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Den řemesel v Chanovicích
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech a Obec Chanovice vás v sobotu 8. červen‐
ce 2017 zvou do zámeckého areálu a skanzenu na 15. ročník tradiční akce Den řemesel ‐
přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje.
Celý den bude probíhat předvádění tradičních rukodělných řemesel, spojené s trhem.
Každý rok je vybrána a pozvána řada kvalitních řemeslníků, kteří jsou prvovýrobci. Jedná se
především o dílny pracující na území Plzeňského kraje. K tomu jsou zváni významní řemesl‐
níci z celé ČR, kteří byli oceněni ministrem kultury titulem Nositel tradice lidových řemesel.
Určitě Vás zaujmou a překvapí svými dovednostmi, řemeslnou zručností, výrobky pro denní
užití a až téměř uměleckými díly.
Uvidíte zde kováře, tkalce, řezbáře, keramiky, hračkáře, šperkaře, košíkáře, hrnčíře, bylin‐
káře, bednáře, skláře, perníkáře, pivovarníky, dráteníky a další. Celkem se bude prezentovat
devadesát dílen z celé ČR.
V průběhu Dne řemesel se mů‐
žete těšit na Rytířský turnaj v po‐
dání skupiny historického šermu,
loutková představení pro děti, ta‐
neční představení skupiny histo‐
rického tance a další. Celý den bu‐
de u zámku hrát hudební skupina
Sdružení pootavských muzikantů.
Do skanzenu si přijďte poslech‐
nout harmonikářské duo Brácho‐
vé, které začíná v pravé poledne.
Pro vaše nejmenší bude připravena řada aktivit, například lanové centrum v zámeckém par‐
ku a hned v sousedství tvořivá rukodělná dílna. Řadu dovedností si mohou děti vyzkoušet u

Dlouhodobé akce
v červenci
do 8. 7. 2017 / Divadelní léto na zámku / zá‐
mek Kratochvíle / v zahradě zámku hraje soubor
divadelních ochotníků Tyl Netolice pohádkovou
hru Lucerna od Aloise Jiráska, od 21 hodin.
www.jihoceskyvenkov.cz
do 31. 7. 2017 / Jan Kavale: Šumava ve fotogra‐
fiích
/
Žihobce,
muzeum
/
www.zihobce.eu/muzeum
do 31. 7. 2017 / Jindra a Láďa Kapuciánovi: Šu‐
mava tajemná a krásná / Žihobce, muzeum / vý‐
stava obrazů. www.zihobce.eu/muzeum
do 3. 9. 2017 / Ejhle kolo! / Prachatice, muze‐
um / výstava ze sbírek Petra Hošťálka.
www.prachatickemuzeum.cz
do 3. 9. 2017 / Jižní Čechy Marie Šechtlové po
50 letech / Vimperk, galerie Muzea Vimperska /
návrat výstavy výjimečných experimentálních fo‐
tografií známé jihočeské fotografky. www.zamek‐
vimperk.eu
do 22. 10. 2017 / Čerti / Prachatice, Muzeum
české loutky a cirkusu / výstava je zaměřena na
dětského i dospělého diváka, fotografie, scénické
a kostýmní návrhy, makety, kostýmy, cedule a
programy připomínají častý a originální výskyt
čerta na českém divadelním jevišti. Návštěvníci
mohou nahlédnout do tajemného pekla obydle‐
ného loutkovými čerty a plnit nejrůznější čertov‐
ské úkoly. www.nm.cz
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jednotlivých mistrů řemeslníků. K tomu loutková představení Honza a zlá princezna a Jak se
Kašpárek nechtěl učit, taneční představení skupiny historického tance, šermířské souboje s
ukázkou středověkých zbraní, atd.
Bližší informace naleznete na www.chanovice.cz.

Červencový kalendář akcí na Šumavě
27. 6. ‐ 1. 7. 2017 / Kinematograf bratří Čadíků / Vyšší Brod, klášterní zahrada /
www.mestovyssibrod.cz
28. 6. – 2. 7. 2017 / Týden sousedů / Železná Ruda ‐ Alžbětín / hudba, zábava, bohatý pro‐
gram. www.sumava.net/itcruda
1. 7. 2017 / Pašijové hry / Hořice na Šumavě / divadelní ztvárnění příběhu o posledních
dnech Ježíše Krista, od 20.30 hodin.
www.horickepasije.cz
1. 7. 2017 / Chlumanský trh / Chlu‐
many / trh s nabídkou čerstvého pe‐
čiva, lokálních výpěstků a výrobků,
od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz
1. 7. 2017 / Karavana Swingers Band
/ Hrádek u Sušice, zámek / hudební
a taneční večer v exteriéru zámku od
18 hodin. www.zamekhradek.cz
1. 7. 2017 / Světáci / hrad Rabí / divadelní spolek Kollár Strašín uvede adaptaci proslulé
komedie, od 18 hodin. www.hrad‐rabi.eu
1. 7. 2017 / Šumavský strongman / Sušice / profesionální soutěž v silových disciplínách s
mezinárodní účastí. vyki1@seznam.cz
1. 7. 2017 / Vernisáž výstavy Toulání / Netolice, muzeum / od 14 hodin.
www.muzeumnetolice.cz
1. ‐ 2. 7. 2017 / Rysí slavnosti / Železná Ruda ‐ Alžbětín / historický parní vlak, řemeslný trh,
hudba, bohatý program. www.sumava.net/itcruda
2. 7. 2017 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejte život vlků a jejich život ve smečce,
videoukázky výchovy vlčat, návštěva venkovního výběhu, od 13 hodin. www.npsumava.cz
2. 7. 2017 / Mouřenec dětem – děti Mouřenci / Annín, kostel sv. Mořice / hry, soutěže,
modlitba, koncert, prohlídka, ma‐
lování Mouřence a další aktivity.
www.pratelemourence.cz
3. 7. 2017 / Tajemní obyvatelé
horských luk / Svinná Lada, IS /
Víte, jak vypadá bramborníček,
linduška nebo třeba cvrčilka? Kdo
je rákosník? Pojďte se seznámit
s ptačími obyvateli horského
bezlesí. Vycházka od 17 do 20
hodin, délka trasy do 8 km, nutná rezervace míst. www.npsumava.cz
4. 7. 2017 / De Orgel Pijpjes / Annín, kostel sv. Mořice / benefiční koncert 60členného krá‐
lovského dětského belgického sboru ve prospěch kostela na Mouřenci, po skončení koncer‐
tu večerní prohlídka kostela. www.pratelemourence.cz
4. 7. 2017 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada, NC soví
voliéry / od 20 hodin, přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz

