
Strana 1   www.isumava.cz 

 

 

Modrý sloup – sen několika generací 
Šumaváků se splnil 
70 let čekání – krev, pot a slzy. 15. července 2013 toto martyrium skončí. Cesta Luzenským 
údolím na Modrý sloup se otevírá. Tradiční hraniční přechod pro pěší mezi Českou republi-
kou a Bavorskem vede tím nejatraktivnějším územím Národních parků Šumava a Bavor-
ský les kvůli ochraně tetřeva hlušce v regulovaném režimu.  

 „Cesta z Březníku skrze Luzenské údolí na Modrý sloup je jedna z nejkrásnějších tras pro 
pěší na území české i německé části Šumavy. Místo, kde každý pochopí, proč je Šumava tak 
jedinečná a nádherná. K velké škodě si jí milovníci Šumavy v minulém i tomto století moc 
neužili. Od 15 července bude stezka zpřístupněna veřejnosti.  

Celý článek o Modrém sloupu si přečtěte na www.isumava.cz. Foto Jiří Plachý Straňanský. 
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Den řemesel v Chanovicích 
Přijměte pozvání na tradiční letní akci v Chano-

vicích - Den řemesel - která se letos uskuteční v 
sobotu 6. července 2013.  

Po celý den bude probíhat předvádění tradič-
ních rukodělných řemesel, spojené s trhem. Bu-
dou zde kováři, tkalci, řezbáři, košíkáři, perníkářky, 
bylinkáři, šperkaři, truhláři, přadleny, kameníci, 
podkováři, zbrojíři, tesaři, cukráři, hrnčíři, kerami-
ci, sekerníci, pivovarníci, skláři, brouskaři, trdelní-
ci, soukeníci, hračkáři, taškáři a další. 

 Jsou pozvány jen kvalitní dílny pracující tradičními 
českými postupy, z tradičních českých materiálů a 
vycházející z tradičních českých vzorů lidového 
řemesla. Celkem cca osmdesát pět dílen z celé ČR, 
včetně Nositelů tradice lidových řemesel vyzna-
menaných ministrem kultury ČR. Doprovodný 
program bude ke stažení na www.chanovice.cz 

Další kulturní a společenské akce v roce 2013 v 
obci Chanovice:  

1. až 5. července – „Týden rukodělných seminá-
řů s Mgr. Ivanou Sieberovou“, přihlášky u Mgr. B. 
Legátové tel. 371 120 715.  

http://www.isumava.cz/�
http://www.chanovice.cz/�
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Červencové akce na Šumavě 
Červenec – prosinec 2014 / Akce „Neptun“ / Muzeum Šumavy Železná Ruda / výstava 
k největší mystifikaci z období studené války o nálezu beden s tajnými nacistickými doku-
menty v Černém jezeře… www.muzeum.sumava.net  

1. 7. - 31. 8. 2013 /Pravidelné plavby malou výletní lodi/Horní Planá/ loď plující od přívozu 
v Horní Plané k bývalému srdci Vltavy. www.sumava-lipno.eu 

1. 7. - 31. 8.2013 /Letní kino Horní Planá/ promítá každý pátek a sobotu. www.sumava-
lipno.eu  

1. 7. - 5. 7. 2013 / Týden rukodělných seminářů/ Chanovice / s lektorkou Mgr. Ivanou Sie-
berovou“, informace na tel. 371 120 715. www.chanovice.cz 

1. 7. – 31. 8. 2013 / Včelnice / hrad 
Rabí / včelí šou aneb atrakce světo-
vého formátu! Divadelní představe-
ní odehrávající se v ojedinělém pro-
storu hradního příkopu. Půl hodina 
zábavy, poučení a spousty překva-
pení. Hrajeme třikrát za den, denně 
kromě pondělí v 11, 14 a 16.30 ho-
din. www.hrad-rabi.eu 

1. 7. - 26. 8. 2013 /Prohlídky města 
Sušice /Sušice – centrum, památky 
/ Komentované prohlídky Sušice, vždy v pondělí v 10:00 a 14:00 hodin o letních prázdni-
nách. www.mestosusice.cz/icsusice 

2. 7. - 7. 7. 2013 /Divadelní léto/ Zlatá Koruna / DAMU- Katedra alternativního a loutkové-
ho divadla: Preparado; od 21 hodin. www.klaster-zlatakoruna.eu 

3. 7. 2013 /Pohádkové léto / Horní Planá /Teátr Víťi Marčíka na náměstí u Kašny od 17 ho-
din. www.sumava-lipno.eu  

5. 7. 2013 / Svítání na hradě / hrad Rabí / v 5 hodin ranní prohlídka hradu pro opravdové 
nadšence a romantiky. www.hrad-rabi.eu 

5. 7. 2013 / Divadlo Rynek - Manželství naruby / hrad Rabí / divadelní komedie o mladém 
manželském páru, od 19 hodin. www.hrad-rabi.eu 

5. 7. 2013 / I plevele mají krásné květy / IS a SEV Kašperské Hory / botanická vycházka do 
okolí Kašperských Hor, od 10 do 14 hodin. www.npsumava.cz 

5. 7. 2013 / Koncert dětského sboru z Belgie / Hartmanice, synagoga / od 17 hodin. 
www.hartmanice.cz 

5. 7. 2013 /Benefiční představení /Kašperské Hory, kostel sv. Mikuláše / účinkují profesoři 
Konzervatoře Duncan Centre, spolek Svatobor a účastníci taneční dílny. 
www.sumavanet/ickhory.cz 

5. 7. 2013 / Varhanní koncert / Kdyně / Kostel sv. Mikuláše od 18 hodin. www.kdynsko.cz 

6. 7. 2013 / Rysí slavnosti / Železná Ruda – nádraží Alžbětín / Celodenní slavnost 
s „návratem“ do doby, kdy zde původně rys žil, prožijete jízdu vlakem s parní lokomotivou, 
nebo ruční drezínou. Ukázky a prodej certifikovaných šumavských výrobků, hudba a občer-
stvení, stan Centra volného času, jízda kočárem s koňmi nebudou chybět!                 Tel.: 
376 397 033. www.sumava.net/itcruda.    
6. 7. 2013 / Císařské slavnosti / Kdyně / Tradiční slavnosti s programem plným hudby a zá-
bavy, chybět nebude ani jarmark a občerstvení. Můžete se těšit na jednodenní pestrý pro-
gram. www.kdyne.cz 

6. 7. 2013 / Slavnosti topinek / hrad Rabí / uvolněné velkotopinkářovo odpoledne 
s ochutnávkou bretoňského cideru Kerloick, poslechem jazzové kapely Old Steambout, bzu-

 5. července – pátek, „Vítězslav Doležal Obra-
zy“, výstava, zámek, do 21.8.2013 „Josef Chalup-
ný Fotografie“, výstava, zámek, do 21.8.2013 
vernisáž od 18 hodin.   

