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Srpnové akce na Šumavě
1. 8. 2019 / Jihočeská intermezza / Rožmberk nad Vltavou / koncert Jihočeské filharmonie
od 19 hodin. www.hrad‐rozmberk.cz
1. 8. 2019 / Tvořivá dílna „z ovčína“ / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet zpracování
ovčí vlny a různé techniky plstění, od 14 hodin. www.npsumava.cz
1. 8. 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
1. 8. 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
2. 8. 2019 / Kolem Kepelského Zhůří / Keple / vycházka přes Hadí vrch a Starý Brunst, délka
trasy 9,5 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz
2. 8. 2019 / Barokní slavnost / Hrádek u Sušice, zámek / komponovaný večer inspirovaný
dobou baroka, od 18 hodin. www.zamekhradek.cz
2. 8. 2019 / Večery se skláři při světle loučí / Brusírna Rajský dvůr u Annína / komentované
prohlídky brusírny skla provádí sklářská královna, ukázka výroby vinutých perel, malé pře‐
kvapení nejen pro děti; první prohlídka od 21 hodin. www.kyralky.cz

Výstavy a dlouhodobé akce
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
do 30. 8. 2019 / Energie kruhu / Vimperk, Cukrárna
Pod zámkem / výstava mandal Jany Volfové.
www.cukrarnapodzamkem.cz

2. – 3. 8. 2019 / Rozmarné léto – bonus / hrad Kašperk / představení pro diváky, kteří
Rozmarné léto znají a milují, zde najdete to, co původní příběh zatajil, od 21 hodin.
www.kasperk.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.

2. ‐ 3. 8. 2019 / Železnorudské slavnosti / Železná Ruda / hudba, jarmark, pouťové atrakce
a další. www.sumava.net/itcruda

do 31. 8. 2019 / Rozkulačeno / Vyšší Brod, vestibul
kina / www.ivyssibrod.cz

2. – 3. 8. 2019 / České hrady / Rožmberk nad Vltavou / letní hudební festival.
www.ceskehrady.cz

do 31. 8. 2019 / Komentované prohlídky / Mouře‐
nec u Annína / denně od 16 hodin prohlídky kostela
a kostnice, sraz účastníků před kostelem.
www.pratelemourence.cz

Strana 2

www.isumava.cz

3. 8. 2019 / Den pro rašeliniště / Cikánské slatě / dobrovolnické ruční práce na revitalizaci
mokřadu ‐ podpora zazemnění již přehrazených kanálů z I. etapy revitalizace ‐ spojené s od‐
polední exkurzí. www.npsumava.cz
3. 8. 2019 / Memoriál Rendy Vachouška / Sušice, zimní stadion / hokejbalový turnaj od
8:30 hodin. www.kulturasusice.cz
3. 8. 2019 / Bitva na Winterbergu a Art camp / Vimperk, letňák / hlavní bitva,
divadlo, tanečnice, šermířské představení, dělostřelci, sokolník a doprovodný
program. Kapela Subulcus, workshopy točení, žonglování, večerní galashow se světly
a ohněm v podání devíti performerů. Hudební vystoupení Panspace. Začátek ve 14
hodin. www.meks‐vimperk.com
3. 8. 2019 / Tajemství mouřenecké kostnice / Mouřenec nad Annínem, kostel sv.
Mořice / o kostnicích a historii pohřbívání přednáš Mgr. Martin Čechura ze ZČM, od
18 hodin. www.pratelemourence.cz
3. 8. 2019 / Chlumanský trh / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, lokálních vý‐
pěstků a výrobků, od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz
3. 8. 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
3. – 4. 8. 2019 / Kašperskohorská pouť Panny Marie Sněžné / Kašperské Hory / jedna z
největších letních akcí pro širokou veřejnost, poutní procesí, staročeský jarmark, folklorní
vystoupení, pouťové atrakce a doprovodný program. www.kasphory.cz
4. 8. 2019 / Pohádkové Velhartice / hrad Velhartice / dvě až tři pohádky spolu vzájemně
propojené vás za doprovodu živé hudby přivedou do světa loutek, od 16 hodin. www.hrad‐
velhartice.cz
4. 8. 2019 / Komentovaná prohlídka Práchně / Horažďovice / provází Mgr. Roman
Vaněk, sraz na zámeckém nádvoří ve 14 hodin. www.muzeumhd.cz
4. 8. 2019 / Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert / Nýrsko, lesní divadlo / hraje
divadelní spolek Bolešiny. www.lesnidivadlonyrsko.cz
4. 8. 2019 / Divadlo pro děti / Vimperk, park u Volyňky / od 15.30 hodin pohádka Jak se
Janek neuměl rozhodnout v podání divadélka Kos. www.meks‐vimperk.com
5. 8. 2019 / Měsíc, náš nejbližší soused / Kašperské Hory, IS / astronomická přednáška bu‐
de v případě příznivého počasí doplněna pozorováním letní večerní oblohy přenosnými ast‐
ronomickými dalekohledy, od 19 hodin. www.npsumava.cz
6. 8. 2019 / Kvildské tisícovky / Kvilda, IS / putování po vrcholech s jedinečným pohledem z
ptačí perspektivy, délka trasy 15 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz
6. 8. 2019 / Tvořivá dílna / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet svou tvořivost, kreativi‐
tu a zručnost při antistresovém malování, od 14 do 16 hodin. www.npsumava.cz