do 29. 10. 2017 / Výstava Ve službách krále /
hrad Velhartice, bývalý pivovar / expozice o 14.
století prolnutá příběhem Bušků z Velhartic – au‐
tentické nálezy ze 14. století, stavitelství doby Kar‐
la IV., vojenství, repliky dobových kostýmů a
mnoho dalšího. www.hrad‐velhartice.cz
do 29. 10. 2017 / Před oponou, za oponou…
Vimperák! / Vimperk, galerie Muzea Vimperska /
výstava mapující historii i současnou činnost diva‐
delních spolků ve Vimperku, doplněná o řadu in‐
teraktivních prvků, včetně možnosti vyzkoušet si
divadelní kostým! www.zamek‐vimperk.eu
do 31. 10. 2017 / Letem světem 20. stoletím /
Žihobce, muzeum / dosud nepublikovaná retro
výstava pohlednic, textů, dobových knih ze sou‐
kromé sbírky Pavla Javorského ze Sušice.
www.zihobce.eu/muzeum
do 31. 10. 2017 / Výstava retro kočárků Mar‐
kéty Kubové/ Netolice, muzeum / vraťte se
v čase a prohlédněte si, v čem babičky vozily děti a
panenky. www.muzeumnetolice.cz
do 31. 10. 2017 / Šumavské chalupy očima Ja‐
romíra Randáka / Kašperské Hory, Galerie Muzea
Šumavy / výstava obrazů. www.kasphory.cz
1. 7. – 30. 9. 2017 / Vycházka „Za Kelty a do
středověku“ / Velhartice, muzeum minerálů /
dozvíte se o životě Keltů nejen na území Šumavy,
o rýžování zlata, těžbě a dobývání stříbra ve
Velharticích a okolí, každou sobotu od 16 hodin,
nutné objednání na tel.: 735 099 975 nebo na FB:
soukromemuzeumsumavskychmineralu.
1. ‐ 30. 7. 2017 / Výstava Toulání / Netolice,
muzeum / Václav Hošna vystavuje svá fotografic‐
ká
díla
zachycující
toulání
přírodou.
www.muzeumnetolice.cz
1. 7. – 31. 8. 2017 / Komentované prohlídky
města / Kašperské Hory / každé út, čt, ne od
10.30 hodin cca 90 minutová prohlídka, cena sní‐
žené vstupné 50 Kč, plné 75 Kč, prodej vstupenek
na MěKIS, tel. 376 503 413. www.kasphory.cz
1.7. ‐ 31. 8. 2017 / Letní kino / Horní Planá / po
celé prázdniny se hraje v pátek a v sobotu.
www.horniplana.cz
2. 7. – 27. 8. 2017 / Vimperský kašpárek / Vim‐
perk, areál Vodník / každou neděli pohádka pro
děti od 15 hodin. www.letopodboubinem.cz
5. 7. – 30. 8. 2017 / Po stopách skřítků za zla‐
tem / Kašperské Hory / interaktivní procházka
pro děti s průvodcem, která je plná zábavného
poznávání přírody, pověstí o skřítcích a rýžování
zlata, od 15 hodin. www.kasphory.cz
3. ‐ 28. 7. 2017 / Enkaustika ‐ výstava / Sušice,
radnice
/
vstup
volný.
www.mestosusice.cz/icsusice
3. ‐ 31. 7. 2017 / Prohlídky města / Sušice /
komentované prohlídky města, vždy v pondělí
v 10 hodin prohlídka města a Sušického mecha‐
nického betlému a ve 14 hodin prohlídka církev‐
ních památek. www.mestosusice.cz/icsusice
14. 7. – 11. 8. 2017 / Petr Šrédl – kresby, kari‐
katury, ilustrace / Klatovy, KD / vernisáž výstavy
13. 7. v 17 hodin. www.mksklatovy.cz
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4. 7. 2017 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem, sraz
v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
4. 7. 2017 / Za divočinou Bavorského lesa / Kvilda, IS / výlet do NP Bavorský les s povídá‐
ním o místopisu a přírodních poměrech. www.npsumava.cz
4. 7. 2017 / Kam se poděl ovčí kožíšek / Stožec, IS / přijďte se podívat, co vše se dá vyrobit z
ovčí vlny, od 13 hodin. www.npsumava.cz
4. 7. 2017 / Tvořivá dílna / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet svou tvořivost, kreativi‐
tu a zručnost při antistresovém malo‐
vání, od 14 hodin. www.npsumava.cz
4. 7. 2017 / Satisfucktion / Vyšší
Brod, klášterní zahrada / známá
rocková kapela se představí v exklu‐
zivním akustickém setu, od 19 hodin.
www.mestovyssibrod.cz
5. – 6. 7. 2017 / Černínské kratochvíle
/ hrad Švihov / …aneb malé taneční
okénko s renesančními mistry při pro‐
hlídkách Švihova. www.hradsvihov.cz
6. 7. 2017 / Vladimír Merta / Vyšší Brod, klášterní zahrada / koncert písničkářské legendy a
jejích hostů, od 19 hodin. www.mestovyssibrod.cz
6. 7. 2017 / Zítra to roztočíme Jaroušku / Kašperské Hory, kino / hudební komedie s origi‐
nální zápletkou od 20 hodin. www.kasphory.cz
6. 7. 2017 / Husovy oslavy / Husinec / tradiční akce k uctění památky Mistra Jana Husa spo‐
jená se mší, kulturním a sportovním programem. www.husinec.cz
6. 7. 2017 / Koncert Jaroslava Hutky / Annín, kostel sv. Mořice / koncert od 19 hodin, ve‐
černí prohlídka kostela a otevření Galerie „Zeď/Mauer 1887“ ‐ vernisáž výstavy„Mouřenec
dětskýma očima“. www.pratelemourence.cz
7. 7. 2017 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS / vycházka do okolí, poznávání
drobných tajemství přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti i dospělé, od 9 ho‐
din. www.npsumava.cz

