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Seidelovy fotografie na Modravě 
Tvář Šumavy před stoletím ukazuje nová výstava ve Spolkovém domě, který stojí 

v centru šumavské obce Modrava. Až do konce října si tam lidé mohou prohlédnout sním-
ky Josefa Seidela, který je označovaný za „obrazového kronikáře Šumavy“, a jeho syna 
Františka. Kolekce nazvaná Klostermannovská Šumava je o to zajímavější, že přináší spe-
ciální výběr přímo z Modravy a jejího nejbližšího okolí - jak v létě, tak i v zimě. 

 Na devíti panelech se návštěvník vrátí do let prvních turistů objevujících těžko dostupné 
lesy, mokřady i vrcholy. Může porovnávat vývoj obce a krajiny v první polovině 20. století. 
Mezi fotografiemi jsou i snímky poprvé zveřejněné a mnohým znalcům regionu neznámé. 

Josef Seidel fotografoval na svých cestách i místní obyvatele, což pro ně často byla jediná 
příležitost, jak získat svoji podobenku. Přijel je totiž vyfotit přímo do jejich prostředí, o čemž 
vypovídá na výstavě například snímek dvou lesníků na hájovně nedaleko Modravy. Seide-
lovské fotografování se chystá i nyní u příležitosti výstavy: během léta ji bude doprovázet 
další program. Zájemci uvidí film o Muzeu Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově, z něhož 
vystavené dílo pochází, a budou se moci nechat vyfotit před malovaným pozadím tak jako 
za časů Josefa Seidela. 

Dřevěné panely zažily svou premiéru v Domě U Beránka v Krajinské ulici v Českých Budě-
jovicích v letech 2005 a 2006. Pak se mimo jiné stěhovaly i na výstavu v hájence na Březníku. 
Nyní nesou nové snímky, 
které ve spolupráci 
s obecním úřadem Modravy 
vybrali pro toto šumavské 
místo pracovníci česko-
krumlovského Musea Foto-
ateliér Seidel, jež odkaz 
slavných autorů spravuje. 

Více o obci Modrava na 
www: obec modrava 
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Vábení babího léta na 
Dívčím Kameni 

V sobotu 7. 9. si na hrad přivábíme babí léto. 
A to bez ohledu na momentální počasí, protože 
buď babí léto přivábíme, nebo kdyby snad ne-
stačilo dorazit, využijeme velký stan, který bude 
v podhradí hradu.  

 

K dobré zábavě bude patřit již i cesta z parkoviště 
v Třísově k hradu, kdy po splnění určitých úkolů 
budete odměněni pokladem od skřítka z hradu. 
Start budeme mít nadvakrát, tak, abyste vždy 
stihli nejen cestu k hradu s plněním úkolů a nale-
zením pokladu, ale zejména pohádky Popelka v 
provedení Studia Dell'arte a Kašpárek se vrací do 
pohádky, kterou má pro Vás připravené divadlo 
Viďadlo. 

Během dne si budete moci upéci na ohýnku 
vlastní přinesené buřtíky a vyzkoušet si různá 
řemesla a činnosti.  

Časové rozvržení dne:  

8:30 - 10:00 start soutěžní cesty na hrad u par-
koviště v Třísově (parkoviště je v bezprostřední 
blízkosti vlakové zastávky Třísov) Po příchodu na 
hrad bude jako poslední úkol nalezení zaslouže-
ného pokladu od skřítka.  
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Výlet z Volar k boubínskému jezírku 
Z Volar se vydáme od kostela svaté Kateřiny směrem na Lenoru. Po kilometru odbočíme 

a po staré Lenorské silnici vyjedeme na Štegrovu huť a dál po lesní cestě až k rozcestí U 
obrázku. Odtud sjedeme (sejdeme) s prudkého kopce k zastávce ČD v Zátoni a dojedeme 
na parkoviště zvané Kaplice. Zde se můžeme občerstvit, zakoupit zajímavé suvenýry a po-
kračujeme k Boubínskému pralesu. Po krátké chůzi, či jízdě navštívíme IS NP Šumava Idina 
Pila, kde se dozvíme mnoho o Boubínském pralesu, můžeme shlédnout audiovizuální pro-
gram, zakoupit suvenýry a pokračujeme směrem k Boubínskému jezírku. 

