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Železnorudské Rysí slavnosti opět ozdobí
„parní Krasavice“
První červencovou sobotu 7. 7. 2012 u nádraží Železná Ruda – Alžbětín opět propuknou
„Rysí slavnosti“. Celá sobota bude věnována historii i současnosti, historii železničářské,
ale i řemeslné. A na co se tedy mohou návštěvníci těšit?
Z té železničářské historie určitě na parní lokomotivu s historickými vagonky, která bude vozit děti zdarma, ale také na
ukázky a provoz ručních drezín. Zároveň bude možné navštívit
nedaleké Muzeum lokomotiv v B. Eisenstein. Během programu
bude hrát kapela DREAM - Luďka Kuralová – Tausnerová a Petr
Vondrášek, bude se pít pivo nejen z místního pivovaru, které
®
má certifikát ŠUMAVA – originální produkt . Své výrobky a ukázky výroby představí na řemeslném trhu i další šumavští výrobci. Pro děti bude k dispozici i stan „Centra volného času“
a svezení kočárem taženým koňmi.
Zkrátka – pokud hledáte odpočinek
od běžných starostí a chcete se zároveň
pobavit s hudbou a vrátit se kousek do
historie, máte jedinečnou možnost.
Slavnosti začnou v 9.45 hodin první
jízdou parního vlaku z Alžbětína do Železné Rudy a skončí… určitě tak jako v
loňském roce – v pozdních večerních
hodinách!

Šumavování ve Zdíkově
14. července na Vás čeká bohatý program na
zdíkovském „Ostrově“.
Celodenní vystoupení hudebních skupin, ta
neční soubory, šermíři:
10:00 h. Nektarka, šermířské vystoupení
14:00 h. Pošumavská dudácká kapela Oldřich
Band
18:00 h. Albatros, Orchidea
Šumavský jarmark od 9:00 do 18:00 hod.
možno zakoupit výrobky místních řemeslníků:
chodská a keltská keramika, sušené květiny,
dřevěné výrobky, ručně šitá zvířátka, paličkovaná krajka, vinuté perly a další.
Bohatě zásobený občerstvovací stan, šumavská kuchyně v podání Šumavského pivovaru
Vimperk, točené pivo Klostermann, Král Šu
mavy, Dudák, Falter Regen, Aldersbacer.
Akce se koná za každého počasí (připraveny
velkokapacitní stany).
Celodenní vstupné 100 Kč. Děti do 15 let a
senioři od 65 let 50 Kč.

Bližší informace na tel. 775 688 180,
www.kavarnanasumave.cz
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Červencové tipy na kulturní, hudební i
sportovní akce na Šumavě
1. 7. 2012 / Petropavlovská pouť / Kaplice, Farské náměstí
Mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla, hudební vystoupení (country, pop oldies, swing a folk
rock), grilované prasákto, steaková párty, stánky. www.mestokaplice.cz
1. 7. 2012 / Vimperský kašpárek / Vimperk, zámecké arkády
Víťa Marčík - Bajaja, začátek v 15.30 hodin. www.letopodboubinem.cz
1. 7. 2012 / Rýžování zlata / Radešov
Historie rýžování a dolování zlata od dob Keltů až do přelomu 19. a 20. století na Šumavě,
včetně praktických ukázek a soutěží. Od 10 do 14 hodin, tel.: 376 582 734.
www.npsumava.cz
1. 7. 2012 / Divadelní léto na Kratochvíli / zámek Kratochvíle
Divadelní představení Mirandolina v zahradě zámku ztvární spolek divadelních ochotníků Tyl
Netolice. Začátek vždy ve 21 hodin. www.bazagraphic.cz/divadlo
1. 7. 2012 / Folklorní festival Výhledy / Klenčí pod Čerchovem
Přehlídka nejen chodského folkloru a tradičních chodských řemesel. www.klenci.cz
1. 7. – ST 4. 7. 2012 / Předpouťové veselí / Klatovy
V neděli Válkovo kočovné divadlo, v pondělí hudební podvečer před KD, v úterý divadelní
podvečer před KD, ve středu cirkus trochu jinak na náměstí. www.mksklatovy.cz
1. 7. – SO 7. 7. 2012 / Letní letná na cestách / Lipno nad Vltavou
Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla. Na centrálním parkovišti. www.letniletna.cz
1. 7. – NE 8. 7. 2012 / Letní kurzy žesťů / Vimperk
Letní hudební škola za účasti národní muzikantské špičky s doprovodným programem. Začátek vždy ve 20.30 hodin. www.letopodboubinem.cz
2. 7. – NE 8. 7. 2012 / Klatovská pouť / Klatovy
Tradiční klatovská pouť – staročeský trh, pouťové prodejní stánky, pouťové atrakce, živé vystoupení kapel. V sobotu poutní bohoslužba v arciděkanském kostele od 15 hodin, průvod
městem s obrazem Panny Marie Klatovské od 16.30 hodin. V neděli bohoslužba v arciděkanském kostele od 10 hodin. www.klatovy.cz
3. 7. 2012 / Letní úplněk / Vítkův Hrádek / Otevřeno do 24 hodin. www.vitkuvhradek.cz
3. 7. – 6. 7. 2012 / Sklářské sympozium / Domažlice
Kulturní průhled přes hranici - od historie k současnosti, výroba dvou tématických vitrážových oken, bohatý kulturní program. www.idomazlice.cz
4. 7. 2012 / Putování Šumavou a časem / Nové Údolí, žel. zast.
Pěší výlet za historií Šumavy a životem lidí do zaniklé osady Krásná Hora. Trasa 15 km přes
České Žleby zpět do Stožce. Trasu je možné zkrátit na 9,5 km do Č. Žlebů, zde autobusem
zpět do Stožce, středně náročná. www.npsumava.cz
5. 7. – 6. 7. 2012 / Hudba pod hradem / Domažlice
Prázdninový multižánrový hudební festival v rámci sklářského sympozia. www.idomazlice.cz
5. 7. – 8. 7. 2012 / Divadelní léto na Kratochvíli / zámek Kratochvíle
Divadelní představení Mirandolina v zahradě zámku ztvární spolek divadelních ochotníků Tyl
Netolice. Začátek vždy ve 21 hodin. www.bazagraphic.cz/divadlo
5. 7. – 8. 7. 2012 / Keltské víkendy v archeoparku / Prášily
Jak žili Keltové - ukázky řemesel Keltů. www.archeoparkprasily.cz
5. 7. – 8. 7. 2012 / Dílské letní slavnosti / Díly
Tradiční cyrilometodějská pouť s bohatým programem. www.obec-dily.cz
5. 7. – 8. 7. 2012 / Figura a prostor - výuka kresby a malby pro přihlášené zájemce / Fara
Úboč. Každý večer přednáška na téma Perspektiva prostoru a kánon lidské postavy. Lektor
akad. arch. Václav Šmolík. www.fara-uboc.cz
5. 7. – 8. 7. 2012 / Dřevorubecké slavnosti / Pec pod Čerchovem
www.pecpodcerchovem.cz
6. 7. 2012 / Vlasta Redl s kapelou / Vyšší Brod, klášterní zahrada
Jediný letošní samostatný koncert na jihu Čech, od 20 hodin. www.mestovyssibrod.cz
6. 7. – 7. 7. 2012 / Dobývání hradu / Vodní hrad Švihov
Večer s šermířským dramatickým vystoupením „Dobývání hradu“ a bohatým doplňkovým
programem, od 17 hodin. www.dobyvani.wz.cz