do 29. 10. 2017 / Výstava Ve službách krále /
hrad Velhartice, bývalý pivovar / expozice o 14.
století prolnutá příběhem Bušků z Velhartic – au‐
tentické nálezy ze 14. století, stavitelství doby Kar‐
la IV., vojenství, repliky dobových kostýmů a
mnoho dalšího. www.hrad‐velhartice.cz
do 29. 10. 2017 / Před oponou, za oponou…
Vimperák! / Vimperk, galerie Muzea Vimperska /
výstava mapující historii i současnou činnost diva‐
delních spolků ve Vimperku, doplněná o řadu in‐
teraktivních prvků, včetně možnosti vyzkoušet si
divadelní kostým! www.zamek‐vimperk.eu
do 31. 10. 2017 / Letem světem 20. stoletím /
Žihobce, muzeum / dosud nepublikovaná retro
výstava pohlednic, textů, dobových knih ze sou‐
kromé sbírky Pavla Javorského ze Sušice.
www.zihobce.eu/muzeum
do 31. 10. 2017 / Výstava retro kočárků Mar‐
kéty Kubové/ Netolice, muzeum / vraťte se
v čase a prohlédněte si, v čem babičky vozily děti a
panenky. www.muzeumnetolice.cz
do 31. 10. 2017 / Šumavské chalupy očima Ja‐
romíra Randáka / Kašperské Hory, Galerie Muzea
Šumavy / výstava obrazů. www.kasphory.cz
1. 7. – 30. 9. 2017 / Vycházka „Za Kelty a do
středověku“ / Velhartice, muzeum minerálů /
dozvíte se o životě Keltů nejen na území Šumavy,
o rýžování zlata, těžbě a dobývání stříbra ve
Velharticích a okolí, každou sobotu od 16 hodin,
nutné objednání na tel.: 735 099 975 nebo na FB:
soukromemuzeumsumavskychmineralu.
1. ‐ 30. 7. 2017 / Výstava Toulání / Netolice,
muzeum / Václav Hošna vystavuje svá fotografic‐
ká
díla
zachycující
toulání
přírodou.
www.muzeumnetolice.cz
1. 7. – 31. 8. 2017 / Komentované prohlídky
města / Kašperské Hory / každé út, čt, ne od 10.30

7. 7. 2017 / Po stopách šelem / Stožec, IS / vydejte se stezkou plnou zábavných úkolů, při
nichž si ověříte své znalosti o šelmách, pracovní listy si vyzvednete v IS. www.npsumava.cz
7. 7. 2017 / Varhanní koncert / Žihobce, kostel / prof. Miroslava Svobodová – varhany,
Prof. Radek Rejšek – trubka, od 19 hodin. www.zihobce.eu
7. – 9. 7. 2017 / Klatovská pouť / Klatovy / mezinárodní folklorní festival, výstava karafiátů,
pouťové atrakce, řemeslný trh, koncerty ad. www.klatovy.cz
8. 7. 2017 / Vázání vorů a plavba / Rechle u Modravy / ukázka starých řemesel a plavení
dřeva po Vchynicko – Tetovském kanálu, 10.30 – 15 hodin. www.npsumava.cz
8. 7. 2017 / Volarský sekáč / Volary, Maxovy louky / závod v tradičním ručním kosení, od 8
hodin. www.volary.vesele.info
8. 7. 2017 / Pašijové hry / Hořice na Šumavě / divadelní ztvárnění příběhu o posledních
dnech Ježíše Krista, od 16.30 hodin. www.horickepasije.cz
8. 7. 2017 / Jazz! Yes! / Prachatice, náměstí / jazzový festival, vystoupí Invisible World
Quartet, Vertigo, Carpet Cabinet, od 18 hodin. www.kisprachatice.cz
8. 7. / Varhanní koncert / Kašperské Hory, kostel sv. Markéty / prof. Miroslava Svobodová
– varhany, Prof. Radek Rejšek – trubka. www.kasphory.cz
8. ‐ 9. 7. 2017 / Klatovská pouťová heligonka/ Klatovy, letní kino / www.mksklatovy.cz

hodin cca 90 minutová prohlídka, cena snížené
vstupné 50 Kč, plné 75 Kč, prodej vstupenek na
MěKIS, tel. 376 503 413. www.kasphory.cz
1.7. ‐ 31. 8. 2017 / Letní kino / Horní Planá / po
celé prázdniny se hraje v pátek a v sobotu.
www.horniplana.cz
2. 7. – 27. 8. 2017 / Vimperský kašpárek / Vim‐
perk, areál Vodník / každou neděli pohádka pro
děti od 15 hodin. www.letopodboubinem.cz
5. 7. – 30. 8. 2017 / Po stopách skřítků za zla‐
tem / Kašperské Hory / interaktivní procházka
pro děti s průvodcem, která je plná zábavného
poznávání přírody, pověstí o skřítcích a rýžování
zlata, od 15 hodin. www.kasphory.cz
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8. ‐ 11. 7. 2017 / Kinematograf bratří Čadíků / Chlumany / promítání filmů pod širým ne‐
bem. www.chlumany.cz
9. 7. 2017 / Jentet / Annín, kostel sv. Mořice / spirituály v podání plzeňské hudební skupi‐
ny, od 14 hodin. www.pratelemourence.cz
9. 7. 2017 / Rabský floutek / hrad Rabí / Divadlo 100 opic uvede autorskou pohádku, od 15
hodin. www.hrad‐rabi.eu
9. 7. 2017 / Českoslovenští vlčáci / Srní, NC / Víte, že v nich koluje vlčí krev? Povídání o je‐
jich životě, vlčí komunikace, ukázka zvířat, od 13 hodin. www.npsumava.cz
9. 7. 2017 / Prohlídky při úplňku / Mlázovy / vyprávění šumavských pohádek a prohlídka
pohádkové chalupy s průvodcem, od
18 hodin. www.pohadkovachalupa.cz
10. 7. 2017 / I plevele mají krásné
květy / Kašperské Hory, IS / botanic‐
ká vycházka od 10 hodin.
www.npsumava.cz
11. 7. 2017 / Komentovaná prohlíd‐
ka sovích voliér při krmení sov / Bo‐
rová Lada, NC soví voliéry / od 20 hodin, přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
11. 7. 2017 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem, sraz
v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
11. 7. 2017 / Tvořivá dílna „Z ovčína“ / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet zpracování
ovčí vlny a různé techniky plstění, od 14 hodin. www.npsumava.cz
12. 7. 2017 / Staročeské hry / Stožec, IS / vraťte se do dětských let při tlučení špačků, točení
káči, cvrnkání kuliček a dalších hrách, od 13 hodin. www.npsumava.cz
12. 7. 2017 / 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
13. 7. 2017 / Kvildské tisícovky / Kvilda, IS / putování po vrcholech Černá hora a Sieben‐
steinkopf s jedinečným pohledem z ptačí perspektivy, délka trasy 13 km, od 10 hodin.
www.npsumava.cz