   U jezírka se zdržíme a můžeme si pěšky projít několik kilometrů dlouhý naučný okruh, 
který nabízí ukázku pralesa, jak ho vytvářel čas a zejména splněná myšlenka lesníka Johna, 
který měl tento úsek na starost v dobách knížete Schwarzenberka téměř před150 lety. Jeho 
historie se datuje od roku 1858, kdy byl vyhlášen chráněným územím a to přetrvává do 
dnešních dnů. Uvidíme staré mohutné jedle, krále smrků, či velmi zajímavé chůdové kořeny. 
To vše pod horou Boubín 1362,2 metrů vysokou, která je druhou nejvyšší horou české části 
Šumavy. Prales je ve svahu v nadmořské výšce mezi 925 m.n.m a 1105 m.n.m. Zde můžeme 

vidět jak čas a sama příroda pracují, jak se vytváří 
pralesovité části. Boubínské jezírko leží 
v nadmořské výšce 820 metrů a bylo vytvořeno 
jako umělá nádrž k splavování dřeva již v roce 
1836. Je napájeno Kaplickým potokem, jehož tok 
byl upraven jako plavební kanál. Byl využíván ještě 
dvanáct let po druhé světové válce.  

Po projití okruhu se vydáme buď na vrchol Bou-
bín k volně přístupné rozhledně, nebo se navrátí-
me zpět. Cyklistům doporučuji cestu přes Zátoň a 
Lenoru a odtud po zelené přes Soumarský most a 
pěší tůru zde můžeme ukončit dojít k nedaleké 
stanici ČD a vrátit se šumavskou lokálkou zpět do 
Volar.  

  Pro Šumavského výletníka připravil Ladislav Be-
ran, Volary 

.  

Filmový festival 
NaturVision je za dveřmi 

Od 17. do 20. září 2013 se ve vimperském 
Městském kulturním středisku uskuteční, pod 
záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího 
Zimoly a členky Rady Jihočeského kraje Ing. Ha-
ny Rodinové, Ph.D., již 12. ročník filmového fes-
tivalu o zvířatech a přírodě NaturVision. Jedná 
se o významnou vzdělávací, kulturní a společen-
skou akci, kterou pořádá Město Vimperku ve 
spolupráci se společností Kultur:Land GmbH, 
Neuschönau. 

Během čtyřdenní filmové přehlídky budou mít 
návštěvníci možnost shlédnout celkem 13 filmů z 
celosvětové produkce. 

11:00 pohádka Popelka v provedení Studia 
Delll´arte  

14:00 - 15:00 druhý start u parkoviště v Třísově 
zakončený nalezením pokladu. Tento start je 
určen jen pro ty, kteří se neúčastnili dopolední-
ho soutěžení.  

17:00 pohádka Kašpárek se vrací do pohádky, 
kterou má pro nás připravené divadlo Viďadlo. 
Od 10 do 17 hodin bude možné kromě prohlíd-
ky hradu vyzkoušet různá řemesla a další čin-
nosti. Po celou dobu bude na hradě či v pod-
hradí hradu udržovaný ohýnek k opečení 
VLASTNÍCH buřtíků. Další drobné občerstvení a 
suvenýry najdete ve stánku hradu před druhou 
vstupní bránou.  

Vstupné: plné vstupné 70,- Kč (dospělí), snížené 
vstupné 50,- Kč (děti, studenti s průkazkou do 
26 let, důchodci).  

Vstupné je nepřenosné, je platné po celý 
den. Můžete přicházet a odcházet z hradu 
podle libosti. V ceně vstupného je započtena 
soutěžní cesta a poklad, prohlídka hradu, ohý-
nek a obě pohádky.  

Vyzkoušení řemesel podle Vašeho zájmu s 
použitím materiálu a nástrojů řemeslníků, od-
borného vedení a odnesení si vlastního výrobku 
je placeno u každého stánku zvlášť. Vstupné 
můžete zaplatit buď při startu u třísovského 
parkoviště, nebo přímo na hradě u stánku hra-
du.  