Dřevorubecké slavnosti
Obec Pec pod Čerchovem zve všechny příznivce dobré zábavy a netradičních soutěží na
Dřevorubecké slavnosti ve dnech 5. 7. - 8. 7.
2012.
Slavnosti jsou ojedinělou akcí, jejíž hlavní
náplní jsou dvě soutěže a to dovednostní soutěž dřevorubců a Podčerchovská rozporka –
soutěž tažných koní v přibližování dřeva na
překážkové dráze.
Program: 5. 7. Sraz rodáků a přátel obce,
ukázka tavby železa, kapela Hájenka, 6. 7. - 7.
ročník dovednostní dřevorubecké soutěže,
pouťová diskotéka; 7. 7. 3. ročník soutěže tažných koní na překážkové dráze, kapela Sympaťáci; 8. 7. - 14. ročník pouťového turnaje v
malé kopané, posezení s harmonikáři.

Pro letošní ročník je opět připravena řada
novinek, obě soutěže zpestřené tak, aby se
bavili soutěžící i diváci. Nebude chybět bohatý
doprovodný program ani dřevěné pamětní
medaile.
Více
se
dozvíte
na
www.pecpodcerchovem.cz

Setkání dřevosochařů ve
Vimperku
12. ročník tradičního setkání dřevosochařů
se bude konat od 9. 7. do 13. 7. 2012 na nádvoří vimperského zámku, denně mezi 9:00 a
16:00 hodinou.
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7. 7. 2012 / Den řemesel / Chanovice, zámecký areál a skanzen
Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje, tradiční rukodělná řemesla a trh, cca
sedmdesát oborů, doplněno vystoupeními hudebníků, šermířů, loutkoherců, tradiční česká
kuchyně. www.chanovice.cz
7. 7. 2012 / Dramasteria / Sušice, ostrov Santos
Divadelní workshop zakončený vystoupením jednotlivých dílen. Závěrečný program
v odpoledních a večerních hodinách. www.okraslovacispoleksusice.cz
7. 7. 2012 / Prohlídka historického centra / Klatovy
Bezplatná prohlídka města vedená profesionálním průvodcem, začátek v 9.30 hodin u Černé
věže na náměstí. www.prohlidky-klatov.cz
7. 7. 2012 / Hudební léto / Vimperk, arkády
ABRAXAS A G-ROCK, začátek ve 20 hodin. www.letopodboubinem.cz
7. 7. 2012 / Výročí otevření hradu / Vítkův Hrádek
Celodenní program včetně mše a jízdy krále na hrad, šermíři, středověká řemesla, country
kapela, čtení z knihy o hradních strašidlech H. Klimka. www.vitkuvhradek.cz
7. 7. 2012 / Císařské slavnosti / Kdyně
Těšit se můžete na šermíře, tanečnice, živou hudbu, trhy a mnoho dalšího v parku Muzea
příhraničí. V rámci akce proběhne otevření výstavy k 5. výročí založení Muzea příhraničí.
www.kdyne.cz
7. 7. – 8. 7. 2012 / Pouťová heligonka / Klatovy
Přehlídka heligonkářů a skupin z Plzeňského a Jihočeského kraje. www.klatovy.cz
7. 7. 2012 / Chlumanský trh / Chlumany
Trh s nabídkou čerstvého pečiva, hub, medu, ovoce, zeleniny, řezaných bylinek, drůbeže,
ryb, řemeslných výrobků i potřeb pro drobné chovatele. Od 8 do 12 hodin.
www.chlumany.cz
7. 7. 2012 / Vázání vorů a historie dřevařství / Rechle u Modravy
Vyzkoušejte si stará řemesla při práci s dřevem od 10.30 do 11.30 hodin.
www.npsumava.cz
8. 7. 2012 / Tradiční pouť / Stachy
Mše svatá, tradiční řemeslný trh v parku na návsi, živá hudba a bohatý doprovodný program. www.sumavanet.cz/stachy
8. 7. 2012 / Pouť / Dobrá Voda u Hartmanic
Pěší poutníci z Rinchnachu přijdou k místu zesnutí sv. Vintíře pěšky přes hraniční přechod
Gsenget, společnou česko-německou mši svatou budou slavit společně s hartmanickou farností v kostele sv. Vintíře. Mše od 13.30 hodin. Tel.: +420 376 593 059.
8. 7. 2012 / Setkání s tradicí / Jelení Vrchy
Ukázka plavení dříví od 14 hodin. www.schw-kan.com
8. 7. 2012 / Divadelní představení / Nýrsko, lesní divadlo
C´EST LA VIE" (SE LA VÍ). www.lesnidivadlonyrsko.cz
8. 7. 2012 / Loutky bez hranic / hrad Rabí
Pohádka pro děti – Tri medvědi a drzá Máša, výtvarná kreativní dílna pro děti od 15 hodin.
www.rabi.cz
8. 7. 2012 / Krajkářský den / Klatovy, muzeum
Ukázky paličkování členek Krajkářského klubu. Muzejní zahrada nebo přednáškový sál, od10
do 16 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz
8. 7. 2012 / Vimperský kašpárek / Vimperk, zámecké arkády
Mimotaurus – Daleká cesta Arašída a Kanišky, od 15.30 hodin. www.letopodboubinem.cz
9. 7. 2012 / Šumavou na kole bez hranic / Kvilda
Cyklovýlet na české i bavorské straně Šumavy. Délka trasy 30 - 40 km. www.npsumava.cz
9. 7. – 13. 7. 2012 / 12. ročník setkání dřevosochařů / Vimperk, zámecké arkády
Vimperské dřevosochání přináší jedinečnou šanci být přímo u toho, když se tvoří dílo, letos
na téma „Mladí památkám“. www.letopodboubinem.cz
10. 7. 2012 / Tvořivá dílna "Z ovčína" / Kašperské Hory, IS a SEV
Ovčí rouno je možné zpracovat nejen předením a tkaním, ale i plstěním. Přijďte a zjistíte, jak
se zpracovává ovčí vlna a co vše je možné z ní vyrobit. Od 13 do 16 hodin, tel.: 376 582 734.
www.npsumava.cz
10. 7. 2012 / Po stopách medvěda / Ovesná, žel. zast.