3. ‐ 28. 7. 2017 / Enkaustika ‐ výstava / Suši‐
ce,
radnice
/
vstup
volný.
www.mestosusice.cz/icsusice
3. ‐ 31. 7. 2017 / Prohlídky města / Sušice /
komentované prohlídky města, vždy v pondělí
v 10 hodin prohlídka města a Sušického me‐
chanického betlému a ve 14 hodin prohlídka
církevních
památek.
www.mestosusice.cz/icsusice
14. 7. – 11. 8. 2017 / Petr Šrédl – kresby, ka‐
rikatury, ilustrace / Klatovy, KD / vernisáž vý‐
stavy 13. 7. v 17 hodin. www.mksklatovy.cz
23. 7. – 3. 8. 2017 / Vycházka „Historie a pří‐
roda Velhartic“ / Velhartice, muzeum minerá‐
lů / vycházka s průvodcem vždy v 10 a 15 ho‐
din, nutné objednání na tel.: 735 099 975 nebo
na FB: soukromemuzeumsumavskychmineralu.
celoročně / Výstava Vyvoleny k utrpení /
Hartmanice, kostel sv. Kateřiny / expozice 12
panelů věnovaná pochodu smrti židovských
žen na konci války. Klíč k vyzvednutí v IC.
www.hartmanice.cz

Dřevorubecké slavnosti
Obec Pec pod Čerchovem zve všechny příz‐
nivce dobré zábavy a netradičních soutěží na
Dřevorubecké slavnosti, které se uskuteční
první červencový víkend ve dnech 7. ‐ 9.7. 2017
v Peci pod Čerchovem.
Dřevorubecké slavnosti jsou ojedinělou akcí,
jejíž hlavní náplní jsou dvě soutěže a to doved‐
nostní soutěž dřevorubců O pohár LST a Pod‐
čerchovská rozporka – soutěž tažných koní.

13. 7. 2017 / Tajemní noční letci Šumavy / Kašperské Hory, IS / odpoledne plné her, aktivit
a zajímavostí ze života netopýrů, od 14 hodin. www.npsumava.cz
13. 7. 2017 / Historie Stožecka a Českožlebska / Stožec, IS / beseda s autorem knihy Krásná
Hora o historii osad na Stožecku a Českožlebsku, od 19 hodin. www.npsumava.cz
13. ‐ 15. 7. 2017 / Večerní Kašperk / Hrad Kašperk / www.kasperk.cz
13. – 22. 7. 2017 / Letní literárně‐dramatický seminář / Horažďovice, knihovna /
www.knihovna.horazdovice.cz
14. 7. 2017 / Rok velkých šelem / Srní, NC / přednáška o životě šelem, jek se chovají mláďa‐
ta a mnoho dalšího zajímavého se dozvíte od chovatele velkých šelem z Plzeňské ZOO, od
13 hodin. www.npsumava.cz
14. 7. 2017 / Za historií sirky do Amálky / Kašperské Hory, IC / vycházka za nedávnou histo‐
rií do Amálina údolí, od 14 hodin. www.npsumava.cz
14. ‐ 16. 7. 2017 / Markétská pouť / Horní Planá / koncerty v pivním stanu, divadelní scéna
pro děti, světské atrakce, lidový jarmark, duchovní koncert v kostele sv. Markéty.
www.horniplana.cz
15. 7. 2017 / Letní hudební festival Open Air Lázně s Hitrádiem / Klatovy / na letošním
druhém ročníku vystoupí Ben Cristovao, Annet Charitonova, Reginald, The Glowsticks, Hol‐
den, Cavalier. Na místě bude i Barbarský pop up stánek s workshopy a další doprovodný
program se soutěžemi. www.facebook.com/openairlazne

Vstupné na všechny akce je dobrovolné. Ob‐
čerstvení na všechny dny je zajištěné, točené
pivo, točená limonáda, klobásy a grilované ma‐
so ve stanu. Do celého areálu bude, stejně jako
loni, vjezd zakázán. Parkovací plochy mimo
komunikace budou označené.
V pátek 7. 7. 2017 máte možnost shlédnout
originální divadelní představení z lesního pro‐
středí v podání divadelního spolku ZČU. Násle‐
duje tradiční diskotéka ve stanu.
V sobotu 8. 7. 2017 proběhne 12. ročník sou‐
těže dřevorubců „O pohár LST“. Pořádní chlapi
ukážou, jak umí zacházet s motorovou pilou,
sekerami i ručními pilami, soutěže ve směro‐
vém kácení, odvětvování a dalších disciplínách
bude
moderovat
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15. 7. 2017 / Koncert Musica Lucis Praga / Kašperské Hory, kostel sv. Markéty / na varha‐
ny zahraje Markéta Reindlová, na housle zahraje Václav Hudeček. www.kasphory.cz
15. 7. 2017 / Red Hot Island Festival / Sušice, ostrov Santos / multižánrový hudební festi‐
val. www.facebook.com/redhotislandfestival
15. 7. 2017 / Dětský den / Hoslovice, mlýn / celodenní akce zaměřená na regionální zvyky a
dětské hry v Pošumaví. www.muzeum‐st.cz
15. 7. 2017 / Den Národního parku Šumava / Rokyta, IS / celodenní akce s bohatým pro‐
gramem, řemeslné dílny, hry a soutěže, setkání se šelmami a mnoho dalšího.
www.npsumava.cz
15. – 16. 7. 2017 / Přijďte navštívit živého císaře Rudolfa II. / hrad Švihov /
www.hradsvihov.cz
16. 7. 2017 / Za historií rýžování zlata
/ Radešov u Rejštejna, kemp Yukon /
dozvíte se o rýžování a dolování zlata
na Šumavě od dob Keltů až do přelo‐
mu 19. a 20. století, včetně praktic‐
kých ukázek a soutěží, od 14 hodin.
www.npsumava.cz
16. 7. 2017 / Pohádkové Velhartice /
hrad Velhartice / divadlo pro děti od
15 hodin. www.hrad‐velhartice.cz
16. 7. 2017 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejte život vlků a jejich život ve smeč
ce, videoukázky výchovy vlčat, návště‐
va venkovního výběhu, od 13 hodin.
www.npsumava.cz