Více informací k akcím na www.divcikamen.cz  

Sušická pouť 
O víkendu 31. srpna až 2. září 2012 se v Suši-

ci koná tradiční pouť.  
Návštěvníci se mouhou těšit na pouťové 

atrakce, taneční zábavu, trhy, výstavu drobné-
ho zvířectva v areálu U Chovatelů a další akce.  

Program: 
MŠE  SVATÉ: sobota 31.8. - Kaple Anděla Stráž-
ce od 17 hodin - pobožnost křížové cesty (začá-
tek u řeky) a v 18 hodin - mše sv., celeburje 
novokněz P. Jozef Gumenický  
neděle 1.9. - Děkanský kostel sv. Václava: 7:30 
hodin - mše sv., celebruje P. Bohuslav Švehla; 
Kaple Anděla Strážce: 9 hodin - mše sv., ce-
lebruje P. Tomas van Zavrel a v 11 hodin hlavní 
poutní mše sv., celebruje mons. Jiří Paďour 
OFMCap. biskup českobudějovický;  Klášterní 
kostel sv. Felixe: 18 hodin - mše sv., celebruje 
P. Serafín Beníček, OFMCap. 
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Dopolední filmové bloky jsou, tak jako každý rok, určeny pro žáky a studenty nejen Vim-
perska, ale celého regionu. Součástí vstupenky, kterou žáci a studenti obdrží, bude jedna 
volná vstupenka, kterou mohou využít na jakýkoliv odpolední promítací blok.   

Pomyslnou tečkou za festivalem bude závěrečný Galavečer, který se uskuteční v pátek 20. 
září 2013 v Městském kulturním středisku. Během večera proběhne několik rozhovorů 
s významnými hosty, budou oceněni vítězové dětské výtvarné soutěže a na závěr bude 
promítnut jeden z oceněných filmů německé části festivalu. Celým večerem provede Roman 
Anděl.  

Veškeré informace k festivalu naleznete na webových stránkách města Vimperk. Děkujeme 
všem partnerům a sponzorům, kteří se na realizaci festivalu podílejí a srdečně zveme všech-
ny milovníky přírody na tento jedinečný festival! 

Lenka Švecová, MěÚ Vimperk 

Buškova číše na hradě Velhartice 
Přijďte pozvednout číši s Buškem z Velhartic u příležitosti svátku patrona české země sv. 

Václava!  

Na Buškově hradě ve Velharticích bude pro vás v sobotu 28. 9. a také v neděli 29. 9. 2013 
od 10 hodin připravena divadelně pojatá prohlídka s ochutnávkou vín  a piv přichystaných 
na hostinu a mnoho dalších zajímavostí.  

„Bušek řečený z Velhartic chystá oslavnou hostinu u příležitosti slavnosti sv. Václava. Je 
zván i český král a římský císař Karel IV. Zda skutečně přijede není zcela jisté..... 

Divadelně rozehraná prohlídka gotické 
části hradu Velhartice nabízí poučení o 
době, kdy jej Bušek budoval, kdy císař 
Karel nechal zhotovit a zasvětit Korunu 
královskou sv. Václavu, jeho nejoblíbe-
nějšímu českému světci, kdy pojížděl na 
hrad Kašperk a kdy život tak jako víno 
chutnal lahodně i trpce..." .  
Více informací na www.hrad-
velhartice.cz 

 

 