do 31. 8. 2019 / Výstava obrazů – malíř a grafik
Jan
Funer/
Sušice,
Muzeum
Šumavy/
www.muzeum.sumava.net
do 31. 8. 2019 / Komentované prohlídky města /
Kašperské Hory / každé úterý a čtvrtek od 10:30 a
15 hodin, v průběhu zhruba 75minutové prohlídky
navštívíte barokní budovu radnice s největším
skříňovým betlémem v Čechách, radniční podze‐
mí, kostel sv. Markéty a představíme vám zajíma‐
vé stavby historického náměstí. Cena snížené
vstupné 50 Kč, plné 75 Kč. Prodej vstupenek na
MěKIS, tel. 376 503 413. www.kasphory.cz
do 31. 8. 2019 / Promítání pod širým nebem /
Kašperské Hory / každý pátek od 21:30 hodin
v parčíku pod kinem. www.kasphory.cz

Kašperskohorská pouuť
zve na bohatý duchovní i
kulturní program
Tradiční pouť v Kašperských Horách o víkendu
2. – 4. srpna otevře brány kostela sv. Markéty a
poutního kostela Panny Marie Sněžné. Duchovní
program doplní chrámové koncerty, sobotní vy‐
stoupení dechové muziky, pouťová zábava a ne‐
dělní 9. ročník setkání harmonikářů.
Oblíbenou pouť v šumavském městečku Kašper‐
ské Hory v pátek 2. srpna v 16:30 zahájí mše svatá
v kostele sv. Markéty, od 21:00 se v kostele Panny
Marie Sněžné uskuteční adorace Nejsvětější svá‐
tosti.
V sobotu 3. srpna od 10:30 a v neděli od 11:30
je připravena komentovaná prohlídka města. So‐
botní program bude pokračovat od 13:00 na ná‐
městí, kde vystoupí dechová muzika Roštovanka a
v 15:15 bude následovat vernisáž výstavy ak. Ma‐
líře Miroslava Houště v Muzeu Šumavy. Pobož‐
nost v kostele sv. Markéty začne v 17:00, v 17:20
vyjde procesí ke kostelu Panny Marie Sněžné, kde
P. Markus Goller odslouží česko‐německou poutní
mši svatou. Vrcholem sobotního programu bude
slavnostní koncert „Musica Mariana“ – skladby
mistrů baroka v podání Kolegia pro duchovní
hudbu Klatovy, který začne v 19:45 v kostele sv.
Markéty. Závěr dne bude patřit pouťové zábavě,
která proběhne od 21:30 na náměstí a k tanci za‐
hraje kapela Brand Blues Connection.

7. 8. 2019 / Knížecí Pláně dříve a dnes / Borová Lada / vycházka s povídáním o historii, mís‐
topisu a přírodních poměrech, délka trasy 14 km, sraz v 9 hodin parkoviště u obchodu.
www.npsumava.cz
7. 8. 2019 / Den rysa ostrovida a jelena evropského / Kvilda, NC / celodenní program, od
10 do 15 hodin stezka zaměřená prioritně na život rysa a jelena, komentované prohlídky,
tvořivá dílna, od 11 a 15 hodin odborná přednáška o rysu. www.npsumava.cz
7. 8. 2019 / Pohledy do krajiny / Kašperské Hory, IS / cestovatelská přednáška s promítá‐
ním fotografií Heleny Macenauerové – krajina od Sahary po Himálaj, od 19 hodin.
www.npsumava.cz
7. 8. 2019 / Kamelot revival / Horní Planá, náměstí / koncert od 19 hodin. www.sumava‐
lipno.eu

Nedělní program zahájí v 10:00 slavnostní pout‐
ní mše svatá. Ve14:00 se představí harmonikáři na
jejich 9. setkání v Kašperských Horách. Pouť vyvr‐
cholí v 15:00 v kostele Panny Marie Sněžné po‐
žehnáním poutníkům za hudebního doprovodu
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8. 8. 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

EibnschschlägerSänger, souboru z partnerského
města Grafenau, který již tradičně pouť zakončuje.