13. července – sobota, “Kubelíkovo trio“, od 
18.oo hodin, koncert významného hudebního 
tělesa, zámecký areál.  

19. července - pátek, „Dobrotice – setkání na 
Vyhlídce a křest knihy“, od 17.oo hodin, sváteční 
setkání občanů v Dobroticích (SDH Dobrotice, 
Obec Chanovice).  

27. července - sobota, „Memoriál Ladislava Du-
choně“, Defurovy Lažany, hasičská soutěž, následně 
veselice s hudbou (SDH Defurovy Lažany). 

Více informací na www.chanovice.cz  

Dřevorubecké slavnosti 
v Peci pod Čerchovem 

  Zveme všechny příznivce dobré zábavy a ne-
tradičních soutěží na Dřevorubecké slavnosti do 
Pece pod Čerchovem ve dnech 5. - 7. 7. 2013. 

 Dřevorubecké slavnosti jsou ojedinělou akcí, 
jejíž hlavní náplní jsou dvě soutěže a to doved-
nostní soutěž dřevorubců a Podčerchovská roz-
porka – soutěž tažných koní v přibližování dřeva 
na překážkové dráze.  

Pro letošní ročník je opět připravena řada novi-
nek, obě soutěže zpestřené tak, aby se bavili jak 
soutěžící, ale hlavně diváci. Nebude opět chybět 
doprovodný program ani dřevěné pamětní me-
daile.  

 

program akce: 

V pátek  5. 7. ve 14 hodin se do dřeva za-
kousne první motorová pila v 8. ročníku doved-
nostní soutěže dřevorubců O pohár LST.  

Celou soutěží bude provázet zkušený závodník 
v dřevorubeckých soutěžích pan Jiří Vorlíček. 
Disciplíny budou obdobné jako loni, diváci se 
mohou těšit na směrové kácení, odvětvování, 
štafety složené z ruční práce a práce 
s motorovou pilou. 

 O dobrou zábavu, adrenalin a extrémní fyzické 
výkony soutěžících nebude nouze. O přestávce 
nebude chybět ukázka starých motorových pil a 
soutěž pro diváky. 

 Od 20 hodin je připravena taneční zábava se 
skupinou Sympaťáci. 
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kotem včel a s Keramikou u Kočků, topinka+pohárek cideru Kerloick+3 včely na tácku zdar-
ma pro každého návštěvníka. Od 14 do 18.30 hodin. www.hrad-rabi.eu 

6. 7. 2013 / Strongman / Sušice, hřiště u ZŠ Lerchova Sušice / Soutěž amatérských siláků v 
Sušici. www.ceskystrongman.cz 

6. 7. 2013 / S Českými drahami za divadlem / Netolice / Tradiční jízda zvláštního vlaku z 
Českých Budějovic do Netolic a zpět na divadelní představení "Ondina", konané na zámku 
Kratochvíle. Spojeno s večerní prohlídkou zámku. www.cd.cz 

6. 7. 2013 /Chlumanský trh a otevření KY.BY zahrady / Chlumany / ukázková přírodní za-
hrada s prodejem vlastních sezónních produktů - bylinky, květiny, zelenina, ovoce... 
více na www.kyby.cz, www.chlumany.cz 

6. 7. 2013 / Pouť ke sv. Prokopu / Prášily/ Česko – německá mše, taneční vystoupení, pě-
vecká sdružení, zahájení „Výstavy fotografií – historie Prášil“, řemeslný trh, občerstvení, ve-
černí zábava s hudbou. Program začíná v 13:30 a trvá do večerních hodin. 
www.sumavanet.cz/prasily 

6. 7. 2013 / Přivítání prázdnin / Horšovský Týn / Válkovo kočovné divadlo Praha, soutěže, 
vožení na koních, atrakce, možnost opékání vuřtů. Od 13 hodin, areál ZO ČSCH, ul. J. Jindři-
cha. www.mkzht.cz 

6. 7. 2013 / Zahájení prázdnin / Kubova Huť, Restaurace „Pod sjezdovkou“/ od 14 hodin 
beseda s Horskou službou, soutěže pro celou rodinu, živá muzika po celý den. 
www.restauracepodsjezdovkou.webmium.com  
6. 7. - 7. 7. 2013/ Dramasteria /Sušice, Ostrov Santos / 7. ročník Divadelního workshopu se 
závěrečným vystoupením určeným pro veřejnost. www.okraslovacispoleksusice.cz  

6. 7. - 7. 7. 2013/ Kaplické lovecké slavnosti / Kaplice / Městské slavnosti s bohatým pro-
gramem. Páteční odpoledne je věnované dětem, sobota celodenní zábavný program. Měst-
ský park.  www.mestokaplice.cz  

7. 7. 2013 / Svěcení zvonu / Sušice, Ostrov Santos / Svěcení a umístění zvonu P. Ferdy na 
zvonici v jižním cípu ostrova Santos. www.mestosusice.cz 

7. 7. 2013 / Divadélko Kuba: Pletené pohádky / Vimperk, arkády / divadlo, od 15:30 hodin, 
děti zdarma. www.meks-vimperk.com 

7. 7. 2013 / Výhledy/  Klenčí pod Čerchovem / folklorní slavnost, přehlídka chodských sou-
borů. www.klenci.cz 

8. 7. – 12. 7. 2013 / 13. ročník setkání dřevosochařů / Vimperk, zámek / setkání dřevoso-
chařů, tentokrát na téma „750 let Vimperka“, 
www.vimperk.cz 

8. 7. – 14. 7. 2013 / Klatovská pouť / Klatovy / staro-
český trch, pouťové atrakce, v sobotu poutní bohosluž-
ba v arciděkanském kostele, průvod městem s obrazem 
Panny Marie Klatovské. www.klatovy.cz 

9. 7. - 14. 7. 2013 / Divadelní léto/ Zlatá Koruna / Di-
vadelní společnost Uchem jehly: Dámský krejčí; od 21 
hodin. www.klaster-zlatakoruna.eu 

10. 7. 2013 / Tvořivá dílna "Z ovčína" / IS a SEV 
Kašperské Hory / 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. www.npsumava.cz 

10. 7. 2013 / KOS Čkyně: Na správné adrese / Vimperk, arkády / komedie o tom, jak je ně-
kdy těžké dostat se na správnou adresu, od 20 hodin. www.meks-vimperk.com 

V sobotu 6.7. ve 14 hodin se postaví na start první 
kočí se svými koňmi ve 4. ročníku soutěže tažných 
koní na překážkové dráze " Podčerchovská roz-
porka". Tato soutěž oproti loňskému ročníku do-
zná několika malých změn a diváci by se měli do-
čkat ukázky těžkého tahu s koňmi a nebudou chy-
bět ani kočí ze sousedního Bavorska. Opět vy-
zkoušíme, kolik silných mužů je třeba, aby udrželi 
zapřaženého koně v tahu. Od 20 hodin bude 
k tanci a poslechu hrát Holýšovská trojka. 