Letošním tématem bude 700 let vimperské
zlaté stezky a zkušení čeští řezbáři budou vytvářet své sochy z jasanového, borovicového a
smrkového dřeva.
Návštěvníci mají možnost sledovat vznik dřevěné sochy od počátku až po dokončovací práce. Vstup je zdarma. Akce bude zakončena 13.
července posezením na nádvoří zámku u ohně
v rytmu country.

Na druhém, dřevem provoněném nádvoří vimperksého zámku budou k vidění od 9. 7. do 14. 7.
2012 ukázky výroby šperků, hraček, dřeváků, šindele, koryt a dalších drobných výrobků.

Prezident Václav Klaus
ochutnal pivo Šumavského
pivovaru Vimperk
Na Festivalu minipivovarů na Pražském hradě navštívil prezident Václav Klaus v sobotu
16.6.2012 i stánek Šumavského pivovaru
Vimperk, kde mu zachutnal Vimperský polotmavý Märzenbier 14°.

Pivo z minipivovarů bylo i tématem jeho rozhovoru s majitelem Ivanem Hojdarem a vrchním sládkem Oldřichem Kozou.
Festival pořádal Českomoravský svaz minipivovarů, jehož je Šumavský pivovar Vimperk zakládajícím
a aktivním členem. Bylo zde představeno 100 piv z
50 českých a moravských minipivovarů.

Strana 4

www.isumava.cz

Pěší výlet po stopách dávné i novější historie Medvědí stezky. Trasa 7 km do Jeleních Vrchů,
středně náročná. Minimální počet účastníků 5. www.npsumava.cz
11. 7. 2012 / Putování po zaniklých sklářských hutích / Kvilda
Výlet s povídáním o historii a místopisu kraje. Od 9.30 do 14 hodin, délka trasy 12 km. V případě nepříznivého počasí krátký náhradní program v IS, tel.: 388 435 544.
www.npsumava.cz
11. 7. 2012 / Historie Boubínského pralesa / Idina Pila
Délka trasy 7 km, náročnost střední, od11 do 14 hodin, tel.: 388 436 216. www.npsumava.cz
12. 7. 2012 / Kam se poděl „ovčí kožíšek“? / Stožec, IS
Přijďte si vyzkoušet, co vše se dá udělat z ovčího rouna - v areálu informačního střediska se
dozvíte, jak se zpracovává ovčí vlna, a vyzkoušíte si plstění metodou namokro i nasucho.
www.npsumava.cz
12. 7. – 15. 7. 2012 /Pocta sv. Markétě" / Kašperské Hory
Kulturní festival, ukázka nejrůznějších kulturních oborů po městě, poutní mše, koncerty, pohádky pro děti, atd. www.facebook.com/ - Římskokatolická farnost Kašperské Hory.
www.sumavanet.cz/khory
13. 7. 2012 / Hudebníci z Taiwanu / Chanovice, zámecký areál
Komorní koncert od 18 hodin. www.chanovice.cz
13. 7. 2012 / Zámecké hudební léto / Horažďovice, zámek
Lyra Da Kamera - program koncertu je sestaven převážně z děl významných německých barokních skladatelů – J. S. Bacha, G. F. Händela a G. P. Telemanna.
www.sumavanet.cz/horazdovice
13. 7. 2012 / Koncert / hrad Rabí
Zuzana Michnová, O. Petr a skupina Petr Kalandra Memory Band s písněmi legendární folkrockové skupiny MARSYAS, ASPM a P. Kalandry. www.hrad-rabi.eu
13. 7. 2012 / Hudební pátky / Klatovy, renesanční dvorek
Koncert „CLASSIC BRASS QUINTET“ a „ JILL TRIO“ – žesťový kvintet. Začátek v 18 hodin.
www.mksklatovy.cz
13. 7. 2012 / Z Roklanu na Luzný / Horská Kvilda, IS
Okruh po nejvyšších vrcholcích NP Bavorský les. Náročná trasa 20 km, pevná obuv, registrace nutná min. den předem, poplatky BUS 4€. Od 8 do 18 hodin. www.npsumava.cz
13. 7. – 14. 7. 2012 / Třetí zvonění / Panská zahrada, Horažďovice
Svatební hra se zpěvy pro pobavení publika. Představení pod širým nebem v podání ochotnického spolku Tyjátr Horažďovice. www.sumavanet.cz/horazdovice
13. 7. – 15. 7. 2012 / Divadelní léto na Kratochvíli / zámek Kratochvíle
Divadelní představení Mirandolina v zahradě zámku ztvární spolek divadelních ochotníků Tyl
Netolice. Začátek vždy ve 21 hodin. www.bazagraphic.cz/divadlo
13. 7. - 15. 7. 2012 / Markétská pouť / Horní Planá, náměstí
Řemeslný trh, lidový jarmark, divadla pro děti a mnoho výborných kapel v pivním stanu,
pouťové atrakce i koncert duchovní hudby. www.horniplana.cz
14. 7. 2012 / Vernisáž / Galerie Califia, Horažďovice
Penisive + residentní umělci + Artmill děti, začátek v 16 hodin. www.galeriecalifia.net
14. 7. 2012 / Bohemia JazzFest / Domažlice, náměstí
Světový jazz na náměstí. www.idomazlice.cz
14. 7. 2012 / Prohlídka historického centra / Klatovy
Bezplatná prohlídka města vedená profesionálním průvodcem, začátek v 9.30 hodin u Černé
věže na náměstí. www.prohlidky-klatov.cz
14. 7. 2012 / Koncert Katapult / Klatovy
Začátek ve 20 hodin, náměstí Míru Klatovy. www.mksklatovy.cz
14. 7. 2012 / Slavnostní otevření hradního muzea / zřícenina hradu Pořešín u Kaplice
Začátek ve 13 hodin, večerní divadelní představení „Dívčí válka“. www.mestokaplice.cz
14. 7. 2012 / Šumava Rocks / Sušice, Ostrov Santos
Hudební festival od 18 hodin – účinkují Tata Bojs, Roman Holý a Matěj Ruppert, PSH, 100°C,
Luno, Dj Maceo, Dj Friky, Dj Robot. www.offpark.cz
14. 7. 2012 / Setkání s tradicí / hraniční potok Ježová – Iglbach
Kulturní program na česko-rakouské hranici od 13.45 hodin, ukázka plavení dříví od 14.30
hodin. www.schw-kan.com
14. 7. 2012 / Slavnosti Nikla / Bělá nad Radbuzou
Lidová hra s duchem Českého lesa Niklem. www.sumavanet.cz/bela