8. 8. 2019 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS / vycházka přes Šibeniční vrch,
poznávání drobných tajemství přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti i dospělé,
délka traky 5,5 km; od 14 hodin. www.npsumava.cz

Po oba víkendové dny bude na náměstí probí‐
hat staročeský jarmark, který ozdobí přes 50 pro‐
dejců svými originálními výrobky. Na své si přijdou
i milovníci pouťových atrakcí, které naleznou na
Žižkově náměstí.

9. 8. 2019 / Jedovaté rostliny v přírodě / Kašperské Hory, IS / Jsou všechny rostliny k jídlu?
Botanická vycházka za tajemstvím jedlých i jedovatých šumavských rostlin, od 10 hodin.
www.npsumava.cz
9. 8. 2019 / Švejk ‐ band / Chanovice / písničky z hospůdek a kabaretů 20. století, od 18 ho‐
din. www.chanovice.cz
9. 8. 2019 / Výstup na vrchol Antýgl / Horská Kvilda / vycházka s povídáním o historii, mís‐
topisu a přírodních poměrech, délka trasy 8 km, sraz u hotelu Rankl v 9.30 hodin.
www.npsumava.cz
9. 8. 2019 / Ruční výroba skleněných korálků / Kvilda, NC / Co to byly pateříky a jak se vy‐
rábějí 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
10. 8. 2019 / Festival piva/ Prachatice, náměstí / přehlídka malých lokálních minipivovarů,
bohatý doprovodný program, pivní speciality k zakousnutí, velký stan k posezení, od 12 ho‐
din. www.kisprachatice.cz

Více informací
www.kasphory.cz

k této

akci

naleznete

na

Kontakty:
Martina Hamáková, referentka propagace a kultu‐
ry, 605 275 176, propagace@kasphory.cz
Radek Nakládal, kulturní referent, 605 314 641, kul‐
tura@kasphory.cz

Staročeské hry ve Stožci
Tlučení špačků, točení káči a další hry jsou jako
stvořené pro ty návštěvníky, kteří se chtějí bě‐
hem nich vrátit do dětských let. Přijďte na tra‐
diční stožecké Staročeské hry, které se budou
konat v sobotu 10. srpna v areálu IS Stožec od 13
do 15 hodin.

10. 8. 2019 / Dřevěná olympiáda / Hojsova Stráž / 15. ročník hojsoveckého klání pro děti i
dospělé od 13.30 hodin u hasičárny. www.sumava.net/itcruda
10. 8. 2019 / Koncert Libora Janečka / Hrádek u Sušice, zámecká kaple / koncert od 17 ho‐
din. www.zamekhradek.cz
10. 8. 2019 / Pellant Trio / Žihobce, kostel / koncert od 18 hodin. www.zihobce.eu
10. 8. 2019 / Šumavský hašič / Horažďovice / www.sdhhorazdovice.estranky.cz
10. 8. 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
10. 8. 2019 / Den kávy …aneb káva nás baví / Vimperk, náměstí Svobody / od 10 hodin,
hosté: Roberto Trevisian – Školy kávy, Štěpánka Vantuchová Havrlíková – Školy kávy, Zde‐
něk Vantuch – 4coffee, Jozef Augustín – mýty o kávě, Vojtěch Brož – kastelán vimperského
zámku. Hudba: Brnky Boys, DJ Jiří Krtouš, Šísl Band. www.meks‐vimperk.com
11. 8. 2019 / Pohádkové Velhartice / hrad Velhartice / pohádkový příběh v podání Teátru
Pavla Šmída, od 16 hodin. www.hrad‐velhartice.cz
11. 8. 2019 / Dostihy / Kratochvíle, závodiště u zámku / www.netolice.cz
11. 8. 2019 / Folkový festival / Žihobce, zámecký park / 2. ročník folkového festivalu pod
širým nebem. www.zihobce.eu
11. 8. 2019 / Divadlo pro děti / Vimperk, park u Volyňky / od 15.30 hodin pohádka Brémští
muzikanti v podání divadla Navětvi. www.meks‐vimperk.com
11. 8. 2019 / Cimbálová muzika Milana Broučka a Vlaďka Bauerová / Mouřenec
nad Annínem, kostel sv. Mořice / písně klasické, lidové, populární i filmové v podání
plzeňské cimbálové kapely, od 14 hodin. www.pratelemourence.cz
12. 8. 2019 / Hledání šumavských skřítků / Kašperské Hory, IS / dopoledne plné her a akti‐
vit o šumavské přírodě pro rodiče s dětmi, od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz
12. 8. 2019 / Sušická tančírna / Sušice, ostrov Santos / přijďte si zatančit na čerstvém vzdu‐
chu pod vedením tanečního mistra Jiřího Hájka, společenské oblečení není nutné, od 19 ho‐
din. www.kulturasusice.cz