Ocenění z gurmánské soutěže Great taste 2013 
putovalo do Pohoří na Šumavě 
Když jsem na jaře letošního roku vyhrála World´s Marmalade Awards, kde každý z našich 
pěti zaslaných vzorků obdržel ocenění, a ocenění dostala pak i sama moje minimanufak-
tura, říkala jsem si, že se na mě asi usmálo štěstí. Pětkrát :-) A pořádně se culilo i co do 
dopadu na můj obchod… 
Pak jsem si užila malé, nízké a podlé závisti nejmenované 
české „úřednice“ a pochopila, že boj s blbem je bojem 
předem prohraným. V tu dobu jsem také přemýšlela, 
jestli u nás na Pohoří nepřesunu výrobu o pár metrů za 
louku, za hraniční kámen, kde je volný statek. A kam ona 
citovaná malost nedosáhne... Ale neumím utíkat, poperu 
se i s tím, řekla jsem si - čím silnější nepřítel, tím sladší je 
výhra :-), a dala jí na frak :-))  
Ano, výhra, o té jsem vlastně chtěla psát... Navzdory ně-
kterým nepřejícím a jako poděkování všem přátelům a 
milovníkům marmošek z mojí manufaktury, jako díky de-

pondělí 2.9. - Kaple Anděla Strážce: 8 hodin - mše 
sv., celebruje P. Serafín Beníček, OFMCap (zakon-
čení poutě). 
 
BALÓNOVÁ  FIESTA 2013: pátek 30.8. - neděle 
1.9. - Sušice, bývalý areál městských lesů ve Vol-
šovské ulici od 6 hodin. 
pátek 30.8. - Velhartice pod hradem od 18 hodin  
sobota  31.8. - Rabí louka při výjezdu z obce směr 
Horažďovice od 18 hodin  
 
POUŤOVÁ  VÝSTAVA  DROBNÉHO  ZVÍŘECTVA 
Pořádá MO Český svaz chovatelů v areálu chovate-
lů v Sušici, v sobotu 31.8. od 8 do 18 hodin a v ne-
děli 1.9. od 8 do 15 hodin. 

 
SUMMER  CLOSING  2013  
pátek 30.8. v Music Clubu Sokolovna v Sušici 
 
TIEF  DRIN  IM  BÖHMERWALD 
pátek 30.8. v Galerii Sirkus v 1. patře budovy Kina 
v Sušici od 19:00 hodin vernisáž výstavy.  
 
DANCE  NIGHT 
pátek 30.8. DJ Trueman ( + afterparty, vernisáž) v 
Tradičním Kloubu v Sušici od 21:00 hodin.  
 
VÝMĚNNÁ  SCHŮZKA  FILATELISTŮ 
sobota 31.8. v Muzeu Šumavy v novém přednáš-
kovém sále výměnná schůzka všech sběratelských 
oborů od 8 do 12 hodin. Od 9 hodin se uskuteční 
přednáška na téma: 330. výročí výstavby Kaple 
Anděla Strážce. Klub filatelistů zve zájemce k účas-
ti. Vstup zdarma.  
 
POUŤOVÁ  TANEČNÍ  ZÁBAVA 
sobota 31.8. v restauraci Zlatá Otava v Sušici , hra-
je skupina Exit od 21 hodin 
 
POUŤOVÉ  TRHY 
sobota 31.8. a neděle 1.9. na sušickém náměstí 
 
POUŤOVÉ  ATRAKCE 
v areálu u koupaliště ve Volšovské ulici v Sušici.  
 
HIGH  POINT SUŠICKÝ  TROJBOJ 
sobota 31.8. - 5. ročník cyklistického závodu, po-
řádá High Point Bike Team Sušice o.s., podrobnosti 
na www.mtb-susice.cz 
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sítkám tisíc spokojených klientů, mohu oznámit oficiální zprávu od pořadatele nejslavnější 
světové gurmánské soutěže GREAT TASTE AWARDS 2013, která po měsících trvání, hodno-
cení, posuzování a vyřazování... právě vyhlásila výsledky: 
  
Marmeláda Citronová čistá, z BIO citronů pocházejících z jihoitalské Amalfi (vlastní sběr), 
ta, která obdržela dvojitou zlatou medaili na Worlds Marmalade Awards, získala DVĚ ZLATÉ 
HVĚZDY na  GREAT TASTE AWARDS! 
  
