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Zářijové akce na Šumavě
1. 9. 2019 / Sušická pouť / Sušice / mše, pouťové atrakce, výstava drobného zvířectva
v areálu chovatelů. www.mestosusice.cz
1. 9. 2019 / Divadlo pro děti / Vimperk, park u Volyňky / Divadlo Pruhované panenky uvede pohádku Tři prasátka, od 15.30 hodin, vstupné dospělí 40 Kč, děti zdarma. www.meksvimperk.com
5. 9. 2019 / Jezerní slať – ostrůvek severské přírody / Kvilda, IS / prohlídka rašeliniště spojená s výstupem na vrchol Tetřev, délka trasy 10 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz
6. - 7. 9. 2019 / Septembeer Fest / Horní Planá / 5.
ročník pivního festivalu s
bohatým
doprovodným
programem.
www.horniplana.cz
6. - 7. 9. 2019 / Šumavské
Kašperské Hory / Kašperské Hory / historické městské slavnosti navrátí návštěvníky do uvolněné nálady 60. let, v pátek program zahájí muzikálové představení Šakalí léta v kině, v sobotu na
náměstí hudební a taneční vystoupení, historická auta, mléčný bar a možná přijde i kouzelník. www.kasphory.cz
7. 9. 2019 / Putování Keltskou stezkou / z Boubína na keltské hradiště Věnec / v 8 hodin
zahájení pochodu na Kubově Huti po vyznačené trase na Boubín, přes Mařský vrch na hradiště Věnec, odpoledne ve Lčovicích keltská slavnost. www.lcovice.cz

Výstavy a dlouhodobé akce
do 29. 9. 2019 / Výstavy: Klášter a Kongregace Školských sester de Notre Dame v Horažďovicích a KČT
Horažďovice a Klub přátel Horažďovické padesátky
/ Horažďovice, muzeum / www.muzeumhd.cz
do 29. 9. 2019 / Výstava Na plný plyn… / Žihobce,
muzeum / výstava téměř tisíce modelů autíček, motorek, autobusů, vládních vozidel a dalšího ze soukromé
sbírky
martina
Švece
z Mělníka.
www.zihobce.eu/muzeum
do 29. 9. 2019 / Vystava Ráda fotím starými sklíčky /
Janovice nad Úhlavou, městská knihovna / fotografie
Anny Kratochvílové. www.knihovna-janovice.cz

Kouzlo bylin na hradě
Rožmberk
Hlavní okruh hradu letos doplní od 28. srpna do 1.
září nejen stovky květů, ale hlavně mnoho druhů
známých i méně známých bylin.
Na přípravě výstavy se už tradičně podílí zahradnice a kolegové ze zámků Kratochvíle, Třeboň, Hluboká
a kláštera Zlatá Koruna pod vedením floristy Slávka
Rabušice.
Téma bylin pak bude rezonovat také v programu
Hradozámecké noci, která se uskuteční v sobotu 31.
8. 2019.
Rezervaci vstupenek zajišťuje státní hrad Rožmberk,
382 18 Rožmberk nad Vltavou, tel. +420 380 749 838, email: rozmberk@npu.cz. Více informací naleznete na
www.hrad-rozmberk.eu.
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7. 9. 2019 / Domovinou vzácného tetřívka obecného / Svinná Lada, IS / prohlídka Chalupské slatě a vycházka do jejího okolí s výkladem o životě tetřívka obecného a o historii kraje,
délka trasy 10 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz
7. 9. 2019 / Plavba kuriozních plavidel / Vyšší Brod, kemp Pod Hrází / netradiční akce
s kulturním programem, start v 13:26
hodin. www.ivyssibrod.cz
7. 9. 2019 / Chlumanský trh / Chlumany
/ trh s nabídkou čerstvého pečiva, lokálních výpěstků a výrobků, od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz
7. 9. 2019 / Lipno dětem / Lipno nad
Vltavou / ukázky a zásahy profesionálních hasičů, policistů a záchranářů, technika, simulátor převrácení a nárazu od
BESIP. www.lipno.info
7. 9. 2019 / Vábení babího léta / zřícenina Dívčí Kámen / zábavný program,
hry a soutěže pro děti i dospělé.
www.divcikamen.cz
7. - 8. 9. 2019 / 30 let od pádu železné opony / Český Krumlov – Nové Údolí a zpět / jízda
zvláštního motorového vlaku. www.cd.cz
7. 9. 2019 / Kříž smíření / Zhůří u Javorné / pietní slavnost vztyčení a posvěcení Kříže smíření, spojená se vzpomínkou na výrazné osobnosti knězů, kteří působili ve Velhartické farnosti. www.muhartmanice.cz
7. 9. 2019 / Touch of Gospel / Mouřenec nad Annínem, kostel sv. Mořice / koncert plzeňského gospelového sboru od 13 hodin. www.pratelemourence.cz
7. 9. 2019 / Setkání s tradicí / u Rosenauerova pomníku / ukázky plavení dříví. www.schwkan.com