Pro děti budou jistě hry dob minulých, které již
tradičně v létě pořádá Informační středisko (IS) a
Středisko environmentální výchovy (SEV) ve Stož‐
ci, příjemnou zábavou.
Pro příchozí bude připraveno odpoledne plné
staročeských her. Návštěvníci si tak budou moci
vyzkoušet zábavu našich babiček a dědečků ‐ nej‐
více 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.
V případě nepříznivého počasí se však akce konat
nebude. Informační střediska a Střediska environmen‐
tální výchovy Správy připravují pro návštěvníky během
léta také další zajímavé akce. Podrobný přehled je
uveřejněn na webových stránkách www.npsumava.cz,
v sekci akce pro veřejnost.
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13. 8. 2019 / Tvořivá dílna „z ovčína“ / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet zpracování
ovčí vlny a různé techniky plstění, od 14 hodin. www.npsumava.cz
13. – 16. 8. 2019 / Drátování na hradě / hrad Rabí / ukázky drátování, zájemci si mohou
tuto dovednost vyzkoušet. www.hrad‐rabi.eu
14. 8. 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
14. 8. 2019 / Dětská noční komentovaná prohlídka města / Vimperk, parkoviště u Auto
Jamra / od 20 hodin, prohlídka s průvodcem, divadelní výjevy z historie, setkání
s pohádkovými postavami. www.meks‐vimperk.com
14. 8. 2019 / O líném Čiperovi / Horní Planá / pohádka pro děti od 17 hodin. www.sumava‐
lipno.eu

Staročeská konopická
slavnost v Chlumanech
Konopická ‐ oslava sklizně lnu a konopí, je sta‐
rý zvyk vesnické zábavy, která se pořádala v zá‐
věru sklizně v kraji pod Šumavou, na Podlesí,
Vodňansku, Prachaticku, Vimpersku, Sušicku,
částečně i v okolí Strakonic až na kraj Písecka.
Nazývala se také konopice, babský bál, babí ho‐
dy, ženské právo, zástěrková či stromečková zá‐
bava nebo věneček.
Přijďte se podívat na staročeskou konopickou
do Chluman, uskuteční se v sobotu, 17. srpna
2019.

15. 8. 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
15. 8. 2019 / Bohoslužba v hradní kapli / hrad Švihov / od 18 hodin. www.hradsvihov.cz
15. 8. 2019 / Noční prohlíkdy / hrad Kašperk / poznejte noční život na hradě v rámci
oživených prohlídek. www.kasperk.cz
15. 8. 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
15. 8. 2019 / Jiří Schmitzer / Vyšší Brod, gotické sklepení / koncert od 18 hodin.
www.ivyssibrod.cz
15. 8. 2019/ Večerní prohlídka / Mlázovy, pohádková chalupa / Hynek Klimek bude vyprá‐
vět pohádky, posezení u ohně, od 18 hodin. www.pohadkovachalupa.cz
16. 8. 2019 / Neznámé Strážensko II. / Strážný, náves u kašny / komentovaná vycházka do
okolí přes zříceninu hradu Kužvart ‐ Orlovku ‐ Žlíbky; délka trasy 10 km, od 9.30 hodin.
www.npsumava.cz
16. 8. 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
16. 8. 2019 / Memento a Go spirit / Mouřenec nad Annínem, kostel sv. Mořice /
unikátní spojení dvou sušických hudebních souborů, od 19 hodin.
www.pratelemourence.cz
16. 8. 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
16. – 17. 8. 2019 / Oživené noční prohlídky / hrad Švihov / devatenáctý ročník přinese
zbrusu nové představení, na své si přijdou milovníci čertů, žen a zemitého humoru.
www.hradsvihov.cz
16. – 17. 8. 2019 / Dobršská brána / Dobrš / mezinárodní hudební festival.
www.dobrsskabrana‐fest.cz
16. – 18. 8. 2019 / iXS European Downhill Cup / Špičák, Ski & bike / závod evropského po‐
háru ve sjezdu horských kol, jediný závod v ČR. www.ixsdownhillcup.com
17. 8. 2019 / Příběh mouřeneckých fresek / Mouřenec nad Annínem, kostel sv. Mořice / o
freskách bude přednášet prof. Jan Royt, od 18 hodin. www.pratelemourence.cz
17. 8. 2019 / Staročeská konopická / Chlumany / tradiční oslava sklizně lnu a konopí, večer
taneční veselice. www.chlumany.cz

Celá slavnost bývala v režii žen a dívek a posky‐
tovala svobodným děvčatům určitá práva, do
nichž se jim muži nesměli vměšovat, ani jim v nich
zabraňovat. Konopická se konala koncem září ne‐
bo v říjnu, v posledních letech bývá pořádána
koncem srpna nebo v září a vždy pouze jednou za
několik let.
Více o historii konopické se dočtete na
www.chlumany.cz.