    
V neděli 7. 7. od 11 hodin bude v kapli sv. Proko-
pa sloužena poutní mše svatá. Ve 14. hodin har-
monikáři rozehrají svůj malý koncert, který ukončí 
v 18 hodin.  

V pátek a v sobotu program doprovodí ukázky 
starých řemesel a bude možné zakoupit si pamět-
ní medaile, jako vzpomínku na letošní Dřevoru-
becké slavnosti. Pro nejmenší návštěvníky budou 
připraveny pouťové atrakce. 

Vstupné bude tradičně na všechny akce pořádané 
obcí dobrovolné. Občerstvení na všechny dny za-
jištěno. Samozřejmostí je točené pivo, točená li-
monáda, klobásy a grilované maso. Do celého 
areálu bude vjezd zakázán. To neplatí pro soutěží-
cí, pořadatele, účinkující a vozidla IZS. 

Další informace naleznete na 
www.pecpodcerchovem.cz 

Volarský sekáč  
Volarská občanská sdružení Ekocentrum a U 

nás za podpory Města Volary pořádají letos 13. 
července již pátý ročník soutěže v kosení kosou - 
Volarského sekáče. 

 

 Soutěží se v pěti kategoriích – muži a ženy do 60 
a nad 60 let a děti. Letos se díky nepřízni počasí 
budou sekat opět sena.  

Pro muže budou připraveny čtverce 7x7 m pro 
ženy 4x4 m a pro děti 2x2 m. Občerstvení zajiště-
no jak pro soutěžící, tak pro diváky.  
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12. 7. 2013 /Od Prométhea k sirce / IS a SEV Kašperské Hory / historie získávání ohně člo-
věkem, výroba sirek, sirkárny na Šumavě, včetně praktických ukázek. Od 10 do 14 hodin. 
www.npsumava.cz 

12. 7. - 13. 7. 2013 / 6. výročí otevření Pivovaru Belvedér / Železná Ruda / s výborným pi-
vem, občerstvením, zábavou … Tel.: 376 397 016, www.hotelbelveder.cz  

12. 7. 2013 / Drtivý dopad / IS a SEV Kašperské Hory / Střet planety Země s nebeským těle-
sem? Vesmírné těleso dopadlé na území Ruska. Je tedy jisté, že Země není ušetřena těchto 
událostí. Ale existují vůbec ještě dnes nebezpečné objekty schopné způsobit větší kosmic-
kou katastrofu? Co by se mohlo stát, kdyby se Země střetla s jiným a větším vesmírným tě-
lesem? Jaký by byl průběh srážky a jaké by byly její následky? Existuje vůbec možnost tako-
vou situaci odvrátit? Přednáška s promítáním, která bude v případě příznivého počasí dopl-
něna pozorování večerní oblohy přenosnými astronomickými dalekohledy. Od 19 hodin. 
www.npsumava.cz 

12. 7. - 14. 7. 2013 / Markétská pouť/ Horní Planá/ ukázky řemesel, lidový jarmark, hudeb-
ní a divadelní představení, světské atrakce. www.sumava-lipno.eu 

13. 7. 2013 /120. let tratě Strakonice – Volary / Volary / Jízda parního vlaku ze Strakonic do 
Vimperka a zpět. Jízdy zvláštních vlaků, 
oslavy v obcích, výstava. www.cd.cz 

13. 7. 2013 / Kubelíkovo trio / Chanovi-
ce / od 18 hodin, koncert významného 
hudebního tělesa, zámecký areál. 
www.chanovice.cz 

13. 7. 2013 / Šumavské pivní slavnosti / 
Vimperk, Cihelna / pivní a pivařské sou-
těže, od 15 hodin, vstupné 100 Kč. 

www.cihelnavimperk.cz 

13. 7. 2013 / Farmářské trhy / Sušice, náměstí Svobody / Tradiční trhy spojené se soutěží a 
hudebním vystoupením od 8 do 13 hodin. www.mestosusice.cz 

13. 7. 2013/ Mount Kašperk/Kašperské Hory, kostel sv. Markéty/festival křesťanské popu-
lární hudby. www.bcb.cz 

13. 7. - 14. 7. 2013 /Klatovská pouťová heligonka / Klatovy/ tradiční setkání heligonkářů  a 
kapel před KD. www.mksklatovy.cz 

14. 7. 2013/ Rábský Floutek /hrad Rabí / Buchty a loutky – Anča a Pepík, dobrodružný lout-
kový komiks, v hlavních rolích myši Anča a Pepík a kouzelná bytost z kafemlýnku. Od 15 ho-
din. www.hrad-rabi.eu 

14. 7. 2013 / Divadlo Koráb: Kocour v botách / Vimperk, arkády / divadlo, od 15:30 hodin, 
děti zdarma. www.meks-vimperk.com 

14. 7. 2013 / Rýžování zlata / IS a SEV Kašperské Hory / historie rýžování a dolování zlata 
od dob Keltů až do přelomu 19. a 20. století na Šumavě, včetně praktických ukázek a soutě-
ží. Od 14 do 17 hodin. www.npsumava.cz 

14. 7. 2013 / Ondřej Smeykal a didgeridoo / Hartmanice, synagoga / Český profesionální 
hráč Ondřej Smeykal hraje na australský domorodý nástroj didgeridoo, od 18 hodin, vstup-
né 100 Kč. www.hartmanice.cz 

14. 7. 2013 / Setkání muzikantů z Čech a Bavorska / Kdyně / park u Muzea příhraničí od 14 
hodin. www.kdynsko.cz 

15. 7. 2013 / Koncert v kostele / Horšovský Týn, kostel sv. Petra a Pavla / účinkuje Komor-
ní orchestr z Anglie Westminster School Orchestra, od 19 hodin. www.mkzht.cz 

16. 7. - 21. 7. 2013 / Divadelní léto/ Zlatá Koruna /Divadlo Q10: Večer tříkrálový aneb coko-
li chcete; od 21 hodin. www.klaster-zlatakoruna.eu 

 

Již pravidelně se účastní přes dvacet sekáčů 
z celé republiky, měli jsme zde i borce ze Slo-
venska či Německa. Pokud si chcete změřit síly 
v kosení nebo se jen přijet podívat, jste srdečně 
zváni. 

