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Zářijové akce na Šumavě

Výstavy a dlouhodobé akce

4. 9. 2020 / Rocková opera na hradě / hrad Rabí, nádvoří / divadelní spolek Za oponou Klatovy ztvární původní rockovou operu Kladivo na pýchu, od 20 hodin. www.hrad-rabi.eu

1. - 25. 9. 2020 / Pavel Korčák – obrazy / Sušice,
podkroví radnice / výstava obrazů doplněná verši.
www.mestosusice.cz

4. – 5. 9. 2020 / Eno-gastronomické přehlídky / Prachatice, Stará radnice / www.syryrybyavino.cz

1. – 30. 9. 2020 / Život v divočině / Vimperk, MěKS
/ výstava nejzajímavějších prací z výtvarné soutěže
NaturVision. www.meks-vimperk.com

5. 9. 2020 / Autorské čtení současných básníků v zahradě zámku / zámek Kratochvíle / od
17 hodin. www.zamek-kratochvile.eu

1. – 30. 9. 2020 / Život v divočině / Vimperk, knihovna / výstava obrazů Zdeňky Perníkové, vernisáž 2.
9. od 17 hodin. www.meks-vimperk.com

5. 9. 2020 / Den pro rašeliniště na Smrkovém vrchu / Modrava / dobrovolnické ruční práce
na revitalizaci mokřadu, nošení stavebního materiálu na lokalitu, stavba dřevěných přehrážek, spojené s odpolední exkurzí. lukas.linhart@npsumava.cz, www.npsumava.cz
5. 9. 2020 / Chlumanský trh / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, lokálních výpěstků
a výrobků, od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz
5. 9. 2020 / Kříž smíření / Zhůří u Javorné / pietní slavnost, mše, od 10 hodin. www.muhartmanice.cz
5. 9. 2020 / Setkání s tradicí / u Rosenauerova pomníku / ukázky plavení dříví.
www.schw-kan.com
5. 9. 2020 / Touch of Gospel / Annín, kostel
sv. Mořice / koncert plzeňského gospelového
souboru od 14 hodin. www.pratelemourence.cz

1. 9 – 31. 10. 2020 / Život v divočině / Vimperk, kavárna Happy Coffe / výstava fotografií Jana Lišky; vernisáž výstavy 1. 9. od 17 hodin. www.meks-vimperk.com
8. 9. – 10. 10. 2020 / Hans Benesh / Prachatice, Galerie Dolní brána / výstava německého malíře, grafika
a fotografa. www.kisprachatice.cz
do 25. 9.2020 / Retrohrátky s miminky a kočárky /
Žihobce, muzeum / výstava hraček z 60. – 90. let ze
sbírky Jarmily Strakové z Andělic. www.zihobce.eu/muzeum
do 26. 9. 2020 / Komentované prohlídky / Mouřenec u Annína / prohlídky kostela a kostnice, sraz
účastníků před kostelem, každou sobotu v 11 hodin.
www.pratelemourence.cz
do 27. 9. 2020 / Zažij, ochutnej a otuž se! / Železnorudsko / soutěž na vybrané trase dětských NS o
ceny a slosování o hlavní cenu - let paraglidem.
www.sumava.net/itcruda
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5. – 6. 9. 2020 / Sušická pouť / Sušice / mše, pouťové atrakce, výstava drobného zvířectva
v areálu chovatelů. www.mestosusice.cz
6. 9. 2020 / Revitalizace mokřadů a potoků v okolí Filipovy Hutě / Filipova Huť / odborná
exkurze s průvodcem s ukázkou odvodněných mokřadů navržených k revitalizaci v rámci LIFE
projektu a zachovalých přírodních mokřadů a rašelinišť. lukas.linhart@npsumava.cz,
www.npsumava.cz

do 27. 9. 2020 / Jízda vláčkem na Černé jezero /
Železnorudsko / jede ráno ze Ž. Rudy přímo na Černé
jezero a po celý den pak jezdí mezi Špičákem – sedlo
a Černým jezerem, poslední jízdu končí opět v ŽR.
www.sumava.net/itcruda
do 30. 9. 2020 / Výstava Šumava v pastelkách / Železná Ruda, enviro centrum / obrazy Mgr. Jitky Chaloupkové. www.sumava.net/itcruda

6. 9. 2020 / Pouť v zahradě a jarmark / zámek Kratochvíle / den plný radostných zážitků a
překvapení k uctění svátku zámeckého kostela Narození Panny Marie. www.zamek-kratochvile.eu

do 30. 9. 2020 / Svět zvaný Petrkov / zámek Kratochvíle / výstava fotografií Ivany Řandové. www.zamek-kratochvile.cz

