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Červencové akce na Šumavě
do 3. 7. 2022 / Kinematograf bratří Čadíků / Poběžovice, park / www.pobezovice.cz

Výstavy a dlouhodobé
akce

1. – 3. 7. 2022 / Divadelní léto na zámku / zámek Kratochvíle / divadelníci ztvární veselohru
Mravnost nade vše inspirovanou filmem Martina Friče z roku 1937; od 21 hodin. www.zamek-kratochvile.cz

červenec a srpen / Promítání pod širým nebem / Kašperské Hory / každý pátek od 21:30
hodin v parčíku pod kinem. www.kasphory.cz

1. – 3. 7. 2022 / Enduro Race Zadov / Zadov, Areál Kobyla / www.enduroserie.cz

červenec a srpen / Tvořivé čtvrtky / Stožec,
lesní dílna / každý čtvrtek (kromě 4. 8) nahlédneme do tradičních šumavských řemesel, naučíme se zpracovávat ovčí vlnu, tvořit skřítky a
zvířátka z přírodních materiálů, drátkovat a
mnoho
dalších
zajímavých
činností.
www.npsumava.cz

2. 7. 2022 / Vázání vorů a plavení dřeva / Rechle u Modravy / historie dřevařství, vázání vorů
a plavení dřeva, od 10 do 15 hodin. www.npsumava.cz
2. 7. 2022 / Chlumanský trh / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, lokálních výpěstků
a výrobků, od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz
2. 7. 2022 / Retro party / Sušice, ostrov Santos / www.kulturasusice.cz
2. 7. 2022 / zVostra / Vimperk, pivovarské terasy / festival oživlé historie, soutěže, střelba,
workshopy a ukázky dobových soubojů, historická hudba.
www.shsberit.cz
4. 7. 2022 / Boubínský prales / Idina Pila, IS / vycházka,
nutná registrace na www.npsumava.cz/udalosti/
4. 7. 2022 / Život ve vodě / Stožec, IS / vydejte se na
stezku plnou zábavných úkolů. www.npsumava.cz
4. - 6. 7. 2022 / Živá řemesla v podhradí / hrad Velhartice
/ ukázky řemesel, možnost nahlédnout do objektů skanzenu. www.hrad-velhartice.cz
5. 7. 2022 / Za bavorskými pralesy / Alžbětín, žel. nádraží / výprava za poznáním jedinečné přírody, nutná registrace předem. www.npsumava.cz

červenec a srpen / Komentované prohlídky
města / Vimperk / každý čtvrtek od 14 do 16
hodin, carubin@centrum.cz, 739 069 271
červenec a srpen / Komentované prohlídky
města / Kašperské Hory / každé úterý a čtvrtek
od 15 a neděle od 10.30 hodin, délka prohlídky
75 minut, prodej vstupenek na MěKIS.
www.kasphory.cz
červenec a srpen / Komentované prohlídky
města / Sušice / každé pondělí od 10 hodin okruh po levém břehu řeky Otavy, od 14 hodin
okruh po pravém břehu; sraz před radnicí.
www.mestosusice.cz
2. 7. - 10. 8. 2022 / Mému srdci blízké / Chanovice, konírna u zámku / výstava obrazů Miloslavy Pohankové, výtvarnice z Polánky u
Kasejovic. www.chanovice.cz
2. 7. - 10. 8. 2022 / Andělské obrazy / Chanovice, konírna u zámku / výstava Zdeňky Sedlákové, výtvarnice z Kadaně. www.chanovice.cz

Strana 2

www.isumava.cz

6. 7. 2022 / Tajemný svět rostlin / Kvilda, IS / botanická vycházka, nutné přihlášení předem.
www.npsumava.cz
6. 7. 2022 / Pečení chleba / Volary, muzeum / od 10 hodin. www.mestovolary.cz
6. 7. 2022 / Žesťový koncert / Vimperk, zámek / od 20 hodin. www.kutluravimperk.cz
7. 7. 2022 / Na Pranýř za výhledy / Kašperské Hory, IS / vycházka přes Šibeniční vrch, délka
trasy 5,5 km, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz
7. 7. 2022 / Koncert No Name / Vyšší Brod, klášterní zahrada / www.ivyssibrod.cz
7. – 10. 7. 2022 / Divadelní léto na zámku / zámek Kratochvíle / divadelníci ztvární veselohru
Mravnost nade vše inspirovanou filmem Martina Friče z roku 1937; od 21 hodin. www.zamek-kratochvile.cz
8. 7. 2022 / Letní koncert u kapličky / Javorník na Šumavě / koncert klasické hudby od 18
hodin. www.javorniksumava.cz
8. 7. 2022 / Koncert Dan Bárta a Rozhlasový Big Band Gustava Broma / Vyšší Brod, klášterní
zahrada / www.ivyssibrod.cz
8. 7. 2022 / Ruční výroba skleněných korálků / Kašperské Hory, IC / dozvíte se o historii
sklářství a zkusíte si vyrobit vlastní korálek, od 13 hodin, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz
8. 7. 2022 / Dymytry a Arakain / Sušice, ostrov Santos / www.kulturasusice.cz
9. 7. 2022 / Den řemesel / Chanovice, zámecký areál a skanzen / prezentace 70 oborů tradičních řemesel, hudba, šermíři, divadlo, tradiční kuchyně. www.chanovice.cz
9. - 10. 7. 2022 / Klatovská pouť / Klatovy / koncerty na
náměstí, výstava karafiátů, pouťové atrakce, řemeslný
trh, v letním kině pouťová heligonka. www.klatovy.cz