 

Registece závodníků a informace na tel. 
606289007 neba na email  
ing.martin.janda@volny.cz. 

Více informací na www.volary.eu 

Šumavování ve Zdíkově 
Letos se již potřetí setkáme na kulturní akci s 

názvem Šumavování, která se opět uskuteční v 
přírodním amfiteátru šumavské obce Zdíkov u 
Vimperka 13. července (sobota) od 10 hodin.  

 

Na této akci se každoročně scházejí v rodinné 
atmosféře výrobci regionálních produktů a 
všichni ti, kdo se chtějí dobře pobavit nejen 
při poslechu místních hudebních skupin.  

Od dopoledne si na své přijdou nejmenší ná-
vštěvníci, pro které bude připraven animační 
program Šumavouse a hudební vystoupení Pav-
la Justicha. Později se představí hudební skupiny 
Šafrán, Albatros a Twistr.    

Během dne se bude možné dobře občerstvit, 
pokochat se fotografiemi Šumavy od Františka 
Weisse či si jen zalenošit na posekeném trávní-
ku. 

Pokud budete mít zrovna cestu kolem, určitě 
se zastavte, na této akci jste vítáni. Loučím se 
mottem: "Máme rádi Šumavu!" 

     Jan Egner 
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17. 7. 2013 /Himálaj - Manaslu a Nar – Phu / IS a SEV Kašperské Hory / cestopisná před-
náška nás zavede do jedné z nejhezčích himálajských oblastí Nepálu, na trek okolo Manaslu, 
hory patřící mezi čtrnáct světových osmitisícovek. NAR a PHU jsou vesnice položené ve výš-
ce nad 4000 metrů. Jak zde lidé vůbec dokážou žít? Zajímavé povídání zkušené cestovatelky 
a fotografky doplněné množstvím fotografií a videoprojekcí. Od 18 hodin. 
www.npsumava.cz 

17. 7. 2013 / Koncert staré hudby / Vimperk / barokní a renesanční písně, kostel sv. Barto-
loměje, od 18:30 hodin, vstupné 60,- Kč. www.vimperk.cz 

17. 7. 2013 /Pohádkové léto / Horní Planá/ pohádka pro děti u kašny na Náměstí od 17 
hodin. www.sumava-lipno.eu  

18. 7. - 21. 7. 2013/ Pohádka o obrovi a princezně Elišce/ hrad Kašperk/ večerní předsta-
vení na nádvoří od 20 hodin, turnaj na počest krásné princezny Elišky. www.kasperk.cz 

19. 7. 2013 / Ruční výroba skleněných korálků na sklářském kahanu / IS a SEV Kašperské 
Hory / co to byly pateříky a jak se vyrábějí 
vinuté perly? Přijďte se seznámit s výrob-
kem Šumava - originální produkt, poslech-
nout si mnoho zajímavého o historii sklář-
ství na Šumavě a podívat se na celý postup 
výroby skleněného korálku. Sami se pak 
můžete pokusit o výrobu svého zářivého 
pokladu. Od 13 do 17 hodin. 
www.npsumava.cz 

19. 7. - 21. 7. 2013 / Filmový maratón / 
Horšovský Týn, kino / u příležitosti 1. výročí digitalizace kina. www.mkzht.cz 

19. 7. 2013 / koncert Pavla Dobeše a Tomáše Kotrby / hrad Rabí, nádvoří / od 19.30 hodin. 
www.hrad-rabi.eu     

19. 7. 2013 / Koncert klasické hudby Heleny Čadské / Hartmanice, synagoga /od 18 hodin, 
vstupné 80 Kč. www.hartmanice.cz 

19. 7. 2013 / Hudební léto / Hojsova Stráž, kostel / - 9. ročník, Varhanní koncert – Markéta 
Schley Reindlová, zpěv – Gabriela Pechmannová, od 19 hodin. www.sumava.net/itcruda  

19. 7. 2013 /Hudební pátky v renesančním dvorku / Klatovy/ Štěpán Rak – koncert od 18 
hodin. www.mksklatovy.cz 

19. 7. – 27. 7. 2013 / Letní literárně dramatický seminář / Horažďovice / pořádá Městská 
knihovna, www.knihovna.horazdovice.cz 

20. 7. 2013 / Sokolník na Rabí / hrad Rabí / letové ukázky a výcvik dravců a sov Milana Za-
leše v hradním příkopu (začátky ukázek v 11, 14 a 16 hodin). www.hrad-rabi.eu 

20. 7. 2013 / Farmářské trhy / Vimperk, Rožmberská ulice / regionální produkty, ovoce, 
zelenina, nápoje. Od 8 do 12 hodin. www.vimperk.cz 

20. 7. 2013/ Historie pivovarnictví/ Kašperské Hory/ Beseda s p. Cihlářem o historii pivo-
varnictví. www.sumavanet.cz/ickhory 

20. 7. 2013 / Midi Lidi / Vimperk, arkády / koncert elektropopové kapely, od 20 hodin, 
vstupné 130,- Kč. www.letopodboubinem.cz 

21. 7. 2013/ Walda gang / Klatovy, náměstí / koncert od 21 hodin. www.mksklatovy.cz 

21. 7. 2013 / Divadýlko Mrak: Vodnické pohádky / Vimperk, arkády / divadlo, od 15:30 
hodin, děti zdarma. www.meks-vimperk.com 

23. 7. 2013 / Život a práce lidí na staré Šumavě / IS a SEV Kašperské Hory / zajímá vás, jak 
se dříve žilo na Šumavě? Poutavé vyprávění s promítáním od 19 hodin. www.npsumava.cz 

23. 7. – 25. 7. 2013/ Divadelní léto/ Zlatá Koruna /Českokrumlovská scéna: Dvojí pravda o 
Vilémovi z Rožmberka; od 21 hodin. www.klaster-zlatakoruna.eu 

Křemežský veletrh 

Obec Křemže zve na tradiční akci, která se ko-
ná od 18. do 21. 7. 2013.  

