Vyšším Brodě
I letos se plavci dočkají! Již první záři‐
jovou sobotu vypukne pod hrází vyrov‐
návací nádrže vskutku kuriózní mumraj.
Na břeh se budou dovážet jakási ne‐
souměrná a podivně vyhlížející monstra,
která budou mít se zažitými plovacími
prostředky jen pramálo společného.
Vše vypukne v sobotu 6. září roku 2014
v 9:00 hod. Bezprostředně po zahajova‐
cím ceremoniálu budou následovat pře‐
jímky plavidel a po nich si mohou všichni
bez rozdílu užít na doprovodných atrakcích a zařízeních. To vše potrvá až do 13.27, kdy bude
letošní plavba slavnostně odstartována!

Putování keltskou
stezkou
Svazek obcí Věnec ve spolupráci s obcí Ku‐
bova Huť a obcí Buk pořádají v sobotu 6. září
2014 7. ročník putování Keltskou stezkou z
Boubína přes Mařský vrch na keltské hradiště
Věnec.
V 8 hodin bude zahájen pochod na Kubově Huti,
od 11.30 hodin bude připraveno občerstvení u
rozhledny na Mařském vrchu a ve 12.30 hodin
odejde keltská družina přes Budilov na hradiště
Věnec, kde poutníky přivítá keltský druid, z Věnce
se sejde do Lčovic ke kiosku, kde bude zahájena v
15.30 keltská slavnost.

Doufáme, že se všechny posádky vrátí ve zdraví, aby se mohlo bez minuty ticha přejít ply‐
nule k vyhlášení vítězů.
Jízdní řády pro Neřády!


09.00 ‐ 12.00 ‐ přejímka plavidel (označený stan pořadatelů)



12.00 ‐ 13.00 ‐ hodnocení plavidel



13.15 ‐ rozprava plavců (poviná pro všechny plavce)



13.27 ‐ START

Více informací a program ke stažení naleznete na www.mestovyssibrod.cz/plavidla.

Seznámíme se s keltskou družinou, zahraje keltská
hudba, ukázky řemesel, tvůrčí koutek pro děti. Od
20 hodin vystoupí hudební skupina H‐band.
Srdečně všechny zveme, přijďte se podívat!
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Stožecká brusle
V sobotu 13. září 2014 pořádá obec Stožec závod na inline bruslích ‐ Stožecká brusle. Zá‐
vod, který se letos jede již 6. rokem, se koná na oblíbené Vltavské cyklostezce Nová Pec –
Stožec.
Centrem závodu je obec Stožec. Připraveny jsou trasy 16, 8, 3, a 1 km. Závod je specifický
tím, že se nestartuje hromadně, jak je zvykem na běžných závodech, ale intervalově. Prostě
taková časovka na bruslích. Každý tedy pojede sám za sebe, nebude se moci vyvážet
a schovávat za ostatní závodníky. Závod je určen nejen pro celou rodinu, ale doslova pro lidi
každého věku. Prezence bude probíhat od 8.00 ve Stožci. Vlastní program začíná v 10:30
závody dětských kategorií. V 11.23 se závodníci přesunou vlakem na start do Černého Kříže,
Pěkné a Nové Pece. Hlavní závod na 16 km z Nové Pece startuje ve 12.20 hodin.

September Fest
V pátek a v sobotu 12. – 13. září 2014 se bude
konat v Horní Plané na parkovišti u pláže 1.
ročník setkání malých pivovarů s bohatým do‐
provodným programem. Vstupné bude po oba
dva dny zdarma.
Program v pátek 12. 9. 2014:
18:00 – slavnostní zahájení, proslovy
18:30 – Windigo ‐ Blues & Rock Band
20:30 – pivní soutěže
22:00 – Heband ‐ reggae a funky