Septembeer Fest v Horní
Plané
Na parkovišti u pláže v Horní Plané se uskuteční
velké slavnosti malých pivovarů aneb Septembeer
Fest 2019.
Piva malých pivovarů, dobroty, živá muzika, soutěže… Na parkovišti u pláže v Horní Plané se ve
dnech 6. a 7. září uskuteční tradiční Septembeer
Fest 2019.
„Pokračujeme v úspěšném modelu minulých let,
takže se návštěvníci mohou těšit na bohatou nabídku pivovarů především z jižních Čech – například z
Českého Krumlova, Prachatic nebo Českých Budějovic,“ říká starosta Horní Plané Jiří Hůlka.
Pivní festival bude zahájen v pátek v 17 hodin. Večer pak zahrají například Deep Purple Revival, Flám
nebo Milhaus. Druhý den se začne již v 10 hodin
dopoledne, přičemž o zábavu se postarají legendární Babouci, které odpoledne nahradí Zralý ovoce. Po
očekávaných pivních soutěžích, které jsou naplánovány na 17. hodinu, vystoupí skupiny Gin Fis, The
River Of The Lost Souls a na závěr živelní He Band.
V sobotu bude také fungovat od 10 do 16 hodin
dětský koutek. Vstupné na festival, který organizuje
město Horní Planá za přispění místních podnikatelů,
bude zdarma.
Více na www.horniplana.cz, www.sumava-lipno.eu.

Poutní slavnost Narození
Panny Marie ve Strašíně
Poutní slavnost s procesím byla ve Strašíně obnovena v roce 2016 po téměř sedmdesáti letech.

8. 9. 2019 / Ať žijí duchové! / Nýrsko, lesní divadlo / hraje divadelní spolek Holýšov.
www.lesnidivadlonyrsko.cz
8. 9. 2019 / Pouť v zahradě a jarmark / zámek Kratochvíle / den plný radostných zážitků a
překvapení k uctění svátku zámeckého kostela Narození Panny Marie. www.zamekkratochvile.eu
8. 9. 2019 / Šumavský korbel Vojtěcha Kohouta / Vimperk, MěKS / tradiční setkání nejen
„šumavských“ harmonikářů a heligonkářů,od 14 hodin. www.meks-vimperk.com
10. 9. 2019 / Napoleon Bonaparte – muž, který změníl Evropu / Prachatice, muzeum /
přednáší PhDr. František Kubů, od 17 hodin. www.prachatickemuzeum.cz
11. 9. 2019 / PechaKucha Night vol.7 / Vimperk, bývalá lesárna / přednáškový večer tentokrát na téma „dědictví“,od 14 hodin. www.meks-vimperk.com
12. 9. 2019 / Výstup na vrchol Antýgl / Horská Kvilda / vycházka s povídáním o historii,
místopisu a přírodních poměrech, délka trasy 8 km, sraz u hotelu Rankl v 9.30 hodin.
www.npsumava.cz
12. 9. 2019 / Josef Zíma – kde jsou ty chvíle / Vimperk, KD Cihelna / koncert krále dechovek Josefa Zímy s orchestrem Jiřího Sládka a jeho hosty,od 19 hodin. www.meksvimperk.com
13. 9. 2019 / Ševčíkovy hudební slavnosti / Horažďovice, hotel Prácheň / Trio Kalliopé a
Gabriela Pechmannová od 19 hodin. www.horazdovice.cz
13. 9. 2019 / Jaroslav Dušek – Čtyři dohody / Vimperk, KD Cihelna / představení podle knihy Dona M. Ruize, založené na staré moudrosti Toltéků, od 20 hodin. www.meksvimperk.com