Výlet na Boubín a Bobík
Vypravte se s Ladislavem Beranem na
středně náročný výlet do šumavských kopců.
Z Volar či Vimperka se necháme odvézt Šumavským expresem na Kubovu Huť, kde ve
výšce 995 m n m leží nejvýše položená vlaková stanice v ČR. Odtud se vydáme po značené
trase na vrchol Boubína. Po cestě k vrcholu
jdeme po šotolinovém povrchu kolem bunkru
řopík z druhé světové války a dojdeme pod
Bázumská luka, abychom cirka po hodině došli k vrcholu Boubína (1362 m) a zde po vydýchnutí vystoupáme na 25. metrů vysokou
rozhlednu.

Za pěkného počasí uvidíme krásné panorama
Šumavských vrcholů od Třístoličníku, Hochsteinu přes Poledník k Javorníku. Z Boubína
jsou za jasné viditelnosti vidět Alpy a Dachsteinský vrchol. Je to velmi atraktivní pohled
nejen pro fotografy. Říká se, že kdo vyleze na
rozhlednu, je na nejvyšším bodu české části
Šumavy, neboť pokud přidáme k vrcholu 25.
m výšky rozhledny, jsme o necelých deset metrů výš než vrchol Plechého, který je nejvyšší
horou na české části Šumavy. Nabaženi výhledem na krásu Šumavy s Bobíkem přímo
pod rozhlednou se po červené turistické značce vydáme právě sem a dál do Volar. Patnáct
kilometrů plných zážitků, to je cesta, která nás
čeká. Po kilometru a půl jsme Na Křížkách,
jdeme hlubokým lesem, který místy působí
trochu depresivně, ale na druhou stranu si
chvíli můžeme připadat, jak v románech Karla
Klostermana. K vidění jsou zajímavá místa, a
pokud budeme tiše, můžeme zahlédnout datla, jak frekvenčně bojuje s larvami v dutinách
stromů, lze spatřit havrana, který se zde vyskytuje velmi málo a je chráněn, černý čáp si
sem zaletí ze Zátoňské hory a lze vidět i jiné
ptáky typické pro Šumavu. Vidět můžeme pasoucí se srny či laně a v době říje není problém uvidět krále šumavských lesů - jelena.