15. 7. – 5. 8. 2022 / Má vlast cestami proměn / Chanovice, zámecký areál / putovní
venkovní výstava příběhů o zlepšování míst a
života v ČR. www.chanovice.cz
16. 7. – 31. 8. 2022 / Výstava Sběr / Hojsova
Stráž, Galerie Stará pošta / expozice různých
výtvarných forem od výtvarné skupiny 36 sirek. www.zeleznaruda.cz/itcrudado 4. 9. 2022
/ Výstava Pevnosti bronzového věku v jižních
Čechách / Prachatice, muzeum / www.prachatickemuzeum.cz
do 24. 9. 2022 / Komentované prohlídky /
Mouřenec u Annína / prohlídky kostela a kostnice, sraz před kostelem každou sobotu v 11
hodin. www.pratelemourence.cz
do 25. 9. 2022 / Jízda vláčkem na Černé jezero / Železnorudsko / denně kromě pondělí
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.zeleznaruda.cz/itcruda
do 25. 9. 2022 / Otevřený Andělíček / Sušice / každou neděli bude otevřená kaple Anděla Strážce vždy od 14 do 16 hodin.
www.mestosusice.cz
do 30. 9. 2022 / Prohlídky kostela Panny
Marie Pomocné z Hvězdy / Železná Ruda /
vždy pondělí, středa a pátek v 9 hodin.
www.zeleznaruda.cz/itcruda

10. 7. 2022 / Koncert Nezmaři & Jihočeská filharmonie
/ Vyšší Brod, klášterní zahrada / www.ivyssibrod.cz

do 30. 9. 2022 / Komentované prohlídky
kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie
/ Hojsova Stráž / vždy v sobotu od 19 hodin.
www.zeleznaruda.cz/itcruda

11. 7 2022 / Po stopách savců / Kašperské Hory, IS / seznámíte se s běžnými i zvláště chráněnými šumavskými
savci a jejich pobytovými znaky; nutné předchozí objednání. www.npsumava.cz

do 24. 9. 2022 / Komentované prohlídky /
Mouřenec u Annína / prohlídky kostela a kostnice, sraz účastníků před kostelem, každou sobotu v 11 hodin. www.pratelemourence.cz

12. 7. 2022 / Tajemný svět rostlin / Kvilda, IS / botanická
vycházka, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz
12.7.2022 / Koncert Ondřej Ruml - Jdeme na Ježka /
Vyšší Brod, klášterní zahrada / www.ivyssibrod.cz
13. 7. 2022 / Koncert Markéta Irglová & kvinteto Jihočeské filharmonie / Vyšší Brod, klášterní zahrada / www.ivyssibrod.cz
13. 7. 2022 / Křemelná / Rejštejn, parkoviště / vycházka s povídáním o přírodě a historii,
délka trasy 12 km, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz
13. 7. 2022 / Noční prohlídka města / Vimperk / od 20 hodin, nutná registrace předem v TIC
nebo CA Rubín. www.carubin.sweb.cz
14. – 16. 7. 2022 / Noční prohlídky / hrad Kašperk / opět se podíváme do doby minulé, tentokrát zavítáme do 14. století; od 21 hodin. www.kasperk.cz
15. 7. 2022 / Železnorudský letňák / Železná Ruda, areál Za tratí / promítání filmu pod širým
nebem, od 21.30 hodin. www.zeleznaruda.cz/itcruda
15. 7. 2022 / Koncert Janek Ledecký / Vyšší Brod, klášterní zahrada / www.ivyssibrod.cz
16. 7. 2022 / Den Národního parku Šumava / Rokyta, IS / celodenní akce s řemeslnými dílnami, hrami a soutěžemi. www.npsumava.cz
16. 7 2022 / Tančírna / zámek Kratochvíle / tanečně-hudební večer se swingovým orchestrem ZatrestBand. www.zamek-kratochvile.cz