Letos se bude konat ve dnech 7. - 8. září 2019.
Program v sobotu 7. září: v 16 hodin rozjímavý růženec, v 16.30 hodin Poutní mše svatá s promluvou– celebruje P.Martin Weis, univerzitní profesor Teologické fakulty JU v ČB.
Program v neděli 8. září: v 10 hodin - Setkání
účastníků pouti před obecním úřadem a koncert
dechové hudby SOLOVAČKA ze Sušice
v 10.30 hodin - Vítání poutníků
v 10.40 hodin - Slavnostní procesí s Madonou a
korouhvemi k poutnímu kostelu
v 11 hodin - Poutní mše svatá, od 14 do 15 hodin
kostel otevřen k tiché modlitbě.
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13. - 14. 9. 2019 / Dny evropského dědictví / Klatovy / www.klatovy.cz/icklatovy
13. – 15. 9. 2019 / Houbařský víkend / Javorník na Šumavě / mykologická výstava.
www.javorniksumava.cz
14. 9. 2019 / Běhej lesy Boletice / Olšina, Boletice / noční závod, užijete si jedinečnou atmosféru potemnělého lesa, délka trasy 13 a 20 km. www.behejlesy.cz
14. 9. 2019 / Mistrovství Šumavy v opékání prasat / Hartmanice / 4. ročník, od 10 hodin u
hotelu Vintíř. www.hartmanice.cz
14. 9. 2019 / Podzimní slavnosti a dny evropského dědictví / Prachatice /
www.prachatice.eu
14. 9. 2019 / Zažít Vimperk jinak / Vimperk, Pivovarská ulice / tradiční sousedská slavnost
v centru města. Na jeden den uzavřeme ulici Pivovarská a nahradíme auta hudbou, tancem,
zábavou pro děti i dospělé. Více jak 150 dobrovolníků chce oživit veřejný prostor. Přijďte se
bavit, jste srdečně zváni! Od 9 do 24 hodin. www.meks-vimperk.com
14. 9. 2019 / Velká cena Zadova / Zadov / český pohár v běhu do vrchu, kvalifikace na MS.
www.behdovrchu.com
14. – 15. 9. 2019 / Dny evropského dědictví / Vimperk / v tyto dny můžete navštívit památky, které nejsou veřejnosti přístupné během roku. www.vimperk.cz
15. 9. 2019 / Enduro Race / Špičák, Ski & bike / závod horských kol.
www.sumava.net/itcruda
15. 9. 2019 / Mše svatá / Vatětice, kaple Panny Marie Bolestné / od 11 hodin.
www.hartmanice.cz
17. 9. 2019 / Trabantem tam a zase zpátky / Vimperk, MěKS / přednáška z poslední výpravy nejvtipnějšího českého cestovatele Dana Přibáně, od 17.30 hodin. www.meksvimperk.com
17. 9. 2019 / Škrtněte si, prosím / Sušice, kino / zábavná talkshow Radka Nakládala od 19
hodin. www.kinosusice.cz
17. – 20. 9. 2019 / Filmový festival NaturVision / Vimperk / mezinárodní festival o zvířatech
a přírodě. www.vimperk.cz
19. 9. 2019 / Milování v přírodě / Kvilda, NC / vycházka do okolí Jezerní slatě za jelení říjí, s
výkladem o životě jelenů a ukázkou techniky vábení, od 18 hodin. www.npsumava.cz
19. 9. 2019 / Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy, sál radnice / Flétna virtuozní,
od 19 hodin. www.klatovy.cz/icklatovy
20. 9. 2019 / Tajemné sovy / Borová Lada, soví voliéry / poznejte noční život sov na komentované prohlídce, od 17 hodin. www.npsumava.cz
20. 9. 2019 / Klatovský farmářský trh / Klatovy, náměstí Míru / prodej farmářských výrobků a výpěstků, od 8 do 14 hodin. www.mksklatovy.cz
21. 9. 2019 / Kvetoucí poklady podzimu / Kašperské Hory, IS / botanická vycházka nejen za
šumavskými hořci, od 10 hodin.
www.npsumava.cz
21. 9. 2019 / Krásy přírody ve velkých
nadmořských výškách / Srní, NC /
přednáška o výstupech na vysoké hory
na Aljašce, v Peru, Himalájích nebo Tibetu, od 14 hodin. www.npsumava.cz
21. 9. 2019 / Setkání s folklorem / u
hraničního potoku Ježová – Iglbach /
ukázky plavení dříví od 13 hodin.
www.schw-kan.com