6. 9. 2020 / Šumavský korbel / Vimperk, MěKS / tradiční setkání nejen „šumavských“ harmonikářů a heligonkářů, od 14 hodin. www.meks-vimperk.com

do 30. 9. 2020 / Výstava soch Jiřího Kobra / zámek
Kratochvíle / www.zamek-kratochvile.cz

7. 9. 2020 / Nemocnice na pokraji zkázy / Prachatice, divadlo / Travesti show Techtle
Mechtle a Kočky od 19 hodin. www.kisprachatice.cz

do 1. 10. 2020 / Secesní móda / Prachatice, muzeum / výstava zaměřená na dámskou módu od 90.
let 19. století do roku 1918. www.prachatickemuzeum.cz

8. 9. 2020 / Věra Martinová / Prachatice, divadlo / Jubileum tour od 19 hodin. www.kisprachatice.cz
9. 9. 2020 / Jezerní slať – ostrůvek severské přírody / parkoviště u Jezerní slati / prohlídka
rašeliniště a výstup na vrchol Tetřev, délka trasy 10 km, nutné objednání předem. www.npsumava.cz
10. 9. 2020 / Mindgame / Prachatice, divadlo / představení od 19 hodin. www.kisprachatice.cz
11. 9. 2020 / Mateřská.com / Vimperk, MěKS / hudebně-divadelní show plná humoru, nadsázky a ironie; zpěvačky Lenka Jankovská a Bára Vaculíková rapují o mateřství bez růžových
brýlí, od 19 hod. www.meks-vimperk.com
11. 9. 2020 / Americký sen – cestování za mé vlastní hranice / Vimperk, Kavárna Ve Skále /
cestování s handicapem aneb nic není nemožné, od 19 hodin, vstupné 80 Kč. www.meksvimperk.com
11. 9. 2020 / Yzomandias x Tendo live / Vimperk, Calypso / špička CZ rap scény, od 20 hod.
www.meks-vimperk.com
11. - 12. 9. 2020 / Šumavské Kašperské Hory / Kašperské Hory, náměstí / tradiční historické
slavnosti města, pestrý kulturní program pro děti i dospělé. www.kasphory.cz
11. - 12. 9. 2020 / Dny evropského dědictví / Klatovy / za zvýhodněné vstupné – Černá věž,
katakomby, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, barokní lékárna, PASK, řemeslný trh, výtvarné
dílny, komentovaná prohlídka - historie gymnaziálního školství v Klatovech; v pátek koncert
Jakuba Smolíka od 18 hodin, v sobotu: 10. 00 – 11.45 Jižani - dechová kapela, 12.00 – 12.20
Folklorní souboru Šumavánek - vystoupení dětského souboru, 12.30 - „Ze školních lavic“ divadelní vystoupení ZUŠ Klatovy, 13.00 – Pelíškové – koncert klatovské hudební skupiny, 15.00
– Hradištan & Jiří Pavlica koncert / www.klatovy.cz/icklatovy

do 10. 10. 2020 / Výstava Od Šillera po Hampla
aneb tři století perníkářského řemesla v Horažďovicích / Horažďovice, muzeum / www.muzeumhd.cz
do 10. 10. 2020 / Výstava Hradiště Prácheň pohledem archeologie / Horažďovice, muzeum /
www.muzeumhd.cz
do 10. 10. 2020 / Obrazy Horažďovic / Horažďovice,
muzeum / ikonografie města od 16. století do současnosti. www.muzeumhd.cz

Speciální prohlídky na hradě
Kašperk
„Proměny hradu“ je úspěšná speciální prohlídka,
jež byla poprvé uvedena na letošních červnových
Dnech šumavského trojhradí. Nyní se pro Vás vrací
zpět, a to rovnou po dobu jednoho týdne od 1. dp 6.
září.
Martin Karlík je jako muž mnoha aktivit nejen redaktorem a hlasatelem Českého rozhlasu, ale už řadu
let také příležitostným průvodcem na Kašperku.