Lipno Sport fest
Od 17. do 25. srpna bude Lipno nad Vltavou
hostit 8. ročník akce s názvem Lipno Sport Fest,
akci nabitou sportem a kulturou.
Návštěvníci Lipna si budou moci zasportovat po
boku olympioniků ‐ Kateřiny Neumannové či Da‐
vida Svobody, na běžecké závody je přihlášen Ro‐
man Šebrle a veslovat se můžete naučit od Václa‐
va Chalupy.
Zdarma se můžete účastnit kurzů in‐line brusle‐
ní, běžeckých lekcí, objet Lipno na kole či si vy‐
zkoušet paddleboard. Letošní novinkou budou
sqashové kurty a půjčovna raftů. Jeden den bude
vyhrazen pro hendikepované sportovce. Bohatý
kulturní program pak osloví jak děti, tak i dospělé.
Těšit se můžete na 9 dní sportu a zábavy. Vše se
bude převážně odehrávat v prostorách pláže pod
Aquaworldem Lipno. Na sportovní aktivity bude
vždy v odpoledních a večerních hodinách navazo‐
vat kulturní program, v podobě dětských divadel‐
ních představení nebo i večerních koncertů.
Na všechny akce je vstup zdarma. Podrobný pro‐
gram naleznete na www.lipno.info
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Volarské slavnosti dřeva

17. 8. 2019 / Duo Kos / Železná Ruda, kostel / koncert komorní hudby od 19 hodin.
www.sumava.net/itcruda
17. 8. 2019 / 25 let budování chanovického skanzenu / Chanovice, zámecký areál /
souhrn o čtvrtstoletí skanzenu, výstava potrvá do 8. 9. www.chanovice.cz
17. 8. 2019 / Koncert / zřícenina Dívčí Kámen / trampské, folkové i lidové písničky
zahrají Matěj Rak a František Vlček, od 18 hodin. www.divcikamen.cz
17. 8. 2019 / Javornický Pazdřivec / Javorník na Šumavě / nezávodní MTB happe‐
ning. www.javorniksumava.cz
17. – 18. 8. 2019 / Mariánská pouť / Horažďovice, tržiště / www.horazdovice.cz
17. – 18. 8. 2019 / Volarské slavnosti dřeva / Volary / tradiční dřevařský jarmark, soutěž o
putovní dřevák, pochod v dřevěné obuvi, hudba. www.mestovolary.cz

Letos již po šestadvacáté o předposledním srp‐
novém víkendu 17. a 18. srpna 2019 bude tradič‐
ně s hlavními hosty přeříznut metr dřeva a připi‐
tím Volarským pivem budou slavnosti zahájeny.
Součástí slavností je zejména práce s dřevem a
dřevěný jarmark, kde lze zakoupit vše od dřeváků
po vařečky či jiné nezbytné součásti do kuchyně či
na chatu. Uvidíte při práci tesaře, výrobce dřevá‐
ků, žlabů, okapů i tesání trámu starým způsobem.
Volarské náměstí se opět promění v jeden velký
dřevařský trh.

17. – 22. 8. 2019 / Deadtown / zámek Kratochvíle / nové představení Divadla bratří For‐
manů. www.zamek‐kratochvile.cz
17. – 25. 8. 2019 / 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
18. 8. 2019 / Mýty a skutečnosti o mravencích / Kvilda, IS / vycházka méně známým oko‐
lím Kvildy, které vyniká neobvyklým množstvím mravenčích obydlí, od 10 hodin.
www.npsumava.cz
18. 8. 2019 / Rabský floutek / hrad Rabí / Divadlo LokVar uvede pohádku Malá mořská víla,
od 15 hodin. www.hrad‐rabi.eu
18. 8. 2019 / Divadlo pro děti / Vimperk, park u Volyňky / od 15.30 hodin pohádka Sněhur‐
ka a sedm trpaslíků v podání divadla Víti Marčíka. www.meks‐vimperk.com
19. 8. 2019 / Rostliny našich babiček / Kašperské Hory, IS / botanická vycházka za tajem‐
stvím šumavských rostlin, od 10 hodin. www.npsumava.cz
20. 8. 2019 / Vycházka přes Malý a Velký Babylon / Malý Radkov / cestou budeme pozná‐
vat drobná tajemství přírody, délka trasy 8 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz
21. 8. 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

Program: sobota 17. 8. 2019











neděle 18. 8. 2019

21. 8. 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




21. 8. 2019 / Spolektiv / Horní Planá, náměstí / koncert od 19 hodin. www.sumava‐
lipno.eu




22. 8. 2019 / Po stopách sklářů / Kvilda, IS / vycházka po bývalých sklárnách s povídáním o
historii, místopisu a přírodních poměrech, délka trasy 12 km, od 9.30 hodin.
www.npsumava.cz