Plavba kuriózních plavidel ve
Vyšším Brodě
I letos se plavci dočkají!
Již první zářijovou sobotu vypukne pod hrází vyrovnávací nádrže vskutku kuriózní mumraj. Na břeh
se budou dovážet jakási nesouměrná a podivně vyhlížející monstra, která budou mít se zažitými plovacími prostředky jen pramálo společného. To se jen
bude chystat 47. ročník Kuriózních plavidel :)
Vše začne v sobotu 7. září 2019 v 9 hodin ve Vyšším
Brodě. Po zahajovacím ceremoniálu budou následovat
přejímky 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! Po celý den se můžete těšit na
bohatý doprovodný program - kapely, soutěže v duchu
kuriózní
plavby
a
další
lákadla.
Bližší informace o akcích konaných ve Vyšším Brodě se
dozvíte na www.mestovyssibrod.cz

Autorské čtení v zahradě a
pouť na zámku Kratochvíle
Poetický podvečer v zahradě zámku Kratochvíle v
rámci setkání českých a slovenských současných básníků Děkujeme za Vaše básně, se uskuteční v sobotu 7.
září 2019 od 17 hodin.
Autorská čtení bude doplněno prezentací vydaných
sbírek přítomných autorů. Na místě bude možno zakoupit knihy vystupujících autorů.
V neděli 8. září 2019 se na zámku uskuteční tradiční
pouť. Bude zahájena poutní mší ke svátku Narození
Panny Marie v kostele Narození Panny Marie od 9.30
hodin. V zámecké zahradě bude uspořádán řemeslný
jarmark a pro návštěvníky celodenní zajímavý program
tvořený divadelními a hudebními vystoupeními, herními
a tvořivými koutky a dalšími zajímavými překvapeními.
Děti i dospělí se budou moci zabavit v herním koutku
zahrady. K dispozici bude petanque, Člověče nezlob se,
šachy nebo dáma, pexeso, ping pong a další. Na protější
straně zahrady si budete moci vyzkoušet svou mušku při
střelbě z luku, skolit draka nebo divočáka, vyzkoušet hod
oštěpem.
V zahradě potkáte pávy, labutě, ale i kozy, ovečky a
možná i králíky. Povozíte se na historickém kolotoči řezbáře Matěje, v kozím taxíku nebo nazdobené rikše. Mezi
jabloněmi bude natažená slackline. "Provazochodci" si
vyzkouší balancování a chůzi po popruhu nataženém
několik centimetrů nad zemí.
Vedle cukrárny Sloní bašta, kde si můžete objednat
kávu a dort, bude v zahradě jen pro tuto příležitost otevřena Čajírna, která nabídne několik druhů čajů, např.
šum motýlích křídel, obočí dlouhého věku nebo mléčný
nápoj sahleb. V zámecké zahradě bude i stánek s grilovanými klobásami a točeným pivem.
Více informací o akcích konaných na zámku Kratochvíle naleznete na www.zamek-kratochvile.npu, nebo je
získáte na telefonu 388 324 380 či emailové adrese:
ups.cb.kr@npu.cz.
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21. 9. 2019 / Dolní Vltavice žije / Dolní Vltavice / 3D vizualizace vesnice na vodní clonu přímo v místech, kde zbytky obce odpočívají pod vodou, doprovodný program, od 15 hodin.
www.dolnivltavicezije.cz
21. 9. 2019 / Česko-německá pouť k sv. Mořici / Mouřenec nad Annínem, kostel sv. Mořice / bohoslužba za účasti německých rodáků od 14 hodin. www.pratelemourence.cz

