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Zářijové akce na Šumavě
3. 9. 2022 / Chlumanský trh / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, lokálních výpěstků
a výrobků, od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz
3. 9. 2022 / Den s Integrovaným záchranným systémem / Lipno nad Vltavou /
www.lipno.info
3. – 4. 9. 2022 / Sušická pouť / Sušice / mše, pouťové atrakce, výstava drobného zvířectva
v areálu chovatelů. www.mestosusice.cz
4. 9. 2022 / Pouť v zahradě a jarmark / zámek Kratochvíle / celodenní zábavný program a
mše. www.zamek-kratochvile.eu

Výstavy a dlouhodobé
akce
do 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

8. 9. 2022 / Výstup na vrchol Antýgl /
Horská Kvilda, IS / vycházka s povídáním
o historii, místopisu a přírodních poměrech, nutné předchozí objednání.
www.npsumava.cz
8. - 10. 9. 2022 / Dny evropského dědictví / Klatovy / 9.9.v 18hodin bude hrát
náměstí Míru Vojta Nedvěd a skupina Tie
Break, 10.9. v 18:00 koncert skupiny AG
Flek. www.klatovy.cz/icklatovy
9. - 11. 9. 2022 / Enduro Race / Špičák,
areál Ski&bike Špičák / závod v cyklistickém enduru. www.zeleznaruda.cz/itcruda
9. - 11. 9. 2022 / Houbařský víkend / Javorník na Šumavě / výstava hub,

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
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vycházka s mykologem, určování hub, soutěž miss hřib, houbové menu. www.javorniksumava.cz
10. 9. 2022 / Večer pro Železnorudsko / Železná Ruda, areál Za tratí / celodenní hudební
rock festival. www.zeleznaruda.cz/itcruda na téma historie Šumavy. www.npsumava.cz
10. 9. 2022 / Šumavské Kašperské Hory / Kašperské Hory, náměstí / tradiční historické slavnosti města, pestrý kulturní program pro děti i dospělé. www.kasphory.cz
14. 9. 2022 / Pohádkový den / Železná
Ruda/
www.zeleznaruda.cz/itcruda
15. 9. 2022 / 22. ročník Mezinárodního festivalu komorní hudby
/ Klatovy, jezuitský kostel / od 19
hodin hudební cestopis 18.století.
www.klatovy.cz/icklatovy
17. 9. 2022 / V barvách babího
léta / Klatovy / akce začíná v 14:30
hodin na náměstí Míru, od 17:30
hodin koncert skupiny Pepeto. www.klatovy.cz/icklatovy
17. 9. 2022 / Šumavský fotomaraton / Kašperské Hory, IS / fotografická soutěž pro veřejnost,
nutná registrace předem. www.npsumava.cz
17. 9. 2022 / Posezení s harmonikou / Mlázovy, zámek / od 17 hodin v zámeckém sále hrají
Kůrovci. www.zamekmlazovy.cz
17. 9. 2022 / Poutní mše svatá / Vatětice / od 14 hodin v obnovené kapli Panny Marie Bolestné. Zve především rodina Vinčálkova, která stojí za obnovou této kaple. www.vatetice.cz/17-9-2022-pozvani-na-poutni-msi-svatou/

do 28. 9. 2022 / Divoká Šumava / Chanovice,
zámecký areál / výstava fotografií Marka Drhy.
www.chanovice.cz
do 30. 9. 2022 / Výstava fotografií Železnorudska / Železná Ruda, ITC / Od opony do současnosti. www.zeleznaruda.cz/itcruda
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
do 30. 9. 2022 / Komentované prohlídky kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie /
Hojsova Stráž / vždy v sobotu od 19 hodin.
www.zeleznaruda.cz/itcruda
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

17. – 24. 9. 2022 / Filmový festival NaturVision / Vimperk / promítání snímků z festivalů
NaturVision Ekofilm a Voda, moře, oceány, terénní vycházky, přednášky, beseda, výtvarná
soutěž. www.vimperk.cz
18. 9. 2022 / Chanovická pouť / Chanovice / tradiční církevní a společenská akce, taneční
zábava, sportovní utkání, výstavy. www.chanovice.cz
24. 9. 2022/ Pečení chleba / Lenora, obecní pec / tradiční lenorské placky, housky a výtečný
chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora
24. 9. 2022 /Poutní česko-německá mše svatá / Mouřenec u Annína / od 14 hodin mše s P.
Jendou Kulhánkem, hudebním doprovodem a malou slavností před kostelem. www.pratelemourence.cz