22. 8. 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




22. 8. 2019 / Tvořivá dílna / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet svou tvořivost, kreati‐
vitu a zručnost při antistresovém malování, od 14 do 16 hodin. www.npsumava.cz
23. 8. 2019 / Enigmatické variace / hrad Kašperk / Výjimečná hra ve výjimečném prostředí,
od 19 hodin. www.kasperk.cz
23. 8. 2019 / Divadelní představení / hrad Rožmberk / recitál o lásce Návštěva mladé dá‐
my, od 20 hodin. www.hrad‐rozmberk.cz
23. 8. 2019 / Tajemné sovy / Borová Lada, soví voliéry / poznejte noční život sov na ko‐
mentované prohlídce, od 18 hodin. www.npsumava.cz

v 9 hodin ‐ zahájení slavností s Olgou Louno‐
vou
od 9 do 18 hodin předvádění starých řeme‐
sel, lidový trh
od 10 hodin ‐ dřevorubecká soutěž Euro Jack
od 12 hodin ‐ V Band ‐ koncert (ZUŠ Volary)
ve 14 hodin se uskuteční mezinárodní zá‐
bavná sportovní soutěž „O putovní dřevák“
v 15:30 hodin bude vyhlášení výsledků sou‐
těže „O putovní dřevák“
od 16 hodin zahraje kapela Bonsai č. 3
od 18 hodin koncert Karla Kahovce
od 21 hodin koncert kapely Parkán
ve 24 hodin ohňostroj








v 9 hodin ‐ zahájení druhého dne slavností
od 9 do 14 hodin ‐ předvádění starých řeme‐
sel, lidový trh
od 9 hodin ‐ Dřevorubci Česka
od 9.30 hodin ‐ hudební vystoupení kapely
Přímý přenos
od 9.30 hodin ‐ slavnostní mše svatá
od 10 hodin ‐ vystoupení romského taneční‐
ho souboru Roma Star
od 10 hodin ‐ pohádka pro děti Peklo s ježi‐
babou v muzeu
od 10 do 18 hodin ‐ nafukovací bungee jum‐
ping, skákací hrad, vodní aquazorbing, dům
hrůzy se živými herci (parčík u autobusového
nádraží)
v 10:45 hodin ‐ registrace účastníků pochodu
v dřevákách
v 11.15 hodin ‐ pochod v dřevákách – pokus
o překonání „dřeváckého“ rekordu a vyhlá‐
šení NEJ účastníků
od 12 do 12.30 hodin ‐ Dřevorubci Česka
od 12.30 hodin ‐ hudební vystoupení kapely
Přímý přenos
ve 14 hodin ‐ ukončení slavností
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23. 8. 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
23. 8. 2019 / Večery se skláři při světle loučí / Brusírna Rajský dvůr u Annína / komentova‐
né prohlídky brusírny skla provádí sklářská královna, ukázka výroby vinutých perel, malé
překvapení nejen pro děti; první prohlídka od 21 hodin. www.kyralky.cz
23. – 24. 8. 2019 / Oživené noční prohlídky / hrad Švihov / devatenáctý ročník přinese
zbrusu nové představení, na své si přijdou milovníci čertů, žen a zemitého humoru.
www.hradsvihov.cz

Doprovodný program Volarských slavností
dřeva: sobota
od 10 do 14 hodin můžete navštívit výstavní expo‐
zice ve Volarském muzeu, kde se také bude péct
chléb v místní peci;
od 9 do 17 hodin se koná výstava místní organiza‐
ce – Český zahrádkářský svaz) na radnici (spolková
místnost;
od 9 do 18 hodin je nejen pro děti připraven na
tržnici E.ON koutek ‐ malá lezecká stěna, elektro‐
koloběžky segway, nafukovací hřiště;

24. 8. 2019 / Bartolomějská pouť / Vyšší Brod / tradiční akce plná představení, koncertů,
tanečních vystoupení a soutěží pro děti i dospělé, po celý den velký jarmark.
www.ivyssibrod.cz

od 10 do 16 hodin hudební vystoupení dechového
souboru Netolická pětka (na tržnici);

24. 8. 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

od 11 do 13 hodin ‐ fotbalové utkání staré gardy
Volary – Sedlec u Mikulova (Fotbalové hřiště TJ
Volary za základní školou);

24 8. 2019 / Den pro rašeliniště / Soumarský most / dobrovolnické ruční práce na revitali‐
zaci mokřadu ‐ podpora zazemnění již přehrazených kanálů z I. etapy revitalizace ‐ spojené s
odpolední exkurzí. www.npsumava.cz

od 11 do 18 hodin vystoupení romské kapely Mis‐
tral (v parku na Starém městě);