Běhej lesy Boletice
To tu ještě nebylo! Závěrečný závod populárního
seriálu Běhej lesy v Boleticích se tentokrát poběží v
noci. Přijeďte v sobotu 14. 9. 2019 uložit pátou
sezonu Běhej lesy k zimnímu spánku a užijte si
jedinečnou atmosféru potemnělého lesa.

21. – 22. 9. 2019 / Spartan race / Lipno nad Vltavou / závodníci, kteří dokončí všechny 3
závody, obdrží speciální medaili. www.lipno.info
21. – 22. 9. 2019 / Hojsovecká pout´ / Hojsova Stráž / s hudbou, zábavou a vším, co k pouti
patří. www.sumava.net/itcruda
21. – 22. 9. 2019 / Muzeum lehkého opevnění / Annín / přijďte si prohlédnout soustavu
řopíků s dobovým vybavením. www.ropik-annin.cz
22. 9. 2019 / Česko – bavorská neděle / Železná Ruda - Alžbětín / bleší trh, hudba a bohatý
program od 8 do 17 hodin na hraničním nádraží. www.sumavanet.cz/itcruda
22. 9. 2019 / Komentovaná prohlídka města / Horažďovice / provází Mgr. Roman Vaněk,
sraz na zámeckém nádvoří ve 14 hodin. www.muzeumhd.cz
24. 9. 2019 / Milování v přírodě / Kvilda, NC / vycházka do okolí Jezerní slatě za jelení říjí, s
výkladem o životě jelenů a ukázkou techniky vábení, od 18 hodin. www.npsumava.cz
27. 9. 2019 / Výborný trio / Vimperk, Kavárna Ve Skále / melodické písně světových baskytaristů, jazz, funky a latino v podání skvělých muzikantů (Jiří Výborný: baskytara, ukulele,
Radim Sládek: hammond, klávesy a Matěj Diviš: bicí); od 19 hodin. www.meks-vimperk.com
28. 9. 2019 / Svatováclavské oslavy / Klatovy, náměstí / svatováclavská jízda od 12 hodin a
kulturní
program.
www.mksklatovy.cz
28. 9. 2019 / Den věží a rozhleden / Javorník na Šumavě /
www.javorniksumava.cz
28. 9. 2019 / Pečení chleba /
Lenora, obecní pec / mlsálci se
mohou těšit na tradiční lenorské placky, housky a výtečný
chléb. Od 9 do 13 hodin.
www.sumava.net/iclenora
28. 9. 2019 / Šumavský foto maraton / Kašperské Hory, IS / fotografická soutěž pro širokou
veřejnost, úkolem soutěžících je nafotit za 5 hodin 5 témat v zadaném pořadí; hostem akce
je fotograf Robert Vano. www.npsumava.cz
28. 9. 2019 / Stožecké mistrovství světa v tlučení špačků / Stožec, IS / soutěž je určena
všem, co se rádi baví a nebojí se do toho praštit, od 13 hodin. www.npsumava.cz