Marmeláda Višňová čistá, a klidně jí může euroúředník říkat džem, a vztekat se až pukne, 
pocházející z celých novohradských višní, a kterou gastronaut Pavel Maurer označil za... viš-
ňovou ... (víc si ona, ani já přát nemůžeme), získala DVĚ ZLATÉ HVĚZDY na GREAT TASTE 
AWARDS! 
Víc vzorků jsem do Británie neposílala :-) 
Pár slov rozhodčích o našich marmoškách: Intense lemon flavour and excellent jell. Com-
plex flavours which combine to a unified whole. We agree with the original judging and 
thoroughly enjoyed the balance of sweet and sharp. A real burst of sunshine in the fla-
vours. / Very glossy, looks well set with lots of fruit; good colour Very slight cherry aroma. 
Appealing real cherry pieces within a good jelly; good tender skin. A rich cherry flavour; tas-
tes natural, not overloaded with sugar., This is someone who knows how to make cherry 
jam. Lovely fresh cherries, we really enjoyed. 
A jen na závěr, pro pochopení, jak náročná soutěž GTA je, pár čísel: 

• Soutěžilo mezi sebou 9 738 vzorků 
všech možných potravin a pochutin z celého 
světa. 

• Nesoutěžilo se o nejlepší kus 
v kategorii, ani mezi sebou napříč kategorie-
mi, ale jen a pouze o nejvyšší gurmánské 
ocenění od 450 porotců.  

• Soutěž probíhala pět měsíců. 
• Dvouhvězdičkový úspěch si domů 

odnáší pouze pět procent soutěžících.  
  

Tak přátelé, letos už máte od podobných zpráv klid, žádná jiná prestižní soutěž se světem 
širým nekoná a na rok příští jsem připravila projekt, který... jistě zaskočí, překvapí, věřím, že 
nadchne a hlavně, dá našim marmeládám... křídla :-)) Těšte se na konec léta, kdy spatří 
světlo světa! 

Středověké pivo na 
vimperském zámku 
uvařeno! 

Během oslav 750 let založení Vimperku bylo v so-
botu 24. srpna 2013 na zámku uvařeno pivo způso-
bem jako ve středověku.  

Bylo vařeno v historických kádích s otopem dře-
vem a scezováním přes slámu. Použit byl divoký 
chmel. Pivo jako historická rarita bude nabízeno 
pouze v restauraci Šumavského pivovaru počátkem 
září 2013.  

Středověký Vimperk 13°, jak bylo pivo nazváno, je 
pivo svrchně kvašené uvařené převážně ze pšeničného sladu. Rozmanitá vůně ovocných tó-
nů se mísí s lehkým tónem kouře přímého otopu dřevem na otevřeném ohništi. Nevýrazná 
hořkost je způsobena chmelením divokým hlávkovým chmelem. 

Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk, www.sumavskypivovar.cz 

41. ročník plavby 
kuriózních plavidel 

Po roce znovu nastává chvíle, kdy můžeš smo-
čit pádlo ve Vltavě pod Vyšším Brodem! Pivo 
Pardál tě zve v sobotu 7. září ve 13:27 hodin na 
41. ročník Plavby kuriózních plavidel.  

Přivez vlastní plavidlo, nebo přijeď fandit! Po-
stav vlastní vyladěné plavidlo a přijeď s ním, po-
sádka nejoriginálnějšího plavidla získá 20 000 Kč. 
Zápis posádek bude probíhat již od 9:00 - 12:00 h 
v označeném stanu pořadatelů. 
 

                                               
Konstrukce plavidla:  

Mimo lodi vše, co je způsobilé plout po Vltavě z 
Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou a ne-
znečistí řeku. Rozměry: šířka 2,2 m, výška 1,8 m, 
délka neomezena (dána způsobilostí). Posádka: 
zastupuje ji kapitán, při prezentaci se prokazuje 
OP osoba starší 18-ti let, všichni účastníci musí 
umět plavat, osoby mladší 18-ti let plují výhradně 
se souhlasem a na zodpovědnost zákonného zá-
stupce.  

Na místě budou připraveny pestré soutěže, la-
dění triček, atrakce a další.  

Více informací na: http://plavidla.pardal.cz/ 

 Bělská pouť  
Město Bělá nad Radbuzou připravilo čtyřdenní 

maraton společenských, kulturních, církevních a 
sportovních pouťových akcí od 12. do 15. září.  