a celou soutěží bude provázet zkušený závodník
v dřevorubeckých soutěžích pan Jiří Vorlíček. Ve‐
čer navštivte taneční zábavu s kapelou „Duo May‐
be“
V neděli 9. 7. 2017 od 14 hodin začíná 8. ročník
soutěže tažných koní " Podčerchovská rozporka“.
Soutěžit v disciplínách přibližování a manipulace
dřeva na překážkové dráze. Jednotliví tažní koně i
dvouspřeží předvedou krásnou a sehranou spolu‐
práci člověka s koněm. V přestávce se těšte na
jedinečnou kovbojskou „ Norik Show“. Ve stanu
posedíte s harmonikáři „ Domažlické trojky“.
Další
informace
naleznete
na
www.pecpodcerchovem.cz

Mouřenecké léto 2017
Bára Basiková nebo Jaroslav Hutka. I taková
jména najdeme v programu letošního Mouře‐
neckého léta.
Hutka vystoupí v kostele sv. Mořice na Mouřen‐
ci u Annína 6. července, Basiková zazpívá 28. čer‐
vence. Románsko‐gotický chrám ze 13. století ale
přivítá během léta řadu dalších umělců a souborů.
Například 4. července se posluchači mohou těšit
na belgický královský dětský sbor De OrgelPijpjes.
V plánu jsou i dva varhanní koncerty Markéty
Schley Reindlové (30.7.) a Jany Havlíčkové (12.8.).

16. 7. 2017 / Jak se Honza učil bát /
Prachatice, Muzeum české loutky a
cirkusu / loutková pohádka v podání
Divadla BOĎI Jaroměř, od 10 hodin.
www.nm.cz

Podobně jako v minulých letech pozve Mouře‐
nec i na přednášku profesora Jana Royta o gotic‐
kých freskách. Archeolog Martin Čechura bude
přenášet o barokní kostnici. Nově jsou v programu
například koncert klatovské skupiny Elias nebo
přednáška zvonaře Petra Rudolfa Manouška o
šumavských zvonech. Během koncertů se ná‐
vštěvníci Mouřence setkají také s Emilem Kin‐
tzlem, Marií Malou a dalšími šumavskými osob‐
nostmi.

17. 7. 2017 / Po stopách zlatokopů /
Kašperské Hory, IS / vycházka s poví‐
dáním o těžbě zlata v okolí, cestou doprovodné aktivity, délka trasy 7,5 km, od 9 hodin.
www.npsumava.cz

Na své si přijdou i malí návštěvníci. 2. července
je pro ně připravený dětský den s písničkami, sou‐
těžemi a dalšími aktivitami. Opět mohou malovat
Mouřenec a jejich obrázky budou celou sezonu
vystavené v kostele.

18. 7. 2017 / Kam se poděl ovčí kožíšek / Stožec, IS / přijďte se podívat, co vše se dá vyrobit
z ovčí vlny, od 13 hodin. www.npsumava.cz

V závěru července zavítá ke kostelu sochař Bar‐
toloměj Štěrba. Přímo před zraky návštěvníků bu‐
de tvořit pískovcovou sochu sv. Mořice, kterou
později ozdobí výklenek nad hlavním vchodem.
Výtěžek z letních koncertů půjde právě na tuto
sochu.

18. 7. 2017 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada,
ví voliéry / od 20 hodin, přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz

NC so‐

18. 7. 2017 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem, sraz
v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
19. 7. 2017 / Středeční večery – medvěd hnědý / Kvilda, IS / přednáška Ing. Františka Šul‐
gana, AOPK – CHKO Beskydy od 18 hodin. www.npsumava.cz
19. 7. 2017 / Krajina od Sahary po Himálaj / Kašperské Hory, IS / cestovatelská přednáška
s promítáním fotografií Heleny Macenauerové, od 19 hodin. www.npsumava.cz
19. 7. 2017 / Paště a okolí / rozcestí Svojše ‐ Myší domky / výlet za poznáním s rodačkou a
spisovatelkou Marií Malou do zaniklých osad na úbočí hory Křemelné, sraz v 9 hodin, tel.:
376 599 009. www.npsumava.cz
19. 7. 2017 / Letní vycházka za přírodou i historií / Srní, IS / zavedeme vás do horské vesni‐
ce a osady s roztroušenými chalupami, do kaňonu řeky Vydry a projdeme Klostermannovu
stezku, délka trasy 10 km, od 9 hodin. www.npsumava.cz

V červenci a srpnu budou na Mouřenci také
každodenní komentované prohlídky, a to od 16
hodin. První neděli v měsíci budou prohlídky i
v němčině. Mouřenec bude otevřený také během
anenské sklářské pouti v Anníně. Ta proběhne od
28. do 30. července a její součástí budou prohlíd‐
ky skláren, sklářské hrobky, Mouřence, koncerty a
další kulturní a doprovodné akce naannínské
návsi. Aktuální informace k programu na Mouřen‐
ci
a
v Anníně
najdou
zájemci
na:
www.pratelemourence.cz
Lukáš Milota, předseda spolku Přátelé Mouřence
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19. 7. 2017 / Jezerní slať – ostrůvek severské přírody / Kvilda, IS / prohlídka rašeliniště a
vycházka do okolí, délka trasy 10 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz
20. 7. 2017 / Po stopách šelem / Stožec, IS / vydejte se stezkou plnou zábavných úkolů, při
nichž si ověříte své znalosti o šelmách, pracovní listy si vyzvednete v IS. www.npsumava.cz
20. 7. 2017 / Koncert Lubomíra Brabce / Vyšší Brod, gotické sklepení kláštera / světozná‐
mý kytarový virtuos zahraje od 18 hodin. www.mestovyssibrod.cz
20. 7. 2017 / Tvořivá dílna / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet svou tvořivost a vyro‐
bit originální dárek technikou pergamano, či namalovat obrázek, od 14 hodin.
www.npsumava.cz
20. 7. 2017 / Tajemný svět rostlin / Kvilda, IS / poznejte rostliny běžné i chráněné, léčivé i
jedovaté, barevné i nenápadné na botanické vycházce od 10 hodin. www.npsumava.cz

Aktivní soboty v Dobré
Vodě u Hartmanic
Spolek Šumavské cesty, z. s. vás zve na
dvě prázdninové Aktivní soboty do Dobré
Vody u Hartmanic.
Každou poslední sobotu obou prázdnino‐
vých měsíců si budete moci vyzkoušet svoji
dovednost od 14:00 h před Domem sv. Vintí‐
ře.
Naplánujte si v těchto dnech výlet do Dobré
Vody.