24. 8. 2019 / Elias / Mouřenec nad Annínem, kostel sv. Mořice / koncert klatovské
kapely od 19 hodin. www.pratelemourence.cz

v 15 hodin ‐ pohádka pro děti O perníkovém děd‐
kovi ve Volarském muzeu;

24. 8. 2019 / Farmářské trhy/ Sušice, náměstí Svobody / od 8 do 13 hodin.
www.mestosusice.cz
24. 8. 2019 / Bratři Vilímcové / Chanovice, zámek / od 18 hodin koncert housle a klavír.
www.chanovice.cz
24. 8. 2019 / Author Král Šumavy road / Klatovy a okolí / závod silničních kol.
www.sumavanet.cz/triatlon
24. 8. 2019 / Poutní mše u Rosenauerovy kapličky / Jelení Vrchy / od 14 hodin. www.schw‐
kan.com
24. 8. 2019 / Vlna a mléko / Hoslovice, mlýn / jak se zpracovávala vlna a co vše se dá vyro‐
bit z mléka, se dozvíte na této celodenní akci, komentované prohlídky a pouštění mlýnského
kola. www.muzeum‐st.cz

neděle

od 17 do 22 hodin hudební vystoupení dechového
souboru Doubravanka (na tržnici);
Bližší informace k akcím ve Volarech naleznete
na www.mestovolary.cz.

Traktoriáda v Horní Plané
Na Dobré Vodě v Horní Plané budou opět burá‐
cet motory. Hornoplánská traktoriáda se uskuteč‐
ní v sobotu, 31. srpna 2019 od 11 hodin.
Traktoristé, přichystejte stroje! Diváci, připravte
se na skvělou zábavu! Místem konání bude opět
hřiště na Dobré Vodě v Horní Plané.

24. 8. 2019 / Metal Madness / Sušice, ostrov Santos / open air festival. franta@mortifilia.cz
24. 8. 2019 / AC/DC revival Špejbls Helprs/ Janovice nad Úhlavou, park / od 20 hodin.
www.knihovna‐janovice.cz
25. 8. 2019 / Slunce, seno, jahody a pár facek / Nýrsko, lesní divadlo / hraje divadelní spo‐
lek Nýrsko. www.lesnidivadlonyrsko.cz
25. 8. 2019 / Divadlo pro děti / Vimperk, park u Volyňky / od 15.30 hodin pohádka Perní‐
kový dědek v podání divadla Andromeda. www.meks‐vimperk.com
25. 8. 2019 / Jelenovršské slavnosti / Jelení Vrchy / setkání s folklorem, plavení dříví, po‐
hádka u horního plavebního portálu od 11.30 hodin. www.schw‐kan.com
26. 8. 2019 / Benefiční večer / zámek Kratochvíle / přijďte podpořit Chelčický domov sv.
Linharta, od 17 hodin. www.zamek‐kratochvile.cz
26. 8. 2019 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS / vycházka do okolí, poznávání
drobných tajemství přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti i dospělé, délka tra‐
ky 5,5 km; od 9 hodin. www.npsumava.cz
27. 8. 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