Zahájí jej ve čtvrtek 12. září již 8. ročník běžec-
kých závodů Bělská míle. Páteční program tradič-
ně obstarají country skupiny a sobotu vyplní 
rockový den. Neděle 15. září se ponese v duchu 
historie – návštěvníky čekají průvody městem, 
středověká hudba a tanec, historický šerm, po-
hádky pro děti a středověký jarmark. Celý den 
bude moderovat sám Nikl, duch Českého lesa, 
který Vás všechny zve na svůj první „historický 
den“. 
 
Program:  
čtvrtek 12. září 
18:00 Bělská míle - atletický mítink - hřiště ZŠ 
20:15     Ohňostroj 
pátek 13. září 
19:00 Dolejšáci - pódium za úřadem 
20:00 Country tance - turisté z Bělé a z Eslarnu 
20:15     Vladimír Mišík trio 
21:30  Dolejšáci 

 

 

http://www.sumavskypivovar.cz/�
http://plavidla.pardal.cz/�
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Příjem žádostí o značku "ŠUMAVA originální 
produkt®" pro výrobky 
Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s. zahajuje příjem žádostí o značku "ŠUMAVA 
originální produkt®".  

Výrobci nebo zemědělci, kteří vyrábějí či pěstují své pro-
dukty na území okresů Domažlice, Klatovy, Prachatice a 
Český Krumlov, mohou podávat své žádosti do 15. září 
2013 elektronicky na webu regionálních značek na odkazu: 
www.regionalni-znacky.cz a zároveň vytištěné s nezbyt-
nými přílohami také poštou na adresu RRA Šumava (384 73 
Stachy 422), kde také obdrží veškeré informace u regionál-
ní koordinátorky značky, paní Kateřiny Vláškové (vlasko-
va(at)rras.cz, tel.:380 120 263).  

 
Místní výrobky jsou výjimečné svojí vazbou na region z pohledu tradice, použitím místních 
surovin, ručním zpracováním, motivem nebo originalitou. Jejich zakoupením získá návštěv-
ník autentický suvenýr nebo dárek ze Šumavy.  

Užívání značky "ŠUMAVA originální produkt®" přináší držitelům značky několik výhod, na-
příklad propagaci v šumavských tiskovinách, katalogu certifikovaných výrobků s popisem 
výrobků a kontaktními údaji na výrobce. Dále pak propagaci prostřednictvím médií, na spo-
lečných akcích a prezentacích výrobců či na veletrzích cestovního ruchu nejen v ČR, ale i v 
zahraničí.  

Veškeré informace o certifikovaných produktech, systému značení a vydané tiskoviny ke 
stažení naleznete také na www.regionalni-znacky.cz 

Příjem žádostí o značku "ŠUMAVA originální 
produkt®" pro služby v cestovním ruchu a 
zážitky 

Regionální rozvojová agentura Šuma-
va o.p.s. zahajuje příjem žádostí o znač-
ku "ŠUMAVA originální produkt®" pro 
služby v cestovním ruchu - ubytovací a 
stravovací zařízení nebo nově i zážitky.  

 Provozovatelé, kteří nabízí tyto služby 
na území okresů Klatovy, Prachatice a 
Český Krumlov, mohou podávat své žá-
dosti do 9. září 2013. Žádosti pro zážitky 
se podávají na formuláři žádosti o zážit-
ky, žádosti pro ubytovací a stravovací 
služby elektronicky na webu www.regionalni-znacky.cz. Žádosti musí být zároveň doručeny 
vytištěné a podepsané s nezbytnými přílohami na adresu RRA Šumava (384 73 Stachy 422), 
kde také obdrží veškeré informace u regionální koordinátorky značky pro oblast Šumavy, 
paní Kateřiny Vláškové (tel. 380 120 263, vlaskova@rras.cz. 

 Užívání značky "ŠUMAVA originální produkt®" přináší držitelům značky několik výhod, 
například propagaci v šumavských tiskovinách, katalogu certifikovaných služeb s popisem 
zařízení a kontaktními údaji. Dále pak propagaci prostřednictvím médií, na společných ak-
cích a prezentacích či na veletrzích cestovního ruchu nejen v ČR, ale i v zahraničí.  