20. 7. 2017 / Čerti na hradě / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu / loutková po‐
hádka v podání Divadla BOĎI Jaroměř, od 17 hodin. www.nm.cz
21. 7. 2017 / Vlny / Klatovy / koncert od 18 hodin na renesančním dvorku.
www.mksklatovy.cz
21. 7. 2017 / Farmářský trh / Klatovy, náměstí / od 8 do 14 hodin. www.mksklatovy.cz
21. 7. 2017 / Ševčíkovy hudební večery: České trio / Horažďovice, hotel Prácheň / od 19
hodin koncert v rámci slavnosti Jmeniny města. www.horazdovice.cz
21. 7. 2017 / Tetřevovití a genetika / Svinná Lada, IS / dozvíte se, co všechno můžeme z
DNA vyčíst, přednáška Jakuba Vlčka od 17 hodin. www.npsumava.cz
21. 7. 2017 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS / vycházka do okolí, poznávání
drobných tajemství přírody díky doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti i dospělé, od 9 ho‐
din. www.npsumava.cz
21. 7. 2017 / Varhanní koncert / Kašperské Hory, kostel sv. Markéty / Prof. Michal Noven‐
ko. www.kasphory.cz
21. 7. – 22. 7 / Kašperský nadoraz / Kašperské Hory, louka Pod Stuchlíkem / multižánrový
hudební festival. www.kasphory.cz
21. ‐ 22. 7. 2017 / Rock Point – horská výzva / Železná Ruda / třetí ze seriálu závodů hor‐
ských běhů a trekingů dvojic. www.horskavyzva.cz
21. – 22. 7. 2017 / Šumavské léto s párou / tratě okolí Volar / tel.: 972 544 905. www.cd.cz
21. – 23. 7. 2017 / Vimperský frňák / Vimperk / multižánrový festival, divadelní představe‐
ní, hudba. www.meks‐vimperk.com

První sobota, 29. července 2017, je zamě‐
řena na šikovné ruce – např. si pomocí bram‐
borových razítek vytvoříte vlastní balicí papír,
vyrobíte si vánoční ozdoby ze zbytků látek
nebo šperky z těstovin (a mnoho dalšího).
Nebude chybět ani akční zatloukání hřebíků.
Všechny výrobky si samozřejmě budete moci
odnést domů.
O druhé sobotě, 26. srpna 2017, vás čekají
hry, kvízy a další zajímavé činnosti pro všech‐
ny věkové kategorie – např. závody na trojly‐
žích nebo míčky ve žlabu.
Kdo si hraje, nezlobí! Více informací na
www.sumavskecesty.cz

Prohlídky města Sušice
s průvodcem

22. 7. 2017 / Jmeniny města / Horažďovice / oslava jmenin města, divadelní představení.
www.horazdovice.cz

Městské informační centrum srdečně zve na
pondělní prázdninové komentované prohlídky
města Sušice s průvodcem.

22. 7. 2017 / Tančírna / Zámek Kratochvíle / tradiční tanečně‐hudební večer se swingovým
orchestrem ZatrestBand v čele s Petrem Píšou. Taneční parket bude otevřen už po sedmé
pod širým nebem s hvězdami, od 20 hodin. www.zamek‐kratochvile.eu

Prohlídky se budou konat od 3.7. do 28.8. kaž‐
dé pondělí a v nabídce jsou dva typy prohlídek:

22. 7. 2017 / Rytíři na hradě / Klenová,
hrad / vraťte se s námi do doby vlády
Václava IV. a zúčastněte se dobývání
hradu Klenová, nebude chybět ani šerm,
tanec, středověká kapela, sokolník, jar‐
mark, vojenské ležení. www.gkk.cz

1. Městský okruh ‐ po levém břehu řeky Ota‐
vy, sraz v 10 hodin před radnicí
‐ Příkopy, radniční věž, Starý židovský hřbitob,
Kámen neštěstí a Sušický mechanický betlém.

22. 7. 2017 / Hiršperské slavnosti / Jele‐
ní Vrchy / od 14 hodin, ukázka plavení
dříví a doprovodný program. www.schw‐
kan.com

2. Městský okruh ‐ po pravém břehu řeky Ota‐
vy, sraz ve 14 hodin před radnicí
‐prohlídka církevních památek (Kaple Anděla
Strážce, Hřbitovní kostel Panny Marie, křížová
cesta), škola a pomník T.G.Masaryka, památník
odboje, sušické pivovarnictví ‐ Pivovar Sušice.
Prohlídky jsou zdarma.
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22. 7. 2017 / Vlci s námi žijí / Srní, NC / způsob života vlka a velkých šelem, předvedení
ochočeného vlka adaptovaného na život s lidmi, od 13 hodin. www.npsumava.cz
22. 7. 2017 / Podkletím na kole / Křemže a okolí / cykloturistická akce, od 9 hodin.
www.jihoceskyvenkov.cz
22. 7. 2017 / Farmářské trhy / Sušice / www.mestosusice.cz
22. ‐ 23. 7. 2017 / Křemežský víkend / Křemže / dvoudenní akce s kulturním programem ‐
dechová hudba, diskotéka, taneční zábava, akce pro celou rodinu, ohňostroj.
www.jihoceskyvenkov.cz

Dobrodružné setkání se
zlatokopy v Radešově
Na tradiční akci s názvem „Rýžování zlata“,
která se uskuteční v Radešově, můžete zavítat
v červenci hned dvakrát, a to v neděli 16. a 30. 7.
2017, vždy od 14 hodin v kempu Yukon.
Návštěvníci se dozví vše o rýžování a dolování
zlata na Šumavě od dob Keltů až do přelomu 19. a
20. století.