Fauna a flóra je zde v plné šumavské síle. Po
6 km dojdeme k rozcestí Na Kubrnech, odtud
to máme k vrcholu Bobíku tři kilometry lesní
cestou.
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14. 7. – 15. 7. 2012 / (Ne)tušené souvislosti / Vodní hrad Švihov
Zamysleli jste se nad tím, z čeho jsou postaveny hrady a zámky? A jak je možné, že existují
staletí? Od 10 hodin. www.hradsvihov.cz
14. 7. – 15. 7. 2012 / Keltské víkendy v archeoparku / Prášily
Jak žili Keltové - ukázky řemesel Keltů, zvyků a tradic. www.archeoparkprasily.cz
15. 7. 2012 /Vimperský kašpárek / Vimperk, zámecké arkády
Já to jsem, kolotoč pohádek, začátek v 15.30 hodin. www.letopodboubinem.cz
15. 7. 2012 / Buchty a loutky / hrad Rabí
Pohádka pro děti od 15 hodin. www.hrad-rabi.eu
15. 7. 2012 / Po stopách šumavských zálesáků / Kašperské Hory, IS a SEV
Umíte se dobře vybavit do přírody a poradit si i v nouzové situaci? Přijďte a naučíte se mnoho praktických dovedností, které by se vám v přírodě mohly hodit. Od 13 do 17 hodin.
www.npsumava.cz
15. 7. 2012 / Okolo Modravy po stopách historie / Modrava, IC
Vycházka s profesionálním strážcem s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech. Od 10 do 12 hodin. www.npsumava.cz
15. 7. 2012 / Historie Boubínského pralesa / Idina Pila
Délka trasy 7 km, náročnost střední, od11 do 14 hodin, tel.: 388 436 216. www.npsumava.cz
17. 7. 2012 / Pstruhová líheň / Borová Lada
Prohlídka pstruhové líhně s odborným výkladem; chov pstruha obecného - forma potoční.
Sraz na parkovišti u obchodu v 10 hodin, tel.: 731 530 228. www.npsumava.cz
17. 7. 2012 / Knížecí Pláně včera a dnes / Borová Lada
Vycházka s profesionálním strážcem s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech. Sraz na parkovišti u obchodu v 9 hodin, tel.: 731 530 312. www.npsumava.cz
18. 7. 2012 / Staročeské hry / Stožec
Vraťte se s námi do dětských let při tlučení špačků, točení káči, cvrnkání kuliček a dalších
hrách dob minulých. Začátek ve 14 hodin. www.npsumava.cz
18. 7. 2012 / Výroba vinutých perlí / Březník u Modravy, hájenka
Ukázka výroby od 11 do 16 hodin, můžete si zkusit vytvořit svůj vlastní originální skleněný
korálek. www.npsumava.cz
18. 7. 2012 / LYASA – Inkululeko Yabatsha school of arts / Prachatice
Představení hudebníků a tanečníků z Afriky je inspirované africkou lidovou kulturou. Na
Parkáně v 18 hodin, v případě špatného počasí v Městském divadle v 19 hodin.
www.kisprachatice.cz
18. 7. 2012 / Pohádkové léto / Horní Planá, náměstí
Divadlo To já jsem – Kolotoč pohádek. Divadelní pohádky v podání Víti Marčíka od 15 hodin.
www.sumava-lipno.eu
18. 7. 2012 / Jezerní slať – ostrůvek severské přírody / parkoviště u Jezerní slatě
Prohlídka Jezerní slatě spojená s vycházkou na vrchol Tetřev a zpět do Kvildy, délka trasy
8 km, 10 – 13 hodin. www.npsumava.cz
18. 7. 2012 / Zlatokopectví a zaniklé osady v okolí hory Křemelné / Dobrá Voda u Hartmanic. Podíváme se do míst starých důlních děl, navštívíme zaniklé osady a povíme si něco o
jejich minulosti, délka trasy 15 km, od 9.30 do 16 hodin. www.npsumava.cz
18. 7. 2012 / Staročeské hry / Stožec
Vraťte se s námi do dětských let při tlučení špačků, točení káči, cvrnkání kuliček a dalších
hrách dob minulých. Začátek ve 14 hodin. www.npsumava.cz
19. 7. 2012 / I plevele mají krásné květy / Kašperské Hory, IS a SEV
Botanická vycházka do okolí. Od 10 do 14 hodin. Přednášející: Hana Kohoutová. V případě
nepříznivého počasí náhradní program. www.npsumava.cz
19. 7. – 21. 7. 2012 / Rytíři koruny české: Dračí příběh / hrad Kašperk
Divadelní představení na nádvoří, začátek ve 20 hod., vhodné pro malé i velké diváky.
www.kasperk.cz
19. 7. - 22. 7. 2012 / Křemežský veletrh / Křemže
21. ročník – vše pro domov, zahradu a hobby, prodejní akce s celodenním kulturním programem. www.kremze.cz
20. 7. 2012 / Hudební léto / Vimperk, zámecké arkády
Sunflower caravan, začátek ve 20.30 hodin. www.letopodboubinem.cz
20. 7. 2012 / Hudební pátky / Klatovy, renesanční dvorek
Koncert Jiřího Stivína od 18 hodin. www.mksklatovy.cz

Po příchodu na vrchol Bobíka může být nejeden turista zklamán, neboť výhled je jen
k Libínu s rozhlednou a Perlovicím, ale pohled
na Křišťanovický rybník je nádherný a plně vynahradí vše. Bobík je kamenný vrchol s pěknou
vrcholovou knihou, kterou daroval hoře a turistům návštěvník šumavských vrcholů z Hradce
Králové. Po pokochání se vrcholem, malým
výhledem a pěkným pohledem do údolí Mlynařovické obory jdeme dál hlubokým jedlovým
lesem do Volar.

Jedle, která je ve znaku města, je zde hlavním porostem a místy se jde divokou šumavskou přírodou až na rozcestí dva kilometry
před Mendlovou pilou. Zde zážitková trasa
končí a po asfaltce kolem opravené kapličky,
okolo Mendlovy pily, se dáme rovně po toku
Volarského potoka do Volar.
Jedná se o středně náročnou trasu, která
zejména z vrcholu Boubína k Bobíku nabídne
turistům vše, co Šumava má - krásné výhledy,
skaliska, hluboký les a místy i tolik vyhledávaný
adrenalin. Kdo budete na Volarsku a máte
chuť na zážitkovou tůru, tak tento výlet bude
tím pravým.
Pro šumavského výletníka Ladislav Beran.

19. Mezinárodní
folklorní festival
v Klatovech
Klatovské folklorní sdružení Šumava ve spolupráci s městem Klatovy a dalšími zúčastněnými organizacemi Vás srdečně zvou ve dnech
5. - 8. července 2012 na 19. mezinárodní
folklorní festival Klatovy.
Koná se pod záštitou senátorky Senátu Parlamentu ČR Jiřiny Rippelové, hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance a starosty města
Klatovy Rudolfa Salvetra.