Výstavní a prodejní akce, která se letos koná již 
po dvaadvacáté, je se zaměřením „Vše pro do-
mov, zahradu a hobby“ s bohatým kulturním pro-
gramem pro děti i dospělé v jihočeské obci na 
českokrumlovsku. 

 

V rámci akce je připravena zahrádkářská porad-
na, divadelní představení pro děti, výstava o his-
torii Křemže, hudební program – dechovka, coun-
try, rock a ohňostroj. 

Stánkový prodej – květiny, zahrádkářské a do-
mácí potřeby, zahradní nábytek, zahradní techni-
ka, textil, hračky, občerstvení. 

     Více informací na www.kremze.cz 

Hopsací radovánky nově 
na Lipně 

Jistě nejeden rodič řeší občas dilema, jestli do-
přát dětem řádění v Hopsáriu nebo je raději vzít 
na výlet, ven na kolo, do lanového parku nebo 
na koupání. 

Vy už si s tím ale nemusíte lámat hlavu, protože 
na Lipně teď najdete tohle všechno. Hopsárium tu 
totiž otevřelo „hopsací arénu“. Děti čeká spousta 
atrakcí a je jedno, jestli je jim rok, čtyři nebo dva-
náct. Atrakcí pro všechny je plný dům od podlahy 
až po střechu. Prolézací věž s dlouhou skluzavkou, 
střílecí děla a fontána na pěnové míčky, nafuko-
vací skluzavka, trampolína nebo schovka v zavírací 
kapse velké klokanice – to vše najdete nyní 
v Hopsáriu, které se nachází v prostorách Aqua-
world Lipno. 

 

 

Venku pak najdete adrenalinovou sjezdovku pro 
nafukovací kruhy a dráhu pro šlapací auta. Flotila 
osmi amerických kár má v záloze i přídavná se-
dátka pro děti, na cestu se tedy může vydat celá 
rodina. To však není ke šlapacím autíčkům všech-
no, vyjet budete moct i na přístavní promenádu.  
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24. 7. 2013 / Pohádkové léto /Horní Planá /Vojta Vrtek - Kabinet létajících úžasností u kaš-
ny na náměstí od 17 hodin. www.sumava-lipno.eu  

25. 7. 2013 / Po stopách zlatokopů / IS a SEV Kašperské Hory / 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. 
www.npsumava.cz 

25. 7. 2013 / Workshop Batika a malba na triko/ Kubova Huť, Restaurace „Pod sjezdov-
kou“/ pro děti i dospělé od 13 hodin. www.restauracepodsjezdovkou.webmium.com 

25. 7. - 28. 7. 2013 / Anenská pouť a staročeský jarmark / Horšovský Týn / www.mkzht.cz 

26. 7. 2013 /Hudební pátky v renesančním dvorku / Klatovy/ Los Rumberos Quartet -afro - 
kubánská hudba, salsa, od 18 hodin. www.mksklatovy.cz 

26. 7. 2013 / Umíme si ještě hrát, aneb nejen jídlem živ je člověk / IS a SEV Kašperské Hory 
/ 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 recep-
tů. Od 10 do 13 hodin. www.npsumava.cz 

26. 7 – 27. 7. 2013 / Jmeniny města / Horažďovice / www.horazdovice.cz 

26. 7. - 27. 7. 2013/ Festival na konci světa/ pod hradem Kašperk/ hudebně divadelní festi-
val. www.sumavanet.cz/ickhory 

26. 7. - 28. 7. 2013/ Divadelní léto/ Zlatá Koruna /Českokrumlovská scéna: Příběhy Petra 
Voka aneb movie star 16. století žije; od 21 hodin. www.klaster-zlatakoruna.eu 

27. 7. 2013 / Rozmarné léto / Sušice, Ostrov Santos / Slavnostní znovuotevření ostrova 
Santos v Sušici spojené s kulturním programem. www.mestosusice.cz 

27. 7. 2013/ Hudební slavnost/ Kašperské Hory, Kostel sv. Markéty /koncert duchovní 
hudby starých evropských mistrů. www.sumavanet.cz/ickhory 

27. 7. 2013 / Slavnosti chleba / Lenora / Pečení chleba v historické obecní peci spojené 
s ochutnávkou, výrobky regionál-
ních pekáren, řemeslné a prodejní 
stánky, bohatý doprovodný pro-
gram. www.lenora.cz 

26. 7. 2013 / Michal Pavlíček a Mo-
nika Načeva / Vimperk, arkády / 
koncert kytarového mága a ženy 
mnoha tváří, od 20:00 hodin, 
vstupné 150,- Kč. 
www.letopodboubinem.cz 

26. 7. – 28. 7. 2013 / Tvůrčí víkend / Vimperk / výtvarné dílny a workshop hlasu se zpěvač-
kou Milli Janatovou. www.meks-vimperk.com 

27. 7. 2013 / Traktoriáda / Mlázovy / kondiční jízda zručnosti traktorů historických, novodo-
bých a domácí výroby, začátek v 10 hodin. www.troktoriada.sumava.net.cz 

27. 7. 2013 / Varhanní koncert / Nové Hutě, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova / od 19 
hodin. www.obecnovehute.cz 

27. 7. 2013 / Romský den / Vimperk, arkády / tanec, zpěv, romská kuchyně, dětské hry, od 
14 hodin. www.letopodboubinem.cz 

28. 7. 2013 / Kdo si hraje, zlobí míň / Sušice, Ostrov Santos / Zábavné odpoledne pro děti 
na ostrově Santos. www.mestosusice.cz 

28. 7. 2013 / Hudební léto / Hojsova Stráž, kostel / - 9. ročník, J. Svěcený a Conca Collegium 
(bývalé Pellant Collegium), od 19 hodin. www.sumava.net/itcruda 

Řidič vozidla pak na památku dostane certifikát s 
mapou, ujetými kilometry a průměrnou i maxi-
mální rychlostí. 

Starat se nemusíte ani o svačinu. Bistro s občer-
stvením najdete přímo v Hopsáriu, takže tu klidně 
můžete strávit celý den, otevřeno máme denně od 
10 do 19 hodin. Vstupné je hodinové a jeho výše 
se odvíjí od počtu osob, na LIPNO CARD získáte do 
14:00 hodin 15% slevu.  

Více informací na www.hopsarium.eu 

Letní letná na Lipně 
I letos se můžete těšit první červencový týden na 

Letní letnou na cestách, která zamíří opět do Lipna 
nad Vltavou.  