11. – 13. 9. 2020 / Houbařský víkend / Javorník na Šumavě / mykologická výstava a určování
hub, v sobotu mykologická vycházka. www.javorniksumava.cz
12. 9. 2020 / Kvetoucí poklady podzimu / Kašperské Hory, IS / botanická vycházka od 10
hodin, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz
12. -13. 9. 2020 / Víkend pro rašeliniště na
Devítce / Stožec / dobrovolnické ruční práce
na revitalizaci mokřadu, nošení stavebního
materiálu na lokalitu a stavba dřevěných přehrážek, spojené s odpolední exkurzí. lukas.linhart@npsumava.cz, www.npsumava.cz12.
9. 2020 / Běhej lesy Boletice / Olšina, Boletice / noční závod, užijete si jedinečnou

Podívejme se společně na méně připomínanou historii hradu Kašperk v posledních sta letech – jak se
například vyvíjel přístup k památkové péči? Připomeňme si také průsečíky s dějinnými událostmi, významné akce obnovy, zajímavé a zapomenuté lidské osudy.
Prohlídky začínají vždy v 10:30, 13:00 a 15:00. Vstupenky lze zakoupit online. Délka prohlídky je cca
80 min. Kapacita prohlídky je 25 osob. Foto: Jan Kavale. Více informací o hradě a chystaných akcích naleznete na www.kasperk.cz
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atmosféru potemnělého lesa, délka trasy 13 a 20 km. www.behejlesy.cz
13. 9. 2020 / Lubomír Brabec a hosté / Annín, kostel sv. Mořice / koncert od 15 hodin.
www.pratelemourence.cz
14. 9. 2020 / Benátky pod sněhem / Prachatice, divadlo / divadelní představení od 19 hodin.
www.kisprachatice.cz

Houbařský víkend na
Javorníku
Javornický rozvojový spolek ve spolupráci s hotelem Krásná Vyhlídka pořádají o víkendu 11. - 13. 9.
2020 zajímavou akci pro všechny nadšené houbaře.

16. 9. 2020 / Lenka Dusilová – sólo / Prachatice, divadlo / koncert od 19 hodin. www.kisprachatice.cz
17. 9. 2020 / Kočka v oregánu / Prachatice, divadlo / představení divadla Kalich od 19 hodin.
www.kisprachatice.cz
17. 9. 2020 / Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy, děkanský kostel / od 19 hodin
umění koloratury, Helena Hozová - soprán, orchestr Barocco sempre giovane. www.klatovy.cz/icklatovy
18. 9. 2020 / Farmářský trh / Klatovy, náměstí / www.klatovy.cz
19. 9. 2020 / Den zpracování dřeva / Hoslovice, mlýn / řemeslná akce s ukázkami
zpracování dřeva. www.muzeum-st.cz
19. 9. 2020 / Šumavský fotomaraton /
Kašperské Hory, IS / fotografická soutěž a
přednáška „Staňte se profesionálem s Robertem Vano“. www.npsumava.cz
19. 9. 2020 / Podzimní městské slavnosti
/ Prachatice, náměstí / www.prachatice.eu

Těšit se můžete na výstavu hub v Hotelu Krásná Vyhlídka, v sobotu od 9 hodin vycházka s mykologem, určování hub pro veřejnost - možnost donést vlastní
houby (PÁ 20:00 - 22:00 hod., SO 11:00 - 14:00 hod. a
NE 9:00 – 11:00 hod.). V hotelu bude připraveno houbové menu.
V sobotu v 18:00 hodin bude vyhlášena soutěž MISS
HŘIB (váha, výška, obvod klobouku - exponáty do soutěže je možné předávat organizátorům od pátku 19:30
hod.
do
soboty
do
15:00
hod.)
V případě, že nebude přát počasí růstu hub, akce se konat nebude.
Bližší informace k této akci naleznete na www.javorniksumava.cz.

19. 9. 2020 / Setkání s folklorem / u hraničního potoku Ježová – Iglbach / ukázky plavení
dříví od 13 hodin. www.schw-kan.com

Filmový festival NaturVision

19. - 20. 9. 2020 / Víkend pro rašeliniště na Nové Hůrce / Nová Hůrka / dobrovolnické ruční
práce na revitalizaci mokřadu, nošení stavebního materiálu na lokalitu, spojené s nedělní exkurzí. lukas.linhart@npsumava.cz, www.npsumava.cz

Po celý týden od soboty 19. 9. do 26. 9. 2020 se ve
Vimperku uskuteční již devatenáctý ročník filmového
festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision.