Čeká na Vás bohatý program, který si
můžete stáhnout zde:
http://www.isumava.cz/storage/1340964866_sb_
19.mezinarodni%20folk%20fest%20kt
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20. 7. – 21. 7. 2012 / Festival České hrady / Vodní hrad Švihov
Letní hudební a kulturní festival, vystoupí mimo jiné Udg, No Name, Tomáš Klus, Ewa Farna
atd. www.ceskehrady.cz
21. 7. 2012 / Od Prométhea k sirce / Kašperské Hory, IS a SEV
Historie získávání ohně člověkem, výroba sirek, sirkárny na Šumavě, včetně praktických ukázek. Od 10 do 14 hodin. www.npsumava.cz
21. 7. 2012 / Vystoupení country kapel a šermíři / Vítkův Hrádek / www.vitkuvhradek.cz
21. 7. 2012 / Den s dravci / hrad Rabí
Letové ukázky, výcvik dravců a sov Milana Zaleše. Začátek sokolnických ukázek v 11, 14 a
15.30 hodin. www.hrad-rabi.eu
21. 7. 2012 / Koncert Vladimíra Merty / hrad Rabí
Hradní konírna od 19 hodin. www.hrad-rabi.eu
21. 7. 2012 / Oslavy 80. výročí založení SDH / obec Díly
Ve 13 hodin budou oslavy zahájeny slavnostním průvodem obcí, v 15 hodin proběhne III.
ročník memoriálu Pavla Sokola a Šimona Královce v požárním útoku a od 19 hodin taneční
zábava. www.obec-dily.cz
21. 7. 2012 / Prohlídka historického centra / Klatovy
Bezplatná prohlídka města vedená profesionálním průvodcem, začátek v 9.30 hodin u Černé
věže na náměstí. www.prohlidky-klatov.cz
21. 7. 2012 / Divadelní představení / Nýrsko, lesní divadlo
Divadlo z Plánice - Ťululum. www.lesnidivadlonyrsko.cz
21. 7. 2012 / Farmářské trhy / Sušice, náměstí
Trhy spojené se zajímavou soutěží a doprovodným programem, od 8 do 13 hodin.
www.mestosusice.cz
21. 7. 2012 / Koncert / Chanovice, zámek
„Prof. Jiří Hlaváč a přátelé“, koncert významného současného hudebníka a pedagoga, začátek v 18 hodin. www.chanovice.cz
21. 7. 2012 / Hudba v klášteře / Domažlice
Od 20 hodin v Rajské zahradě kláštera augustiniánů. www.idomazlice.cz
21. 7. 2012 / RC Rallye Cup / Lipno nad Vltavou
Závody rádiem řízených modelů. www.lipno.info
21. 7. 2012 / Lipno bez bariér / Lipno nad Vltavou
Bezplatné vypůjčení vybavení pro handicapované. www.lipno.info
21. 7. 2012 / Všerubský Železný muž / Všeruby
14. ročník triatlonu. www.kdynsko.cz
21. 7. 2012 / Bučina – toulky pohraničím / Bučina, infobod NPŠ
Vycházka se strážcem po stopách osídlení, vodní síly a proměn přírody, od 10 do 15 hodin.
www.npsumava.cz
21. 7. – 22. 7. 2012 / Lughnasad v archeoparku / Prášily
Jak žili Keltové – svátek řemesel, hojnosti a hudby. www.archeoparkprasily.cz
22. 7. 2012 / Rýžování zlata / Radešov
Historie rýžování a dolování zlata od dob Keltů až do přelomu 19. a 20. století na Šumavě,
včetně praktických ukázek a soutěží. Od 10 do 14 hodin, tel.: 376 582 734.
www.npsumava.cz
22. 7. 2012 /7. Ročník Bohemia Jazzfest / Prachatice, náměstí
Hvězdy jazzu z celého světa na sérii koncertů s volným vstupem na historických náměstích
osmi českých měst. www.kisprachatice.cz
22. 7. 2012 / Andělské večeřadlo / Sušice, Kaple Anděla Strážce
Výstava,
povídání
o
andělech.
Doporučené
vstupné
30,Kč.
www.sumavanet.cz/farnostsusice
22. 7. 2012 / Vimperský kašpárek / Vimperk, zámecké arkády
Divadlo Emillion – Jak šlo tele do světa, O Červené karkulce, začátek v 15.30 hodin.
www.letopodboubinem.cz
24. 7. 2012 / Za historií kanálu / Nová Pec - Láz (parkoviště u LS Plešný)
Schwarzenberský plavební kanál se stal nedílnou součástí šumavské přírody. Dozvíte se
o jeho vzniku, funkci a osudu, trasa 8 km do Jeleních Vrchů. www.npsumava.cz
17. 7. 2012 / Pstruhová líheň / Borová Lada
Prohlídka pstruhové líhně s odborným výkladem; chov pstruha obecného - forma potoční.
Sraz na parkovišti u obchodu v 10 hodin, tel.: 731 530 228. www.npsumava.cz

26. ročník Festivalu
komorní hudby Český
Krumlov
26. ročník Festivalu komorní hudby Český
Krumlov začíná tradičně Barokní nocí v pátek
29. června a končí 7. července 2012.
Tato ojedinělá akce se koná letos podesáté,
bude výpravnější a zúročí všechny zkušenosti
předchozích let. Jedním z vrcholných bodů večera bude Händelova opera Terpsichora, kterou v Barokním divadle provede Musica Florea
pod vedením Marka Štryncla. Nebude chybět
barokních ohňostroj, desítky dobových rekvizit
a stovky svíček.

Festival končí 7. července Koncertem k poctě
Josefu Sukovi, na kterém spolu s Jihočeskou
komorní filharmonií vystoupí čtveřice sólistů:
houslisté Gabriela Demeterová, Josef Špaček,
Jan Mráček a violista Karel Untermüller.
Štafetu prezidenta festivalu po Josefu Sukovi
převzal houslista a dirigent Jan Talich, který
bude závěrečný koncert řídit. Program festivalu
ovšem nabízí další šestici koncertů. 1. července
vystoupí Guarneri Trio Praha v Maškarním sále
a v nejklasičtějším českém programu z děl J.
Suka, B. Smetany a A. Dvořáka. V prostorách
kláštera vystoupí týž den odpoledne varhanice
Drahomíra Matznerová ve společném programu s trumpetistou Miroslavem Kejmarem.

Jazzový koncert obstará na terase hotelu Růže
3. července Brass Band Prague s programem
Contemporary New Orleans Sound. V následujících dnech na festival zavítá houslista Pavel
Eret (4. července) ve skladbách českého klasicismu i houslových virtuózů a 5. července Isang
Yun Trio (K. Englichová - harfa, V. Veverka hoboj a P. Nouzovský - violoncello) s několika
atraktivními výlety do 20. století. Samostatný
recitál má 6. července litevská klavíristka Irma
Kliauzaité, absolventka salcburského Mozartea.
Podrobnosti a program na:
www.ckrumlov.cz/fekohu2012