do 25. 9. 2022 / 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. Jezdí každý den kromě
pondělí. www.zeleznaruda.cz/itcruda
do 4. 9. 2022 / Výstava Pevnosti bronzového
věku v jižních Čechách / Prachatice, muzeum
/ www.prachatickemuzeum.cz
do 2. 10. 2022 / Letní turistická soutěž „Poznej okolí Špičáku / Železnorudsko / www.zeleznaruda.cz/itcruda
do 31. 10. 2022 / Výstava Krajina míru, pole
války / hrad Velhartice / výstava přibližující
období 30leté války v západních Čechách v budově bývalého hradního pivovaru. www.hradvelhartice.cz
do 31. 10. 2022 / V ráji šumavském / Vimperk, zámek / výstava obrazů Barbory Chlastákové. www.kulturavimperk.cz
do 30. 11. 2022 / Výstava Babiček / Zámek
Mlázovy / výstava 160 různých vydání knihy
Babička k 160. výročí úmrtí B. Němcové.
www.zamekmlazovy.cz
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16. 7. 2022 / Dětský den / Hoslovice, mlýn / zábava pro celou rodinu, hry a soutěže o zajímavé ceny. www.muzeum-st.cz
16. 7. 2022 / Latino party / Sušice, ostrov Santos / www.kulturasusice.cz
18. 7. 2022 / Kolem Pranýře za výhledy / Kašperské Hory, IS / vycházka přes Šibeniční vrch,
délka trasy 5,5 km, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz
19. 7 2022 / Po stopách savců / Kašperské Hory, IS / seznámíte se s běžnými i zvláště chráněnými šumavskými savci a jejich pobytovými
znaky; nutné předchozí objednání.
www.npsumava.cz
19. 7. 2022 / Život ve vodě / Stožec,
IS / vydejte se na stezku plnou zábavných úkolů a ověřte si své znalosti šumavské přírody. www.npsumava.cz
20. 7. 2022 / Den rysa a jelena / Kvilda, NC / celodenní program pro všechny cílové skupiny.
www.npsumava.cz
20. 8. 2022 / Bartolomějská pouť / Vyšší Brod, klášterní zahrada / www.ivyssibrod.cz
21. 7. 2022 / Na skok k sousedům / Kvilda, IS / krátké nahlédnutí do NP Bavorský les, délka
trasy 12 km, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz
22. 7. 2022 / Mravenci jako lesní farmáři / Strážný, kašna / vycházka do okolí s povídáním o
mravencích, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz
22. 7. 2022 / Rybičky 48 / Sušice, ostrov Santos / www.kulturasusice.cz

Den Národního parku
Šumava na Rokytě
Loni jsme tradiční akci Den Národního
parku Šumava nemohli uskutečnit. Tak snad
letos!
Ano, letos plánujeme celodenní akci na
Rokytě k připomenutí 30. výročí založení Národního parku Šumava. Uskuteční se v sobotu
16. července na Rokytě a bude to den plný zábavy pro děti i dospělé, u níž se nejen pobavíte, ale i poučíte. Součástí budou například
komentované doprovody podél Vchynicko –
Tetovského plavebního kanálu nebo vycházka
Po stopách Karla Klostermanna. Na obě vycházky je nutná registrace na www.npsumava.cz/udalosti, kde naleznete aktuální informace ke všem akcím.
V rámci akce se představí a zároveň připraví
zajímavosti o svém území i ostatní národní
parky ČR – Krkonoše, Podyjí, České Švýcarsko
a také kolegové z Národního parku Bavorský
les. Své znalosti nejen o Šumavě si budete
moci ověřit při řadě zajímavých a netradičních
aktivit, třeba při leteckých ukázkách šumavských sov a dravců či v rámci mykologického
koutku. Pro děti bude připravena pohádka, výtvarná dílna malování dřevěných ptáčků a malování na obličej. S fotoateliérem Seidel se můžete na chvilku vrátit v čase o 100 let a nechat
se vyfotografovat v dobových kostýmech.