Babička k 160. výročí úmrtí B. Němcové.
www.zamekmlazovy.cz

24. – 25. 9. 2022 / Dny šumavského trojhradí / hrad Kašperk / tentokrát zavítáme do 14.
století. www.kasperk.cz

Dny evropského dědictví
v Klatovech

25. 9. 2022 / Stožecké mistrovství světa v tlučení špačků / Stožec, IS / soutěž určená všem,
co se rádi baví a nebojí se do toho praštit, od 15 hodin. www.npsumava.cz
28. 9. 2022 / Den rozhleden / Javorník na Šumavě / www.javorniksumava.cz

PORTA APERTA – brány dílen, farem a výroben
dokořán
V sobotu 17. září 2022 se již podruhé v rámci akce PORTA APERTA otevřou brány téměř
osmdesáti řemeslných dílen, farem a výroben potravin či nápojů po celé ČR. Všechny je
spojuje to, že jejich výrobky nesou některou ze značek kvality zastřešených Asociací regionálních značek.
Kde a jak certifikované produkty vznikají? Kdo je vyrábí či pěstuje? To mohou návštěvníci
zjistit na vlastní oči a na řadě míst si i vlastnoručně výrobu vyzkoušet. Podle typu produkce

Město Klatovy Vás srdečně zve ve dnech 8. –
10. září na tradiční Dny evropského dědictví.
Můžete využít zvýhodněné vstupné na některé
městské památky - Černá věž, katakomby, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, barokní lékárna,
PASK.
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budou připravené i ochutnávky, mini jarmarky či další doprovodné programy pro děti i dospělé.
Mapu a seznam míst, které můžete v rámci druhého ročníku PORTY APERTY navštívit, spolu
s popisem nabídky a odkazy na podrobnější informace najdete na www.porta-aperta.cz.
A na co konkrétně se můžeme 17. 9. v rámci Porty Aperty těšit na Šumavě? Letos se do této
akce zapojili pouze 3 výrobci,
držitelé značky Šumava originální produkt. V Českém
Krumlově budete moci mlsat
karamel v dílně manželů Kalkušových, v Sušici zase můžete poznat taje výroby skleněných perel a páteříků
v Ateliéru pod Svatoborem u
Aleny Kyrálové nebo si nechat hýčkat duši ve výtvarném Atelieru s duší paní Jarky
Papežové ve Veselí.
Akci pořádá Asociace regionálních značek, která více než
15 let zviditelňuje kvalitní regionální výrobky, služby a zážitky. Aktuálně sdružuje 29
regionů po celé České republice, v nichž je certifikováno
přes 1000 kvalitních místních
produktů. Certifikát regionální značky garantuje místní
původ a kvalitu řemeslného
výrobku či potravin a přírodních produktů, služeb v ces-

A také bude připraven bohatý doprovodný
program – ukázky sokolnictví, šerm a
lukostřelba, řemeslné stánky, skákací hrad pro
děti, malování na obličej, tvořivé dílny a další.
Ve čtvrtek 8. 9. můžete vyrazit na komentovanou prohlídku míst spojených s židovskou
historií, s průvodcem Mgr. Pavlem Kourou. Sraz
účastníků je v 18 hodin před Informačním centrem na náměstí Míru. V pátek 9. 9. od 18 hodin se uskuteční na náměstí Míru koncert Vojty
Nedvěda a skupiny TieBreak.
V sobotu 10. 9. pak bude program pokračovat Ve Vrchlického sadech od 13 hodin. Těšit se
můžete na Folklorní soubor Šumava a Šumavánek, Cimbálovou muziku M. Broučka, vystoupení ZUŠ Klatovy, koncert kapely Ag Flek a kapely Pelíškové.
Celým odpolednem Vás bude provázet Jan
Čenský. Více informací získáte na www.klatovy.cz.

XIX. Stožecké mistrovství
světa v tlučení špačků
Tradiční soutěž v tlučení špačků se bude konat ve Stožci, v neděli 25. září a je určena všem,
co se rádi baví a nebojí se do toho praštit.
Letos se opět bude soutěžit ve dvou kategoriích – muži a ženy (již od 12 let.) Jako každý rok
čekají na vítěze netradiční ceny. Akce se bude
konat od 15 hodin na fotbalovém hřišti.

tovním ruchu a zážitků.
Kontakt pro více informací: Tereza Zatřepálková, tel. 733 392 747, e-mail zatrepalkova@arz.cz, www.regionalni-znacky.cz, www.porta-aperta.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

Závodníci si budou moci zkusit cvičné odpaly a
samotný závod začne v 15.30 hodin. Cena programu je 20 Kč, v případě nepříznivého počasí
se akce nekoná.
Více informací naleznete na www.npsumava.cz v sekci akce pro veřejnost.
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