19. – 26. 9. 2020 / Filmový festival NaturVision / Vimperk / filmová přehlídka z festivalů o
zvířatech a přírodě, cestopisná přednáška „Moje Pacifická hřebenovka“, komentované vycházky po Sudslavické stezce, na Boubín, a další místa. www.vimperk.cz
21. 9. 2020 / Koncert: Vilém Veverka & Jiří Bárta / Prachatice, divadlo / od 19 hodin.
www.kisprachatice.cz
25. 9. 2020 / Ševčíkovy hudební večery / Horažďovice, sál muzea / Duo Jiří Sycha, Filip Dvořák a jejich přátelé; barokní komorní ansámbl od 19 hodin. www.muzeumhd.cz
25. 9. 2020 / Lázeň perlivá / Sušice, kino / bláznivá komedie Patricka Haudecoeura v podání
divadelního ochotnického souboru SušDivOch, od 20 hodin. www.kulturasusice.cz
25. 9. 2020 / Výborný trio / Vimperk, Kavárna Ve Skále / melodické písně v podání skvělých
muzikantů, vstupné 100 Kč. www.meks-vimperk.com
25. 9. 2020 / Atmo music a speciální host / Vimperk, Calypso / od 20 hod. www.meks-vimperk.com
26. 9. 2020 / 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
26. 9. 2020 / Naturvision Kvildsko / Kvilda, IS / vycházka po NS Nelesní krajina s odborným
komentářem k managementu šumavských luk, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz
26. 9. 2020 / Naturvision Horská Kvilda - Kvilda / Horská Kvilda, SEV / vycházka s odborným
komentářem k managementu šumavských luk, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz

Jedná se o významnou vzdělávací, kulturní a společenskou akci, kterou pořádá město Vimperk ve spolupráci se společností EARTH-VISION UG. Programové
schéma festivalu bude následující:
V sobotu se uskuteční komentovaná vycházka boubínskou rezervací s ředitelem Správy NP Šumava, v neděli se bude konat komentovaná vycházka po Naučné
stezce Sudslavický okruh s Jakubem Hromasem, členem ČSOP Šumava.
V pondělí 21. 9. od 19 hodin bude NaturVision zahájen v Městském kulturním středisku ve Vimperku přednáškou „Moje Pacifická hřebenovka“.
Od úterý pak bude připraveno v MěKS promítání filmů o
zvířatech a přírodě. Podrobný program si můžete prohlédnout na www.vimperk.cz.
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26. 9. 2020 / Zelený pás Evropy / Kvilda, IS / vycházka po bývalé železné oponě, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz
26. 9. 2020 / Farmářské trhy a pivní festival / Sušice, náměstí Svobody /
www.mestosusice.cz
26. – 27. 9. 2020 / Dny Šumavského Trojhradí – Buškova číše / hrad Velhartice / speciální
prohlídky. www.hrad-velhartice.cz

Vyšla nová kniha "Dary
Pošumaví"
Tato kniha seznámí čtenáře s příběhy jedné šumavské rodiny, která svými toulkami krajinou zažívá
mnohá dobrodružství, sbírá dary přírody a následně
z nich tvoří.

26. - 28. 9. 2020 / Dny šumavského trojhradí / hrad Rabí / během prohlídek hradu se mimo
jiné dozvíte, jaká jídla se objevovala na středověkých stolech, co bylo vyhledávanou pochoutkou, anebo co jste neměli dělat během svátečního oběda. www.hrad-rabi.eu
26. - 28. 9. 2020 / Oslavy výročí 760 let od založení města a Svatováclavské oslavy / Klatovy,
náměstí / v sobotu cyklus přednášek v refektáři, v neděli slavnosti vína, degustace a v pondělí
svatováclavská jízda a kulturní program. www.mksklatovy.cz

Je plná nejen příběhů ale i pracovních postupů, receptů a lesních her. Děj je vsazený do střední části Šumavy. Do míst, která nejsou příliš známá, ale která se
vryjí hluboko do paměti lidí svým geniem loci.
Kniha je určená rodinám s dětmi, dětským skupinám,
na své si ale přijdou i tvořivě činné dospělé osoby.
Autorka Lucie Oudová cítila touhu ukázat rodinám
s dětmi, že je tu i prostor bez počítačů, mobilů a herních
konzolí, který není vůbec špatný. Kniha je v prodeji od
konce srpna 2020.

28. 9. 2020 / Stožecké mistrovství světa v tlučení špačků / Stožec, IS / soutěž určená všem,
co se rádi baví a nebojí se do toho praštit, od 13 hodin. www.npsumava.cz
28. 9. 2020 / Den věží a rozhleden / Javorník na Šumavě / www.javorniksumava.cz
29. 9. 2020 / Cestovatelská přednáška: Tadeáš Šíma / Prachatice, divadlo / od 19 hodin.
www.kisprachatice.cz

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