V hlavní kategorii mužů i žen jsou vypsány finanční ceny 1500 – 1000 – 500 Kč. Vypsán je
i závod kočárků, takže na své si přijdou i bruslící maminky nebo tatínkové se svými ratolest‐
mi a děti do 10 let se mohou přihlásit do závodu koloběžek. Závod na 16 km má svou vlastní
kategorii i pro vyznavače nordic blading – tzn. bruslaři s holemi. Specifickým závodem Sto‐
žecké brusle je závod 3‐členných týmů, kde nejde o sčítání časů jednotlivých závodníků, ale

Program v sobotu 13. 9. 2014:

jde o samostatný závod na 3 km, kde rozhoduje čas posledního závodníka, takže je to spíš
o spolupráci a vyrovnanosti jednotlivých členů týmu.
Na závodníky čekají hodnotné ceny od místních restaurací a penzionů. Ve hře bude nejen
sportovní vybavení, ale i víkendové pobyty ve Stožci, poukázky na stravování v místních re‐
stauracích a rovněž poukázky na adrenalinové, ale i relaxační zážitky. Ceny jsou tedy velmi
lákavé!
Bohatý je rovněž doprovodný program. Připravena bude nejen trampolína, ale i další atrak‐
ce pro děti. Dospělí pak jistě ocení stánek (spíš obří stan) s občerstvením.

10:00 – 12:00 ‐ dětské dopoledne ‐ skákací hrad,
klaun Ondra, malování na obličej
11:00 – 14:00 ‐ Dechová hudba Veselá Muzika
14:00 ‐ 14:30 ‐ pivní soutěže
14:30 – 16:15 ‐ skupina Corso – rock a disco
16:30 – 18:30 ‐ Smutný Karel ‐ Psychedelic Rock
Music
18:30 – 20:30 ‐ pivní soutěže/vaření s ....
20:30 – 21:30 ‐ Noncitizen ‐ electronica‐punk
22:00 – 23:30 ‐ Pub Animals ‐ reggae‐pop
00:00 – 03:00 ‐ Jiří Schelinger Memory Band ‐
rock‐big‐beat.
Více informací na www.horniplana.cz

Den dřeva ve mlýně
Středověký vodní mlýn v Hoslovicích zavoní
dřevem v sobotu 20. září 2014 od 10 do 16 ho‐
din.

Další podrobnosti a aktuální zprávy najdete na www.stozec.cz

Nové pivo Šumavského
pivovaru Vimperk
Šumavský pivovar s restaurací dá koncem září na vý‐
čep další nové pivo z řady Bock. Bude to Vimperský
jantarový Doppelbock 18° (typu bavorský Doppel‐
bock).
Šumavský pivovar tím kompletuje svou sérii piv –
Bocků. V roce 2013 zahájil světlým Vimperským zlatým
Bockem 16°, koncem roku 2013 navázal Vimperským
tmavým Doppelbockem 19° ‐ Inocenc a sérii doplňuje
tímto pivem polotmavým. Stává se tak zřejmě jediným

Můžete se těšit na ukázky zpracování dřeva ‐
dřevořezbu, tesání trámů, výrobu koryt, dřeváků
apod. Připraveny jsou i drobné aktivity pro děti,
v selské peci se bude v průběhu dne péci domácí
chléb, houstičky a česnekové placky.
Více informací na www.muzeum-strakonice.cz
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pivovarem v Česku, který takto ucelenou řadu piv Bock nabízí.
Již dlouhodobě vařeným a úspěšně nabízeným pivem pšeničným, pivem Märzenbier a tě‐
mito pivy Bock naplnil svůj závazek postupně uvést všechna dříve ve vimperských pivova‐
rech vařená piva. Piva nesoucí certifikát Šumava – originální produkt® jsou tedy skutečně
šumavská.
Zkušební jarní várka Jantarového Doppelbocku 18° naznačila, že by to mohlo být další
špičkové polotmavé pivo jeho produkce. Pojedete‐li Vimperkem, přijďte Jantarový Doppel‐
bock 18° o některém podzimním víkendu ochutnat do naší restaurace ve Steinbrenerově
ulici ve Vimperku.