 

Na centrálním parkovišti vyroste pestrobarevné cirku-
sové městečko s celodenním programem pro malé i 
velké návštěvníky – dětskými představeními, pohád-
kami, večerními zahraničními soubory pro dospělé, s 
fotoateliérem Le Petit Cheval herečky Vandy Hybnero-
vé, výtvarnými a cirkusovými dílnami i barem. 

Letošní novinkou je mobilní koncertní show oblíbené 
kapely Kašpárek v rohlíku nazvané „Kašpárek na valní-
ku“. Kašpárkova divoká bejbypanková partička krocená 
v pojízdné kleci zahraje své největší hitovky za jízdy i ve 
statickém provedení. Součástí koncertu je krmení a 
drezůra muzikantů. Kromě klasických čír nastoupí mu-
zikanti v zbrusu nových kostýmech, které si nezadají se 
šmrncovními převleky Davida Bowieho. Nebude chy-
bět pojančený moderátor v osobě Kašpárka České re-
publiky, vymazlenýbejbypankový stánek i obří nafuko-
vací kašpárek, dvojník pravého Kašpárka. 

Lipno sport fest 2013 

Od 17. - 25. 8. si můžete v Lipně nad Vltavou užít 9 
dní aktivního sportu. Každý den na vás čeká bohatý 
sportovní i kulturní program - soutěže, zábava a aktivní 
pohyb pod vedením zkušených lektorů, den s NIKE 
nebo Specialized, koncerty a mnoho další. Veškerý 
program je ZDARMA! 

 Více na www.lipnosportfestival.cz, www.lipno.info 
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28. 7. 2013 / Rábský Floutek / hrad Rabí / PNUtí – O Kohoutkovi a slepičce. Autorská po-
hádka s nejedním překvapením, spoustou zábavy a písniček pro děti. Od 15 hodin. 
www.hrad-rabi.eu 

28. 7. 2013 / Buchty a loutky: Perníková chaloupka / Vimperk, arkády / divadlo, od 15:30 
hodin, děti zdarma. www.meks-vimperk.com 

28. 7. 2013 / Po stopách šumavských zálesáků / IS a SEV Kašperské Hory / 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 

30. 7. - 1. 8. 2013 / Ateliér Radost / hrad Rabí / ukázky drátenického řemesla a keramiky od 
10 do 16 hodin. www.hrad-rabi.eu     

30. 7. - 3. 8. 2013 / Divadelní léto/ Zlatá Koruna /Divadlo U mokrého stolu: Dva bratři; od 
21 hodin. www.klaster-zlatakoruna.eu 

30. 7. 2013 / Landesjugendorchester NRW / Vimperk, MěKS / Koncert zemského mládež-
nického orchestru, od 19:30 hodin. www.meks-vimperk.com 

Z Volar přes Lískový vrch na Soumarský most  
 Z města pod Bobíkem vyrazíme po žluté nebo po místním modrém okruhu k vrcholu Lís-

kovce a odtud sjezdem či pěšky z kopce dolů přes malebný lesní železniční přejezd Šumav-
ské lokálky. Od přejezdu po 100 m vyjdeme do šumavského luhu a po chvíli k Teplé Vltavě. 
Lesem po žluté, přes louky a dva mostky dojdeme k rekonstruované  lávce přes teplou Vlta-
vu, my nepůjdeme na Dobrou, ale půjdeme po zelené turistické značce na Soumarský most.  

Opět vysokou travinou a po úzké cestě mokřadem se dostaneme lesem ke dvěma řopí-
kům - to jsou malé bunkry pohraničního opevnění z roku 1939. Dojdeme opět k Teplé Vltavě 
a po chvíli lze odbočit k Soumarskému rašeliništi, které v roce 2012 prošlo velkou revitalizací 
a dnes je zde nádherný vyhlídkový okruh. Lesem, přes velké či malé klouzající kořeny a ně-
kolik padlých kmenů dojdeme na tábořiště Soumarský most. Zde se občerstvíme v pěkném 
přírodním prostředí s kvalitní obsluhou a můžeme výlet ukončit, nebo si zapůjčit loď v lodě-
nici, či sednout na vlak a odjet zpět do Volar. Nenáročný výlet vhodný pro pěší či cyklisty 
skýtá nejen dobrodružství, pěkné výhledy a zajímavou procházku. Délka trasy cca 10 km. 

Výlet připravil Ladislav Beran 

 

 Rok sv. Cyrila a Metoděje 
Muzeum Šumavy v Kašperských Horách zve na výsta-

vu k Roku sv. Cyrila a Metoděje do Muzea Šumavy 
v Kašperských Horách. 

Výstava potrvá do konce října pod čestnou patronací 
Biskupa českobudějovické diecéze Mons. Jiřího Paďou-
ra, OFMCap. a Apoštolského exarchy řeckokatolické 
církve v ČR Mons. Ladislava Hučka, biskupa.  
 

Více informací o Muzeu v Kašperských Horách na 
http://muzeum.sumava.net 

Výstavy v klatovském 
muzeu 

do 15. 9. 2013 „Klatovy našich prababiček“ – se-
cese v každodenním životě našich předků;  v rámci 
výstavy 13. 7. 2013 komentovaná prohlídka výstavy 
s kurátorkou PhDr. Janou Skarlantovou; od 15 ho-
din.                                                                                                                                        

do 15. 9. 2013 „Kavaleho Šumava“ – 30 let toulá-
ní a tvorby fotografa Jana Kavaleho;    

do 8. 11. 2013 „Nápojové sklo“ – výstava ze sbí-
rek klatovského muzea; 
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Zážitkový lesní program u Šumavouse 
 

Přemýšlíte jak strávit na Šumavě s dětmi volný čas, prožít dovolenou naplno, dýchat vůni 
lesa a vyčistit si hlavu?  

 Nevíte kam jak zabavit děti, když vy musíte do práce? Můžete s dětmi nebo dětem umož-
nit, aby samy poznávaly a dotýkaly se přírody všemi smysly. Dětské centrum Šumavous pro 

vaše děti připravilo volnočasové aktivi-
ty: 

Venkovní tvořivé dílničky - děti si 
pomocí různých kreativních aktivit 
osvojují základy zručnosti a dovednosti.  

Lesní program - děti se v průběhu her 
učí poznávat přírodu a její zákonitosti.  

Dětské pohybové hry - děti nesoutě-
ží, ale při hrách přizpůsobených věkové 
skladbě dětí a počasí spolupracují.  