22. – 24. 7. 2022 / Zámecké slavnosti / Poběžovice / www.pobezovice.cz
23. 7. 2022 / Želvušky a jiná půdní zvířátka / České Žleby, parkoviště pod sjezdovkou / prozkoumejte půdu s odborníkem, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz
23. 7. 2022 / Léto pod Boubínem / Vimperk, letní kino / od 18 hodin, hrají: DebbiLove,
Vasilův Rubáš, Zabelov Group. www.kulturavimperk.cz
23. – 24. 7. 2022 / Historické oživené nádvoří / hrad Kašperk / bohatý doprovodný program
po celý víkend. www.kasperk.cz
25. – 27. 7. 2022 / Setkání dřevosochařů / Vimperk, park u ZŠ TGM / Tradiční setkání mistrů
řezbářského řemesla. www.vimperk.cz
26. 7. 2022 / Za historií dobývání zlata / Dobrá Voda,
kostel / vycházka s průvodcem, délka trasy 17 km,
nutné objednání předem. www.npsumava.cz
26. - 28. 7. 2022 / Růže pro Algernon / hrad Kašperk /
tragikomický příběh dementního muže, který chce být
chytrý; v hlavní roli Jan Potměšil; od 21 hodin.
www.kasperk.cz
27. 7. 2022 / 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
27. 7. 2022 / Noční prohlídka města / Vimperk / od 20 hodin, nutná registrace předem v TIC
nebo CA Rubín. www.carubin.sweb.cz
29. 7. 2022 / Tajuplný večer s Hynkem Klimkem / Javorník na Šumavě / pohádkové vyprávění o autora šumavských příběhů a pověstí, od 19 hodin. www.javorniksumava.cz
29. 7. 2022 / Vycházka za bobry / Alžbětín, IS / vhodné pro rodiny s dětmi, nutné objednání
předem. www.npsumava.cz

V průběhu celého dne budou připraveny
stánky s tradičními výrobky a řemesly Šumavy
a o hudební doprovod se postarají skupina Nathanika a Vojta Violinist. Celodenní akci realizujeme za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR v rámci projektu „Aktivity
pro zvýšení povědomí o významu Národního
parku Šumava.

Historické oživené
nádvoří na Kašperku
Během celého víkendu 23. – 24. července,
se můžete těšit na bohatý program, v němž vystoupí skupiny historického a scénického
šermu Lorika a Gladius, kejklíř Hubert a skupina přátel historie a šermu Gabreta, s nimiž
se můžete věnovat například střelbě z kuše a
luku na padací terče, rýžování zlata, psaní na
středověké skriptorium, ražbě mincí doby
Karla IV. nebo souboji s dřevci zvanému
„tjost“. V neděli navíc vystoupí hudební skupina Elthin se ukázkami středověké hudby.
Více info na www.kasperk.cz.
ří bude v průběhu dne zpoplatněn (50,– dospělí, 20,– děti do 15 let).
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29. - 30. 7. 2022 / Zámecké maškarády / hrad Velhartice / večerní divadelní prohlídky zámkem. www.hrad-velhartice.cz
29. - 31. 7. 2022 / Romeo a Julie / hrad Kašperk / od 21 hodin. www.kasperk.cz

Zámecké maškarády na
hradě Velhartice

30. 7. 2022 / Šumavský MTB maraton / Zadov, Churáňov / cyklistický závod. www.kolopro.cz
30. 7. 2022 / Vázání vorů a plavení dřeva / Rechle u Modravy / historie dřevařství, vázání
vorů a plavení dřeva, od 10 do 15 hodin. www.npsumava.cz
30. 7. 2022 / Medové slavnosti / Včelná pod Boubínem / řemeslný trh, bohatý doprovodný
program.
30. 7. 2022 / Šumavský Food festival / Vimperk / kulinářské speciality z celé ČR. http://cafemraz.com
30. 7. 2022 / Pečení chleba / Lenora, obecní pec / přijďte ochutnat tradiční lenorské placky,
housky a výtečný chléb. www.sumava.net/iclenora
31. 7. 2022 / SuPrBěh / Sušice, ostrov Santos / závod pro děti i dospělé. www.ocrt-susice.cz

V termínu 29. -30. července můžete zavítat na
hrad Velhartice, kde se vždy od 19 hodin
budou konat večerní divadelní prohlídky
zámkem v rámci projektu Rok šlechtických
slavností - "Léta Páně 1657, 20let po Huertově
smrti...
Přesuňte se na chvíli do 17. století a zažijte
nevšední historický příběh. Více informací na
www.hrad-velhartice.cz

Šumavský MTB maraton
V sobotu 30. července 2022 se v lyžařském
areálu Zadov uskuteční šumavský MTB maraton.
Na závodníky čekají technické tratě, nádherná krajina, i skvělé zázemí. Na výběr budou
připraveny dvě trasy a pro závodníky bude k
dispozici jídlo, pitný režim, teplé sprchy, mytí
kol, úschovna cenností a mnoho dalšího.
Více informací naleznete na www.kolopro.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