Registrace traktorů (kategorie jsou dvě – trakto‐
ry tovární a domácí výroby) začne v 11 hodin. Po‐
platek je 160 korun. Soutěžní jízdy se uskuteční od
13 do 17 hodin. „Samotné soutěži bude předchá‐
zet spanilá jízda městem, která se uskuteční ve
12.30,“ upozorňuje Aneta Korandová z horno‐
plánského infocentra.
Vyhlášení výsledků a předání cen je naplánová‐
no na 18. hodinu. „Samozřejmě opět nebude chy‐
bět doprovodný program ‐ děti si zajezdí na čtyř‐
kolkách a dospělí se později mohou těšit na ta‐
neční zábavu.
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28. 8. 2019 / Mýty a skutečnosti o mravencích / Kvilda, IS / vycházka méně známým oko
lím Kvildy, které vyniká neobvyklým množstvím mravenčích obydlí, od 10 hodin.
www.npsumava.cz
28. 8. 2019 / Záchranná stanice / Klášterec u Vimperka / komentovaná prohlídka voliér, od
11 a 13 hodin. www.npsumava.cz
28. 8. 2019 / Rumcajs loupežníkem / Horní Planá / pohádka pro děti od 17 hodin.
www.sumava‐lipno.eu
29. 8. 2019 / Jaroslav Hutka / Vyšší Brod, gotické sklepení / koncert od 18 hodin.
www.ivyssibrod.cz
29. 8. 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. 8. 2019 / Tvořivá dílna „z ovčína“ / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet zpracování
ovčí vlny a různé techniky plstění, od 14 hodin. www.npsumava.cz
30. 8. 2019 / Harlej, Alkehol / Sušice, ostrov Santos / od 20 hodin. www.kulturasusice.cz
30. 8. 2019 / Koncert Musical Friendship / Chanovice, zámek / moderní skladby v úpravě
pro housle, kytaru a klavír od 18 hodin. www.chanovice.cz
30. 8. 2019 / Návštěva Domu divočiny a prohlídka zvířecích výběhů / Alžbětín – Falken‐
stein / sraz v 9.20 u IS Alžbětín. www.npsumava.cz
31. 8. 2019 / Pečení chleba / Lenora, obecní pec / mlsálci se mohou těšit na tradiční lenor‐
ské placky, housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora
31. 8. 2019 / Hradozámecká noc / hrad Rabí / kulturní program v zšeřelém hradním areálu
od 18.30 hodin. www.hrad‐rabi.eu
31. 8. 2019 / Hradozámecká noc / hrad Rožmberk / večerní prohlídky od 19 hodin.
www.hrad‐rozmberk.cz
31. 8. 2019 / Mašinfíra si dá Bacha! / Mouřenec nad Annínem, kostel sv. Mořice /
Varhanní koncert Jany Havlíčkové z Dvora Králové nad Labem, která je v civilu
strojvedoucí, od 19 hodin. www.pratelemourence.cz
31. 8. 2019 / Rozloučení s kulturním létem / Horní Planá, náměstí / hudba, tanec, oh‐
ňostroj od 19 hodin. www.sumava‐lipno.eu
31. 8. ‐ 1. 9. 2019 / Víkend pro rašeliniště / Hučina / dobrovolnické ruční práce na revitali‐
zaci mokřadu ‐ podpora zazemnění již přehrazených kanálů z I. etapy revitalizace ‐ spojené s
exkurzí. www.npsumava.cz
31. 8. 2019 / Oslavy povýšení Vimperka na město / Vimperk, náměstí / divadlo, střelba a
souboje, řemeslné dílny, koncerty Narttu a Gipsy.cz; od 13.30 do 22 hodin. www.meks‐
vimperk.com
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

V plánu je i MTB a BMX Show U Funnyho, což jsou
akrobatické jízdy na kolech. Večer se pak uskuteční
taneční zábava s Frantou Nejedlem a kapelou JZD,“
dodává Jiří Hůlka. Vstupné je zdarma a na místě bude
postaven párty stan s občerstvením. Majitelé a řidiči
traktorů se mohou na akci přihlásit předem – buď
osobně v infocentru, nebo na telefonu 380 738 008 či
na mailu info@sumava‐lipno.eu. Veškeré informace
zájemci naleznou na stránkách www.traktoriada‐
lipno.cz.

V červenci na borůvky a
v srpnu do Šumavského
pivovaru
na borůvkové pivo!
Šumava bude i letos jistě plná borůvek a my si
je nenecháme ujít. Již loni jsme zkusili uvařit na
základě světlého australského ale (naší loňské
novinky) pivo borůvkové, tzv. Modrou velrybu
(Blue Whale 13°) a toto svěží příjemně ochucené
pivo se osvědčilo.
Letos jej budeme nabízet i na výčepu a bude
možné si jej v lahvích vzít i s sebou. V srpnu vás asi
zastihne ještě letní Vimperský ibiškový ležák 11° a
samozřejmě ležáky českého typu: světlé 11°, po‐
lotmavé 12° a tmavé 13°.
Naše piva můžete ochutnat v pivnici Šumav‐
ského pivovaru ve Vimperku ve Steinbrenerově
ulici 48/1 (pod městskou věží na náměstí Svobody
– otevřeno vždy pátek 17‐22 a sobota 15‐20). Piva
v lahvích můžete zakoupit i mimo tuto provozní
dobu “na zazvonění“.
Poslední sobotu v srpnu 31. 8. nás též najdete i
na tradiční Vimperské městské slavnosti na ná‐
městí Svobody ve Vimperku.
Naše piva můžete mít i v sudech pro večerní po‐
sezení nebo týdenní pobyt – nejlépe pište na re‐
zervace@sumavskypivovar.cz. Ozveme se Vám a
vše dohodneme.
Jedná se vždy o nefiltrovaná a nepasterizovaná,
nijak nekonzervovaná piva. Jejich regionální cha‐
rakter podtrhuje certifikace Šumava ‐ originální
produkt. Mimořádnou kvalitu pak řada ocenění na
celostátních
soutěžích
–
www.sumavskypivovar.cz.
Naše piva můžete ochutnat i v horských středis‐
cích Šumavy: na Horské Kvildě v hotelu Rankl, na
Kvildě v hotelu Šumava Inn, na Filipově Huti
v penzionu Hájenka nebo v Řetenicích v hotelu
Zlatý Potok.
Těšíme se na Vás a vážíme si Vaší přízně k pivům
Šumavského pivovaru.
Ivan Hojdar, www.sumavskypivovar.cz
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