Běhejte jako neřízená střela na hranici vojenského
újezdu Boletice a poznejte krásu šumavského revíru.
Startujeme od rybníku Olšina, který díky své
nadmořské výšce patří k nejvýše položeným
rybníkům v Čechách a nachází se ve stejnojmenné
obci u Horní Plané.
Povinná výbava pro běžce - funkční čelovka
(čelovky a jejich funkčnost budou kontrolovány při
registraci, bez funkční čelovky se nebudete moci
závodu zúčastnit). Doporučená výbava - reflexní
páska, nabitý telefon, aplikace Záchranka.
Přijeďte si na jih Čech pro jedinečný zážitek ze závodu,
který dává běhání v přírodě nový rozměr. Na čerstvý
vzduch a měkký povrch už se můžete u tohoto seriálu za
pět let existence spolehnout, ale nyní přichází něco nového, nepoznaného a do jisté míry pořádně vzrušujícího.
Přihlášení online, trasy, profily závodů a bližší informace
naleznete na webu http://www.behejlesy.cz.

Filmový festival NaturVision
ve Vimperku
Od úterý 17. do pátku 20. září se ve vimperském
Městském kulturním středisku uskuteční již osmnáctý ročník filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision.
Jedná se o významnou vzdělávací, kulturní a společenskou akci, kterou pořádá Město Vimperk ve
spolupráci se společností EARTH-VISION UG.

28. 9. 2019 / Farmářské trhy a pivní festival / Sušice, náměstí Svobody / trhy od 8 do 13
hodin, pak bude následovat pivní festival. www.mestosusice.cz
28. 9. 2019 / Podzimní běh Železnorudskem / Železná Ruda / 30. ročník závodu, od 10 hodin. www.sumava.net/itcruda
29. 9. 2019 / Muzikál pro děti / Vimperk, MěKS / Komorní studio České Budějovice uvede
muzikál Modroočko s písničkami Marka Ebena podle půvabné knížky Josefa Koláře Z deníku
kocoura Modroočka. Od 15.30 hodin. www.meks-vimperk.com
30. 9. – 1. 10. 2019 / Každý svého zdraví strůjcem / Vimperk, na nábřeží Volyňky / putovní
osvětová výstava na téma zdravý životní styl a prevence rakoviny, minikino, soutěže o ceny,
interaktivní stanoviště, zdarma vyšetření základních parametrů zdravotního stavu, prevence
melanomu, informační centrum, doprovodný program.Od 10 do 18 hodin. www.meksvimperk.com

Programové schéma festivalu bude následující –
dopolední bloky budou, tak jako každý rok, určeny
pro žáky a studenty nejen z Vimperska, ale i z celého
regionu. Ty odpolední a večerní pak pro všechny
milovníky dokumentů o zvířatech a přírodě.
Pouze úterní podvečer jsme vyhradili nejvtipnějšímu českému cestovateli Danu Přibáňovi, který na
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Šumavský pivovar ve Vimperku vstoupil do 10.
roku své činnosti
21. srpna 2019 vstoupil Šumavský pivovar do 10. roku své činnosti. Když jsme v roce
2010 otevírali, stály před námi velké neznámé a otazníky. Jak bude pivo chutnat? Kdo o
něj bude mít zájem? Jak získat zákazníky a návštěvníky? Jaká piva postupně nabízet? A
mnoho dalších.
Dnes s odstupem už řadu odpovědí známe. Nejpodstatnější však je – asi nijak překvapivě –
že pouze kvalitou lze na dnes velice přeplněném pivním trhu uspět. A jsme rádi, že po počátečních úspěších na vrcholných soutěžích a přehlídkách piv, začala být naše piva pivařským
světem vnímána a žádána. Jsme malý pivovar, vaříme piva nefiltrovaná a nepasterizovaná,
bez konzervantů a stabilizátorů, tedy piva vyžadující odpovídající zacházení a mající objektivně úzkou síť konzumentů a odběratelů. Dnes je ve Vimperku zájem především turistů a
návštěvníků Šumavy, na Šumavě v horských střediscích (vždy jedno místo) a v Praze nejen
občasně v pivních klubech, ale i trvale v prestižních podnicích šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha.
Zvyšující se odbyt si postupně vyžádal i dovybavení technologie a dnes disponujeme potřebnou kapacitou na špičkové úrovni.