Strana 7

www.isumava.cz

25. 7. 2012 / Hledání šumavských skřítků / Kašperské Hory, IS a SEV
Dopoledne plné překvapení pro rodiče s dětmi v areálu Střediska environmentální výchovy v
Kašperských Horách. Od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz
25. 7. 2012 / Po stopách Krále Šumavy /Svinná Lada, IC
Výlet s povídáním o šumavských pašerácích a převaděčích, délka trasy 12 km, od 9 do 13
hodin. www.npsumava.cz
25. 7. 2012 / Historie Boubínského pralesa / Idina Pila
Výlet s průvodcem, délka trasy 7 km, náročnost střední, od 11 do 14 hodin, tel.: 388
436 216. www.npsumava.cz
25. 7. 2012 / Pohádkové léto / Horní Planá, náměstí
Divadlo Koňmo – Vodnická pohádka od 15 hodin. www.sumava-lipno.eu
26. 7. 2012 / Procesí ke kapli Sv. Anny / Čachrov
V 17.45 hodin sraz poutníků u kostela sv. Václava v Čachrově, poté odchod procesí ke kapli
sv. Anny, kde se uskuteční mše svatá a vysvěcení sochy patronky Sv. Anny a požehnání léčivé vody z lesního pramene.
26. 7. – 29. 7. 2012 / Anenská pouť / Horšovský Týn
Bohatý kulturní program, řada hudebních skupin nejrůznějších žánrů, staročeský jarmark s
ukázkami řemesel, středověká hudba, historické tance, kouzelník, kejklíři, divadlo pro děti i
dospělé, filmová představení, střelecká soutěž, chovatelská výstava a další. www.mkzht.cz
27. 7. 2012 / Vycházka k bobřímu hradu / Železná Ruda - Alžbětín
Seznámení s historickým česko-bavorským nádražím - malý výlet spojený s povídáním o
bobrech a jejich vlivu na okolní prostředí. Od14 do 15.30 hodin. Sraz v IS Alžbětín. Tel.:
376 387 060. www.npsumava.cz
27. 7. 2012 / Hudební léto / Vimperk, arkády
Lenka Dusilová, od 20.30 hodin. www.letopodboubinem.cz
27. 7. 2012 / Umíme si ještě hrát, aneb nejen jídlem živ je člověk / Kašperské Hory, IS a
SEV. / Co lidé na Šumavě v historii jedli a jak se bavili. Budeme si hrát, plnit různé úkoly,
zdobit medové perníčky, ochutnávat šumavské dobroty a vyměňovat si recepty v naší burze
receptů. Od10 do 13 hodin. www.npsumava.cz
27. 7. 2012 / Přežije lidstvo katastrofický rok 2012? / Kašperské Hory, IS a SEV
Na zimní slunovrat dne 21. 12. 2012 nastává údajný konec Mayského kalendáře. Zanikne
tímto dnem lidská civilizace? O tom, jaký pohled na tento konec světa mají astronomové, se
dozvíte na přednášce s promítáním, která bude doplněna v případě příznivého počasí astronomickým pozorováním. Od 19 hodin. www.npsumava.cz
27. 7. 2012 / Pěšky na Obří hrad / Horská Kvilda
Výlet po stopách dávné i nedávné historie, zlatou stezkou až ke keltskému hradišti
s poznáváním horské květeny. Od 10 do 17 hodin. Pevná obuv, délka 15 km, registrace nutná min. den předem, doprava zpět zajištěna, cena programu: 50,- Kč. www.npsumava.cz
27. 7. 2012 / Hudební pátky / Klatovy, renesanční dvorek
Koncert Milana Černého (loutna), od 18 hodin. www.mksklatovy.cz
27. 7. – 29. 7. 2012 / Jmeniny města / Horažďovice, náměstí
Tradiční městské slavnosti, pouliční divadla, hudební vystoupení, malování na obličej, zábavná představení, středověká hudba, soutěže, bohatý program pro dospělé i děti. V neděli
mše sv. v kostele Petra a Pavla na náměstí. www.sumavanet.cz/horazdovice
27. 7. – 29. 7. 2012 /Oslava léta / Sušice, ostrov Santos
Program plný hudby, filmu, divadla a poezie. V pátek kabaret, v sobotu skupina Poitín,
v neděli divadlo pro děti a představení sušických ochotníků. www.mkssu.cz
28. 7. 2012 / Prohlídka historického centra / Klatovy
Bezplatná prohlídka města vedená profesionálním průvodcem, začátek v 9.30 hodin u Černé
věže na náměstí. www.prohlidky-klatov.cz
28. 7. 2012 / Castle night / Vítkův Hrádek
Hudební noc. www.vitkuvhradek.cz
28. 7. 2012 / Kolem Kolem Netolic /Netolicko
Za památkami do Blanského lesa a Holašovic přijede cyklovlak z ČB, odjezd z ČB 8.50 příjezd
do Netolic 9.41. www.netolice.cz
28. 7. 2012 /O historii kostela sv. Mikuláše / Kašperské Hory, Horský klub

RRA Šumava vydala nové
tiskoviny na léto 2012
Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p.
s. vydala na konci června již dvanácté letní
číslo oblíbených novin Doma na Šumavě kalendář a kalendář akcí na období červenec listopad 2012.
Letní číslo novin Doma na Šumavě informuje o
novinkách v regionu, turistice, tipech na výlety
apod. Najdete zde i nově certifikované výrobce,
ubytovací a stravovací zařízení, která obdržela
ochrannou známku Šumava originální produkt®.

Noviny
si
můžete
stáhnout
zde:
http://www.isumava.cz/storage/1340778031_
sb_noviny12_web.pdf
V rámci regionální značky Šumava originální
produkt® jsme vydali katalog certifikovaných
výrobců a služeb, který obsahuje aktuální výčet
všech výrobců a ubytovacích a stravovacích
služeb , které jsou oceněny značkou ŠUMAVA
originální produkt®.