Nové výstavy v Žihobcích
S novým školním rokem přináší Muzeum
Lamberská stezka v Žihobcích nové výstavy,
které
Vás,
doufáme,
zaujmou.
Během podzimu zde můžete navštívit:
2. 9. ‐ 26. 11. 2014 Fotografická výstava hub
Václava Burleho
3. 9. ‐ 30. 10. 2014 Výstava obrazů Miloslava
Čelakovské‐

Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk, www.sumavskypivovar.cz

Uzávěrka žádostí o značku "ŠUMAVA originální
produkt" pro výrobky, služby v cestovním ruchu a
ZÁŽITKY
Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s. přijímá žádostí o značku "ŠUMAVA origi‐
nální produkt" do podzimního kola certifikace.
Výrobci nebo zemědělci, kteří vyrábějí či pěstují
své produkty na území okresů Domažlice, Klato‐
vy, Prachatice a Český Krumlov a provozovatelé,
nabízející služby v cestovním ruchu (ubytovací či
stravovací služby a zážitky) na území okresů Kla‐
tovy, Prachatice a Český Krumlov, mohou podá‐
vat své žádosti o značku.
Uzávěrka žádostí pro podzimní kolo certifikací
je 15. 9. 2014. Další uzávěrku příjmu žádostí, pro
jarní kolo certifikací, plánujeme na duben 2015.
Žádosti přijímáme průběžně po celý rok. Žádosti pro zážitky se podávají na formuláři žádosti o zážitky, pro výrobky a ubytovací či stravovací služby se podávají elektronicky na
webu regionálních značek na odkazu: http://www.regionalni-znacky.cz/zadostsumava. Vytištěný a podepsaný originál žádosti je třeba doručit, s nezbytnými přílohami (v
případě výrobků i se vzorky výrobků), na adresu RRA Šumava (384 73 Stachy 422), kde také
obdržíte veškeré informace o značce u regionální koordinátorky značky, paní Kateřiny Vláš‐
kové
tel.
380
120
263,
vlaskova@rras.cz.
Podrobné informace naleznete na webu značky www.regionalni‐znacky.cz/sumava.

ho
Ve středu 3. září 2014 od 17 hodin se také v
přednáškovém sále Muzea LS uskuteční verni‐
sáž výstavy obrazů M. Čelakovského, na kterou
jste srdečně zváni.
Více informací na www.zihobce.eu

Fotoateliér Seidel
Museum Fotoateliér Seidel zve na zářijové
akce:
9. 9. 2014 od 19.00 přednáška na téma Sei‐
delové, jako cestující fotografové, vstup zdar‐
ma.
9. 9. 2014 Poklady Musea Fotoateliér Seidel,
poslední letní úplněk zve k návštěvě nočního
muzea a k promítání fotografií na zahradě mu‐
zea.
13. 9. a 14. 9. 2014 EHD – sleva na vstupné
v rámci prohlídek muzea ve výši 50 %. Připo‐
meneme malou výstavou fotografií výročí vy‐
hlášení 1.světové války.
16. 9. 2014 od 18.00 v Regionálním muzeu
bude promítání fotografií Josefa Seidela k 1.
světové válce.
27. 9. 2014 Muzejní noc v Museu Fotoateliér
Seidel od 20.00 do 23.00, kdy začíná poslední
prohlídka. Vstup zdarma. Na prohlídku je nut‐
né si rezervovat místo na www.sediel.cz, nebo
tel. čísle 380 712 354, e‐mail: info@seidel.cz

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.

27. 9. – 28. 9. 2014 Sv. Václavské fotografo‐
vání v Museu Fotoateliér Seidel. Přijďte si pro
dobový snímek do původního secesního atelié‐
ru a získáte nevšední zážitek.
Více na www.seidel.cz
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