 Zážitkový lesní program nabízí centrum Šumavous od 1.7. do 30.8. 2013, od pondělí do pát-
ku. Více informací, podrobný a aktuální program Dětského centra najdete na: 
www.sumavous.cz,  tel. 602 483 534. 

Za pohádkou na Šumavu do Mlázov 
Přijměte pozvání na ojedinělou výstavu pohádkových postaviček nejenom ze Šumavy, 
kterou naleznete v Pohádkové chalupě v Mlázovech u Kolince. 

V pohádkovém areálu kromě vlastní výstavy skřítků naleznete šatlavu, věštírnu i maňás-
kové divadlo, také malý ate- lier pro děti, Rarášovu stezku, Perníko-
vou chaloupku, pohádkový  golfík a plno dalšího. Můžete si projít 
stezku skřítka Šumavouse, navštívit hrad Troškov, prohlédnout si 
skřítčí obydlí v malé pohád- kové rezervaci, vystoupit na králov-
skou vyhlídku s výhledem na hrad Troškov, Bránu do Šumavy a na 
celé nadhradí. 

Je zde i socha víly Gabrety – Šumavy ke které k jejímu uctění mů-
žete položit kámen přiveze- ný z vašeho bydliště nebo oblíbeného 
místa a umístit ho do nově budované kamenné hradby. 

   O prázdninách hraje u chalupy Královské lidové divadlo tety Terezy pohádky pro děti. Výlet 
můžete spojit s prohlídkou nedalekých Velhartic, kde můžete navštívit hrad Velhartice a 
řezbářství Karla Tittla s Velhartickým betlémem. 

   V červenci a srpnu otevřeno denně od 10 do 18 hodin. 

Přijeďte se pobavit a trošičku pobát! www.pohadkovasumava.cz 

Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i vy.  Zajímavé články a příspěvky (spo-
lečně s fotografií) nám zasílejte na e-mail kytlicova@rras.cz. 

 

 

do 31. 12. 2013 „Klatovské karafiáty“ – při-
pomínka 200. výročí klatovských karafiátů; 

Otevírací doba muzea v červenci: úterý - neděle      
9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin. 

Více na www.muzeum.klatovynet.cz/muzeumkt 

Což takhle dát si pšeničné? 
Letos v létě to možné bude. Od 15. června 2013 

dává Šumavský pivovar ve Vimperku na výčep na 
letní sezónu i Vimperské pšeničné 12°.  

Oblíbený "Weizenbier" resp. "Weißbier" se dříve ve 
Vimperku též vařil a i tímto Šumavský pivovar pokra-
čuje v naplňování svého motta "Navazujeme na tradi-
ci".

 

Pšeničné pivo v síle 11° Šumavský pivovar už vařil v 
létě 2011 a bylo přijato velmi příznivě. Mnozí Rakuša-
né a Němci zmiňovali, že by obstálo i v Salcburku, 
městě tímto pivem proslaveném. Takže lze právem 
očekávat dobré pšeničné i letos. 

Navíc v červenci a srpnu bude mít Šumavský pivo-
var poprvé otevřeno každý den: v pondělí až neděli v 
době 11 - 23 hod. Věříme, že i to vám umožní k nám 
během vaší návštěvy Vimperku pohodlně zajít. Najde-
te nás ve Steinbrenerově ulici, pod městskou věží na 
náměstí Svobody. 

Aktuality a podrobnosti včetně popisu všech našich 
piv a jídelního i nápojového lístku najdete jako obvyk-
le na webových stránkách www.sumavskypivovar.cz 

Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk 

 
 

Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2013 v elektronické verzi PDF. 

Úvodní fotografie © Jiří Plachý Straňanský 
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	Modrý sloup – sen několika generací Šumaváků se splnil
	Den řemesel v Chanovicích
	Přijměte pozvání na tradiční letní akci v Chanovicích - Den řemesel - která se letos uskuteční v sobotu 6. července 2013.
	Po celý den bude probíhat předvádění tradičních rukodělných řemesel, spojené s trhem. Budou zde kováři, tkalci, řezbáři, košíkáři, perníkářky, bylinkáři, šperkaři, truhláři, přadleny, kameníci, podkováři, zbrojíři, tesaři, cukráři, hrnčíři, keramici, ...
	/ Jsou pozvány jen kvalitní dílny pracující tradičními českými postupy, z tradičních českých materiálů a vycházející z tradičních českých vzorů lidového řemesla. Celkem cca osmdesát pět dílen z celé ČR, včetně Nositelů tradice lidových řemesel vyzname...
	/ Jsou pozvány jen kvalitní dílny pracující tradičními českými postupy, z tradičních českých materiálů a vycházející z tradičních českých vzorů lidového řemesla. Celkem cca osmdesát pět dílen z celé ČR, včetně Nositelů tradice lidových řemesel vyzname...
	Další kulturní a společenské akce v roce 2013 v obci Chanovice:
	1. až 5. července – „Týden rukodělných seminářů s Mgr. Ivanou Sieberovou“, přihlášky u Mgr. B. Legátové tel. 371 120 715.

	Červencové akce na Šumavě
	5. července – pátek, „Vítězslav Doležal Obrazy“, výstava, zámek, do 21.8.2013 „Josef Chalupný Fotografie“, výstava, zámek, do 21.8.2013 vernisáž od 18 hodin.
	13. července – sobota, “Kubelíkovo trio“, od 18.oo hodin, koncert významného hudebního tělesa, zámecký areál.
	19. července - pátek, „Dobrotice – setkání na Vyhlídce a křest knihy“, od 17.oo hodin, sváteční setkání občanů v Dobroticích (SDH Dobrotice, Obec Chanovice).
	Dřevorubecké slavnosti v Peci pod Čerchovem
	Zveme všechny příznivce dobré zábavy a netradičních soutěží na Dřevorubecké slavnosti do Pece pod Čerchovem ve dnech 5. - 7. 7. 2013.
	Dřevorubecké 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.
	Pro letošní ročník je opět připravena řada novinek, obě soutěže zpestřené tak, aby se bavili jak soutěžící, ale hlavně diváci. Nebude opět chybět doprovodný program ani dřevěné pamětní medaile.
	/
	/
	program akce:
	V pátek  5. 7. ve 14 hodin se do dřeva zakousne první motorová pila v 8. ročníku dovednostní soutěže dřevorubců O pohár LST.
	Celou soutěží bude provázet zkušený závodník v dřevorubeckých soutěžích pan Jiří Vorlíček. Disciplíny budou obdobné jako loni, diváci se mohou těšit na směrové kácení, odvětvování, štafety složené z ruční práce a práce s motorovou pilou.
	O dobrou zábavu, adrenalin a extrémní fyzické výkony soutěžících nebude nouze. O přestávce nebude chybět ukázka starých motorových pil a soutěž pro diváky.
	Od 20 hodin je připravena taneční zábava se skupinou Sympaťáci.