festival zavítá s přednáškou ze své poslední výpravy „Trabantem tam a zase zpátky“. Přednáška
začne v 17:30 hodin a vstupenky je možné si od 2.
září rezervovat v MěKS Vimperk.
Pomyslnou tečkou za festivalem bude závěrečný
galavečer, který se uskuteční v pátek 20. září. Během večera proběhne několik zajímavých rozhovorů
s významnými hosty, budou oceněni výherci dětské
výtvarné soutěže „Máme rádi zvířata“ a na závěr
bude promítnut jeden z vítězných filmů německé
části festivalu. Celým večerem provede moderátor
Pavel Svoboda.
Veškeré informace k festivalu naleznete na
www.vimperk.cz.
Děkujeme všem partnerům a sponzorům, kteří se
na realizaci festivalu podílejí, a srdečně zveme
všechny milovníky přírody na tento jedinečný zážitek!
Lenka Švecová, Odbor školství, kultury a CR Vimperk

Nabízíme piva českého typu a ta doplňujeme řadou piv dříve ve Vimperku vařených (nyní
bavorských) vč. piva pšeničného, 7sladovým pivem vlastní receptury, třemi druhy piv ochucených, americkým „alem“ a nově sadou „alů“ australských.

Stožecké mistrovství světa
v tlučení špačků

Piva máte možnost ochutnat vždy v pátek 17-22 a v sobotu 15-20 v naší pivnici ve Vimperku ve Steinbrenerově ulici 48/1 (hned pod náměstím Svobody), koupit si je během týdne
tamtéž „na zazvonění“ v lahvích nebo je ochutnat jinde na Šumavě (v současnosti 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) a v Praze (kde aktuálně, najdete na www.sumavsky
pivovar.cz). Sudové pivo si můžete vzít i na svůj pobyt na Šumavě nebo pro rodinnou či firemní oslavu a posezení (objednávky na rezervace@sumavskypivovar.cz.

Již po sedmnácté se letos opět budete moci ve
Stožci utkat ve staročeské hře tlučení špačků.
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích - muži/ženy
(již od 12 let) a na vítěze každé kategorie čekají jako
každý rok netradiční ceny.

Své schopnosti jsme prokázali i v době provozu restaurace, která se dostala na přední místo v prestižním Maurerově výběru. Teď se však soustřeďujeme pouze na vaření piva a dbáme o jeho skutečně špičkovou kvalitu.
Do dalších let si přejeme, abyste nám zachovali přízeň a našli si k nám vždy cestu. My pro
to uděláme maximum.
Popřejte spolu s námi do 10. roku vaření piva v Šumavském pivovaru ve Vimperku našim
pivům a činění tradiční pivovarské
„Dej Bůh štěstí!“.
A co bude na výčepu v září?
Kromě tradičních ležáků (světlý,
polotmavý, tmavý) též pivo pšeničné a možná už i Vimperský zlatý
Bock 16°.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar
Vimperk, www.sumavskypivovar.cz

Akce se uskuteční v sobotu 28. září 2019 od 13
hodin na fotbalovém hřišti ve Stožci.
Informace k akci na tel.: 388 335 014, 731 530 466. V
případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Informační
střediska a Střediska environmentální výchovy Správy
NP Šumava připravují pro návštěvníky během celého
roku také další zajímavé akce, podrobný přehled je uveřejněn na webových stránkách www.npsumava.cz, v
sekci akce pro veřejnost.

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 ‐mailkytlicova@rras.cz
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