Katalog
si
můžete
stáhnout
zde:
http://www.isumava.cz/storage/1340778003_
sb_sumava_katalog_2012_web1.pdf
V kalendáři je přehledný výpis všech významnějších akcí pořádaných na české straně Šumavy. Naleznete v něm nejrůznější tipy, kam se
podívat s dětmi, řadu festivalů a koncertů, společenské akce - divadelní představení, výstavy,
dále např. setkání s tradicí jako jsou řemeslné
trhy nebo slavnosti spojené s lidovými tradicemi atd. V kalendáři jsou také uvedeny kontakty
na šumavská infocentra. Materiál byl spolufinancován Euroregionem Šumava. Kalendář si
můžete
stáhnout
zde:
http://www.isumava.cz/storage/1340695942_
sb_kalendar_2012web.pdf
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Přednáška o nejstarší stavbě v Kašperských Horách raně gotickém kostele sv. Mikuláše, seznámení se stavebně historickým průzkumem. Přednášející PhDr. Rudolf Pošva, CSc.. Předpokládaný začátek ve 14 hodin. www.sumavanet.cz/ickhory
28. 7. 2012 / Spirituál kvintet / hrad Klenová
Koncert od 19 hodin. www.gkk.cz
28. 7. 2012 / Trofeo Niké Bohemia 2012 / Velhartice, Rabí
Spanilá jízda historických vozidel po jihozápadních Čechách a prezentace krásných automobilů. www.hrad-rabi.eu
28. 7. 2012 / Slavnosti chleba / Lenora
Pečení chleba v historické obecní peci spojené s ochutnávkou, výrobky regionálních pekáren, řemeslné a prodejní stánky, bohatý doprovodný program - divadlo, dechovka, country
kapela, šermíři, hry pro děti, mobilní lezecká stěna, surf simulátor. www.lenora.cz
28. 7. 2012 / Tančírna / Zámek Kratochvíle
Tradiční taneční večer se swingovým orchestrem ZatrestBand na zahradě zámku od 20 hodin. www.zamek-kratochvile.eu
28. 7. 2012 / Traktoriáda / Mlázovy
Kondiční jízda zručnosti traktorů historických, novodobých a domácí výroby, od 10 hodin,
tel.: 602 439 779. www.troktoriada.sumava.net.cz
28. 7. 2012 / Poznáte souhvězdí? / Rechle u Modravy
Novinky na noční obloze a po setmění její tajemství na vlastní oči. Od 20 do 23 hodin.
www.npsumava.cz
28. 7. – 29. 7. 2012 / Keltské víkendy v archeoparku / Prášily
Jak žili Keltové - ukázky řemesel Keltů, zvyků a tradic. www.archeoparkprasily.cz
29. 7. 2012 / Vimperský kašpárek / Vimperk, zámecké arkády
Buchty a loutky – Zlatá husa, začátek v 15.30 hodin. www.letopodboubinem.cz
29. 7. 2012 / Vázání vorů a historie dřevařství / Rechle u Modravy
Vyzkoušejte si stará řemesla při práci s dřevem od 10.30 do 11.30 hodin. www.npsumava.cz
29. 7. 2012 / Historie Boubínského pralesa / Idina Pila
Délka trasy 7 km, náročnost střední, od 11 do 14 hodin, tel.: 388 436 216.
www.npsumava.cz
29. 7. 2012 / Plavba po Vchynicko - Tetovském kanále / Rechle u Modravy
Ukázka plavení dřeva a vorů po plavebním kanále, od 12 do 14 hodin. www.npsumava.cz
29. 7. 2012 / TEArTR Rajdo / hrad Rabí
Loutkové představení pro děti a dospělé, od 15 hodin. www.hrad-rabi.eu
30. 7. 2012 / Šumavou na kole bez hranic / Kvilda
Cyklovýlet na české i bavorské straně Šumavy. Délka trasy 30 - 40 km. www.npsumava.cz
31. 7. 2012 /Po stopách zlatokopů / Kašperské Hory, IS a SEV
Vycházka s povídáním o těžbě zlata v okolí Kašperských Hor v dávné i nedávné minulosti.
Cestou budou připraveny různé hry a úkoly pro malé i velké. Od 10 do 14 hodin. Délka trasy
7,5 km. Náročnost střední. www.npsumava.cz
31. 7. 2012 /Pstruhová líheň / Borová Lada
Prohlídka pstruhové líhně s odborným výkladem; chov pstruha obecného - forma potoční.
Sraz na parkovišti u obchodu v 10 hodin, tel.: 731 530 228. www.npsumava.cz
31. 7. 2012 /Knížecí Pláně včera a dnes / Borová Lada
Vycházka s profesionálním strážcem s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech. Sraz na parkovišti u obchodu v 9 hodin, tel.: 731 530 312. www.npsumava.cz
31. 7. 2012 / Putování Šumavou a časem / Nové Údolí, žel. zast.
Pěší výlet za historií Šumavy a životem lidí do zaniklé osady Krásná Hora, trasa 15 km.
www.npsumava.cz

Všechny výše zmíněné tiskoviny budou volně
k dispozici na šumavských infocentrech. Noviny
jsou také k dispozici v elektronické podobě ke stažení na našem webu www.isumava.cz.

Lidová řemesla ve
Finsterau
15. července 2012 od 13 do 16 hodin se bude v lidovém skanzenu ve Finsterau vyřezávat,
kovat, klepat a vázat. V kovárně kovář předvede práci s kladivem a kovadlinou, bude kout
nepoddajné železo v dveřní kování, řetězy a
podkovy.

Řezbáři budou zpracovávat různé druhy dřeva: na statku Kappl-Hof se budou vyřezávat ze
dřeva topolu a vrby dřeváky v různých velikostech. Ze smrkového dřeva se budou vyrábět
hrábě. Březové proutí zpracuje výrobce březových košťat. Na statku Raidl-Haus uvidíte, jak
vznikají umělecky zdobené trámy, které zdobí
stropy v celém muzeu.
Na statku Tanzer-Hof se dozvíte, jak se zpracovává ovčí vlna, jak se filcuje a jak se z ní pak
vyrábějí např. barevné tašky. Pokud vás zajímá
pečení chleba v kamenné peci, určitě byste
měli zavítat na statek Kappl-Hof. Vůně čerstvě
upečených lívanců a sladkého pečiva, která se
dříve linula ze selské kuchyně při každém lidovém svátku, vás zcela jistě přiláká na statek
Petzi-Hof.
Přijměte naše pozvání za lidovými řemesly do
Finsterau a dozvíte se mnoho zajímavého o životě a
řemeslech našich předků. Více informací v českém
jazyce
naleznete
na
http://www.freilichtmuseum.de/sprachen/cz_fi_m
useum.htm
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