	V sobotu 6.7. ve 14 hodin se postaví na start první kočí se svými koňmi ve 4. ročníku soutěže tažných koní na překážkové dráze " Podčerchovská rozporka". Tato soutěž oproti loňskému ročníku dozná několika malých změn a diváci by se měli dočkat ukázky ...
	/
	/
	V neděli 7. 7. od 11 hodin bude v kapli sv. Prokopa sloužena poutní mše svatá. Ve 14. hodin harmonikáři rozehrají svůj malý koncert, který ukončí v 18 hodin.
	V pátek a v sobotu program doprovodí ukázky starých řemesel a bude možné zakoupit si pamětní medaile, jako vzpomínku na letošní Dřevorubecké slavnosti. Pro nejmenší návštěvníky budou připraveny pouťové atrakce.
	Vstupné bude tradičně na všechny akce pořádané obcí dobrovolné. Občerstvení na všechny dny zajištěno. Samozřejmostí je točené pivo, točená limonáda, klobásy a grilované maso. Do celého areálu bude vjezd zakázán. To neplatí pro soutěžící, pořadatele, ú...
	Volarský sekáč
	Volarská občanská sdružení Ekocentrum a U nás za podpory Města Volary pořádají letos 13. července již pátý ročník soutěže v kosení kosou - Volarského sekáče.
	/
	/
	Soutěží se v pěti kategoriích – muži a ženy do 60 a nad 60 let a děti. Letos se díky nepřízni počasí budou sekat opět sena.
	Pro muže budou připraveny čtverce 7x7 m pro ženy 4x4 m a pro děti 2x2 m. Občerstvení zajištěno jak pro soutěžící, tak pro diváky.

	Již pravidelně se účastní přes dvacet sekáčů z celé republiky, měli jsme zde i borce ze Slovenska či Německa. Pokud si chcete změřit síly v kosení nebo se jen přijet podívat, jste srdečně zváni.
	Registece závodníků a informace na tel. 606289007 neba na email  ing.martin.janda@volny.cz.
	Šumavování ve Zdíkově
	Letos se již potřetí setkáme na kulturní akci s názvem Šumavování, která se opět uskuteční v přírodním amfiteátru šumavské obce Zdíkov u Vimperka 13. července (sobota) od 10 hodin.
	/
	/
	Na této akci se každoročně scházejí v rodinné atmosféře výrobci regionálních produktů a všichni ti, kdo se chtějí dobře pobavit nejen při poslechu místních hudebních skupin.
	Od dopoledne si na své přijdou nejmenší návštěvníci, pro které bude připraven animační program Šumavouse a hudební vystoupení Pavla Justicha. Později se představí hudební skupiny Šafrán, Albatros a Twistr.
	Během dne se bude možné dobře občerstvit, pokochat se fotografiemi Šumavy od Františka Weisse či si jen zalenošit na posekeném trávníku.
	Pokud budete mít zrovna cestu kolem, určitě se zastavte, na této akci jste vítáni. Loučím se mottem: "Máme rádi Šumavu!"

	Křemežský veletrh
	Obec Křemže zve na tradiční akci, která se koná od 18. do 21. 7. 2013.
	Výstavní a prodejní akce, která se letos koná již po dvaadvacáté, je se zaměřením „Vše pro domov, zahradu a hobby“ s bohatým kulturním programem pro děti i dospělé v jihočeské obci na českokrumlovsku. /
	Výstavní a prodejní akce, která se letos koná již po dvaadvacáté, je se zaměřením „Vše pro domov, zahradu a hobby“ s bohatým kulturním programem pro děti i dospělé v jihočeské obci na českokrumlovsku. /
	V rámci akce je připravena zahrádkářská poradna, divadelní představení pro děti, výstava o historii Křemže, hudební program – dechovka, country, rock a ohňostroj.
	Stánkový prodej – květiny, zahrádkářské a domácí potřeby, zahradní nábytek, zahradní technika, textil, hračky, občerstvení.
	Hopsací radovánky nově na Lipně
	Jistě nejeden rodič řeší občas dilema, jestli dopřát dětem řádění v Hopsáriu nebo je raději vzít na výlet, ven na kolo, do lanového parku nebo na koupání.
	Vy už si s tím ale nemusíte lámat hlavu, protože na Lipně teď najdete tohle všechno. Hopsárium tu totiž otevřelo „hopsací arénu“. Děti čeká spousta atrakcí a je jedno, jestli je jim rok, čtyři nebo dvanáct. Atrakcí pro všechny je plný dům od podlahy a...
	/
	/
	Venku pak najdete adrenalinovou sjezdovku pro nafukovací kruhy a dráhu pro šlapací auta. Flotila osmi amerických kár má v záloze i přídavná sedátka pro děti, na cestu se tedy může vydat celá rodina. To však není ke šlapacím autíčkům všechno, vyjet bud...

	Řidič vozidla pak na památku dostane certifikát s mapou, ujetými kilometry a průměrnou i maximální rychlostí.
	Starat se nemusíte ani o svačinu. Bistro s občerstvením najdete přímo v Hopsáriu, takže tu klidně můžete strávit celý den, otevřeno máme denně od 10 do 19 hodin. Vstupné je hodinové a jeho výše se odvíjí od počtu osob, na LIPNO CARD získáte do 14:00 h...
	Letní letná na Lipně
	Z Volar přes Lískový vrch na Soumarský most
	Rok sv. Cyrila a Metoděje
	Výstavy v klatovském muzeu
	do 15. 9. 2013 „Klatovy našich prababiček“ – secese v každodenním životě našich předků;  v rámci výstavy 13. 7. 2013 komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou PhDr. Janou Skarlantovou; od 15 hodin.                                                     ...
	do 15. 9. 2013 „Kavaleho Šumava“ – 30 let toulání a tvorby fotografa Jana Kavaleho;
	do 8. 11. 2013 „Nápojové sklo“ – výstava ze sbírek klatovského muzea;
	/
	/

	Zážitkový lesní program u Šumavouse
	Za pohádkou na Šumavu do Mlázov
	do 31. 12. 2013 „Klatovské karafiáty“ – připomínka 200. výročí klatovských karafiátů;
	Otevírací doba muzea v červenci: úterý - neděle      9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin.
	Což takhle dát si pšeničné?