23. 7. 2017 / Rabský floutek / hrad Rabí / Divadlo U staré herečky uvede pohádku Zvířátka
a loupežníci, od 15 hodin. www.hrad‐rabi.eu
23. 7. – 3. 8. 2017 / Vycházka „Historie a příroda Velhartic“ / Velhartice, muzeum minerá‐
lů / vycházka s průvodcem vždy v 10 a 15 hodin, nutné objednání na tel.: 735 099 975 nebo
na FB: soukromemuzeumsumavskychmineralu.
24. 7. 2017 / Chalupská slať a okolí Lad / Svinná Lada, IS / prohlídka slati spojená s vy‐
cházkou s výkladem o historii kraje Lad, od 10 hodin, délka trasy do 10 km, nutná rezervace
míst. www.npsumava.cz
24. 7. 2017 / Chalupská slať a okolí Lad / Svinná Lada, IS / prohlídka slati spojená s vycház‐
kou s výkladem o historii kraje Lad, od 10 hodin, délka trasy do 10 km, nutná rezervace míst.
www.npsumava.cz
24. 7. 2017 / Ruční výroba skleněných korálků / Kašperské Hory, IC / Co to byly páteříky 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
24. – 27. 7. 2017 / Setkání dřevosochařů / Vimperk / ukázky umělecké řezby.
www.vimperk.cz
25. 7. 2017 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada, NC soví
voliéry / od 20 hodin, přednáší Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
25. 7. 2017 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem, sraz
v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
26. 7. 2017 / 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
26. 7. 2017 / Skleněná historie / Stožec, IS / přijďte si poslechnout zajímavou historii skle‐
něných korálků – vinutých perel, kterým se
v minulosti říkalo „páteříky“. Dozvíte se,
proč se jim tak říkalo a budete si moci vy‐
robit vlastní vinutou perlu, od 11 hodin.
www.npsumava.cz

„Návštěvníky budu informovat nejen o tom, jaký
mělo v minulosti vliv rýžování na šumavské řeky,
ale také o historii, postupech a technikách, které
se při rýžování používaly,“ řekl přednášející Karel
Ešner.
Součástí programu bude také praktická ukázka
správného postupu při rýžování a soutěž ´honba
za pokladem´, kdy přítomní po obdržení rýžova‐
cích misek a přídělu písku zažijí na vlastní kůži na‐
pětí a soustředění při hledání zlatinek.
Na rýžování je potřeba se objednat na tel.: 731
530 284 a 376 582 734, kde obdržíte i bližší infor‐
mace.
Další zajímavé akce pořádané NP Šumava naleznete
na www.npsumava.cz v sekci akce pro veřejnost.

Co nového bude v létě v
Šumavském pivovaru ve
Vimperku?
Začátkem léta bude na výčepu oblíbený letní,
dobře pitelný a osvěžující Vimperský ibiškový
ležák 11°.

27. 7. 2017 / Mýty a skutečnosti o mra‐
vencích / Kvilda, IS / vycházka méně zná‐
mým okolím Kvildy, které vyniká neobvyk‐
lým množstvím mravenčích obydlí, od 10
hodin. www.npsumava.cz

Ten pak vystřídá na zbytek léta novinka – Vim‐
perský 7sladový speciál 13°. Jedná se o polotmavé
spodně kvašené pivo vlastní receptury, mladšího
„bratra“ 7sladového speciálu 17°. Určitě oceníte
jeho mimořádné kvality, vždyť je také v trvalé na‐
bídce v pražském Next Door by Imperial šéfkucha‐
ře Zdeňka Pohlreicha.

27. 7. 2017 / Šumavská nej… / Kašperské Hory, IS / program nejen pro rodiny se zvídavými
dětmi plný her, aktivit a zajímavostí o šumavské přírodě, od 10 hodin. www.npsumava.cz

Základem i v létě budou jako vždy naše ležáky:
světlý, polotmavý a tmavý.

28. – 30. 7. 2017 / Anenská sklářská pouť / Annín / prohlídky skláren a sklářské průvody
obcí, koncerty (Bára Basiková, duo Flaškinet, skupina Sebranka trio, Markéta Schley Reind‐
lová), vystoupení annínských žen, bohoslužba a prohlídky ve sklářské hrobní kapli a další
doprovodný program. www.pratelemourence.cz

Piva s sebou budou v rozšířeném balení: lahve
1l, 0,5l i 0,33l podle druhů. A s sebou budou nabí‐
zena i další piva, která na výčepu nebudou. „Na
zazvonění“ Vám je rádi nabídneme během týdne i
mimo otevírací dobu pivnice ve Steinbrenerově

28. 7. 2017 / Návštěva Domu divočiny a prohlídka zvířecích výběhů / Alžbětín – Falken‐
stein / sraz v 9.20 u IS Alžbětín. www.npsumava.cz
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28. 7. 2017 / Vlasta Horváth / Klatovy / akustický koncert od 18 hodin na renesančním
dvorku. www.mksklatovy.cz
28. 7. 2017 / Po stopách šumavských zálesáků / Kašperské Hory, IS / Umíte se dobře vyba‐
vit do přírody a poradit si i v krizové situaci? Přijďte a naučíte se mnoho praktických doved‐
ností, které by se vám v přírodě mohly hodit. Od 14 hodin. www.npsumava.cz
28. – 29. 7. 2017 / Šumavské léto s párou / tratě okolí Volar / tel.: 972 544 905. www.cd.cz
29. 7. 2017 / Slavnosti chleba / Lenora / pečení chleba v historické obecní peci spojené
s ochutnávkou, výrobky regionálních pekáren, řemeslné a prodejní stánky, bohatý dopro‐
vodný program. www.sumava.net/iclenora

ulici 48/1 ve Vimperku (hned pod náměstím
Svobody). Pivnice bude v létě otevřena vždy
v pátek v 17‐22 hod. a v sobotu v 15‐20 hod.
K pivům si můžete zakousnout něco z nabídky
kvalitní studené kuchyně.
Rádi se trochu pochlubíme i letošní dobrou
odezvou na naše piva na festivalu minipivovarů
na Pražském Hradě, který proběhl tradičně
v červnu.

29. 7. 2017 / Slavnosti medu / Včelná pod Boubínem / med, medoviny, medové speciality
a výrobky z vosku, ukázky tradičních řemesel a bohatý doprovodný program.
www.obecbuk.cz
29. 7. 2017 / Aktivní sobota / Dobrá Voda u Hartmanic / akce zaměřená na šikovné ruce –
např. si pomocí bramborových razítek vytvoříte vlastní balicí papír, vyrobíte si vánoční oz‐
doby ze zbytků látek nebo šperky z těstovin (a mnoho dalšího). Nebude chybět ani akční za‐
tloukání hřebíků. Všechny výrobky si samozřejmě budete moci odnést domů.
www.sumavskecesty.cz
29. 7. 2017 / Byliny v mýtech, magii a léčitelství / Radešov u Rejštejna, kemp Yukon /
praktická ukázka nejen léčivých bylin, povídání o jejich použití v léčitelství, o tom, jaké ma‐
gické vlastnosti jim naši předkové přisuzovali a o mýtech, které je provázely, od 14 hodin.
www.npsumava.cz
29. – 30. 7. 2017 / 38. Rally Pačejov / Horažďovice / Rallysprint série, Mistrovství ČR v rally
historických
automobilů.
www.rallypacejov.cz
29. ‐ 30. 7. 2017 / Enduro X Race / Su‐
šice / soutěž horských kol, mistrovství
ČR. www.enduroxrace.cz
30. 7. 2017 / Tečka za Annínskou poutí
/ Annín, kostel sv. Mořice / koncert
duchovní hudby: Markéta Schley Re‐
indlová – varhany a Sean Barry ‐ keltská
harfa,
od
17
hodin.

A budete‐li se v létě pohybovat po centrální
Šumavě, neváhejte a zajděte na naše piva i do
vybraných podniků v horských střediscích (hotel
Zlatý Potok v Řetenicích, hotel Churáňov na Za‐
dově, Hotel Inn na Kvildě, hotel Mádr na Mod‐
ravě, Hotel Zámek Zdíkov a další). A na sklonku
července, 29.7. si naše pivo a piva dalších mini‐
pivovarů můžete porovnat na tradičních Slav‐
nostech medu ve Včelné pod Boubínem.
Ochutnání našich piv, nositelů certifikace Šu‐
mava ‐ originální produkt, jistě nebudete lito‐
vat. Aktuální informace o nás a naší nabídce
naleznete na www.sumavskypivovar.cz .
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk

www.pratelemourence.cz
30. 7. 2017 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejte život vlků a jejich život ve smeč‐
ce, videoukázky výchovy vlčat, návštěva venkovního výběhu, od 13 hodin.
www.npsumava.cz
30. 7. 2017 / Za historií rýžování zlata / Radešov, kemp Yukon / dozvíte se o rýžování a do‐
lování zlata na Šumavě od dob Keltů až do přelomu 19. a 20. století, včetně praktických uká‐
zek a soutěží, od 14 hodin. www.npsumava.cz
30. 7. 2017 / Pohádkové Velhartice / hrad Velhartice / divadlo pro děti od 15 hodin.
www.hrad‐velhartice.cz
Pokud máte zájem o pravidelné zasílání Šumavského výletníku, napište nám na e‐mail
monika@rras.cz. Zajímavé příspěvky spolu s fotografií zasílejte do 25. dne předcházejí‐
cího měsíce.

Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2017 v elektronické verzi PDF za
finančního přispění Euroregionu Šumava jihozápadní Čechy. Úvodní foto © archiv RRA Šumava
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Stručný popis trasy
Z náměstí se vydáme po hlavní silnicí - Vimperskou ulicí. Přibližně
po 1 km míjíme vlevo kapli Dvanácti apoštolů, cca 150 m za ní, u
stavebnin, odbočíme z hlavní silnice vlevo na cestu vedoucí do obce Kavrlík. Před osadou Kavrlík jdeme vpravo (rovně) po lesní cestě do kopce. Na horizontu u křížku se napojíme na červenou turistickou značku, po které odbočíme vlevo. Směřujeme do osady Žlíbek. Odtud pokračujeme vlevo souběžně se žlutou turistickou
značkou. Cesta lesem nás přivádí na Pustý Hrádek (925 m n. m.).
Dále pak sestupujeme lesem do sedla u hradu Kašperku. Doporučujeme prohlídku tohoto nejvýše položeného královského hradu
v Čechách. Z hradu se vrátíme zpět na rozcestí u turistické mapy a
vydáme se souběžně se zelenou turistickou značkou dolů (směrem
na Kašperské Hory). Po 100 m, na křižovatce cest, odbočíme vlevo
a jdeme lesní cestou až do osady Kavrlík. V Kavrlíku odbočíme na
návsi vpravo (rovně) dolů. Jdeme přes pastvinu a Opolenecký potok zpět ke kapličce Dvanácti apoštolů v Kašperských Horách. Po
silnici se vracíme do města.

Výškový profil trasy

Parkování: parkoviště v Kašperských
Horách (odstavná plocha v Sušické
ulici – zdarma, na Žižkově náměstí –
zdarma, na náměstí – placené)
GPS: 49.1440786N, 13.5547039E
Nástupní místo: rozcestník na
náměstí (před budovou Coop)
GPS: 49.1438469N, 13.5545536E
Značení: celá trasa vede
po modré značce
Časová náročnost: 3 hod.
Fyzická náročnost: náročnější trasa,
větší stoupání v první polovině cesty
Délka trasy: 8,5 km
Povrch: asfalt, lesní cesty a pastviny
Zajímavosti na trase: Pustý

hrádek; hrad Kašperk – nejvýše
položený královský hrad v
Čechách, pozůstatky linie
opevnění čs. armády z druhé
poloviny 30. let 20. st. (tzv. řopíky)
Občerstvení: v Kašperských Horách,
na hradě Kašperku
Zajímavosti v okolí:, Muzeum
Šumavy, K.H.; Muzeum historických
motocyklů, K.H.; Expozice česká
hračka, K.H.;

Edice Šumavské výlety • Zpracovala: Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. ve spolupráci s MěKIS
Kašperské Hory v roce 2016. Vydáno pouze v elektronické verzi PDF.
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