Více informací k regionální certifikaci naleznete na www.regionalni-znacky.cz  

  
sobota 14. září 
10:00 Vyhlášení bělských osobností roku 2013 - 
pódium za úřadem 
10:00 TJ Start Bělá nad Radbuzou - TJ Sokol Plzeň 
Letná (volejbal – ženy) 
11:00 - 18:00 Rockový den - Turbo, Děda Mládek 
Illegal Band, Zastodeset, AC/DX 
13:00  Slavnostní otevření Medové kavárny a cuk-
rárny s hudbou - Čečínská 146 
20:00 Pouťová taneční zábava v KD - hraje Skalan-
ka  

 
                                                
neděle 15. září 
9:00       Poutní mše svatá v kostele Panny Marie 
Sedmibolestné 
10:00 - 17:00      Niklův historický den – pódium za 
úřadem – moderuje Přemysl Kubišta 
průvody městem, skupina středověké hudby, sku-
pina historického šermu, klukovský šerm, divadlo 
pro děti, taneční skupina, středověký jarmark 
14:45     TJ Start Bělá nad Radbuzou – FK Holýšov 
(kopaná – starší přípravka) 
16:30     TJ Start Bělá nad Radbuzou – FK Holýšov B 
(kopaná – muži) 

  
sobota, neděle 10:00 – 17:00  

Příroda kolem nás - výstava Milana Vlka v zasedací 
síni MÚ; obrazy Jany Sekerákové a Václava Cvachovce 
– výstava v klubovně hasičské zbrojnice. 

Lipno dětem aneb 
Den s Integrovaným zá-
chranným systémem 

Nejen děti se mohou těšit v sobotu 7. září 2013 
od 10 hodin na další dětský den, tentokrát Lipno 
dětem aneb den s Integrovaným záchranným sys-
témem. Zábavnou formou se dozvíte, jak pracují 
při záchranné akci policie, hasiči, letecká zá-
chranná služba, vodní záchranná, horská služba 
aj.  

 

 

 

http://www.regionalni-znacky.cz/zadost-sumava�
http://www.regionalni-znacky.cz/sumava/cs/pro-vyrobce/default/4/zakladni-informace�
http://www.regionalni-znacky.cz/sumava/cs/pro-vyrobce/dokumenty/?file=zadost-zazitky-od-1-5-2013.doc&do=download�
http://www.regionalni-znacky.cz/sumava/cs/pro-vyrobce/dokumenty/?file=zadost-zazitky-od-1-5-2013.doc&do=download�
http://www.regionalni-znacky.cz/zadost-sumava�
mailto:vlaskova@rras.cz�
http://www.regionalni-znacky.cz/sumava/�
Monika Kytlicová
Razítko
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 Zářijové akce na Šumavě 
6. 9. - 7. 9. 2013 / 7. ročník „Pivobraní a vinobraní“ / Železná Ruda, u hřiště za tratí /-čeká 
vás nejen degustace oblíbených nápojů. www.hotelbelveder.cz  

6. 9. -7. 9. 2013 / Dny evropského 
dědictví /Klatovy/ bohatý kulturní 
program na klatovském náměstí, vy-
vrcholením celé akce koncert v 18 
Javory. www.klatovy.cz 

6. 9. - 8. 9. 2013 / OKOLO Železné 
Rudy s časopisem TURISTA / Železná 
Ruda / 6. ročník mezinárodní cyklo - 
turistické akce s různými trasami a 
bohatým doprovodným programem 
pořádá pension HABR a časopis TU-
RISTA. www.pkvylet.cz  

7. 9. 2013 /Chlumanský trh / Chlumany / Trh s nabídkou čerstvého pečiva, hub, medu, 
ovoce, zeleniny, řezaných květin a bylin.  Od 8 do 12 hodin. www.kyby.cz, www.chlumany.cz 

7. 9. 2013 / 120 let tratě Číčenice – Prachatice / Prachatice / Jízda zvláštního parního vlaku 
z Prachatic do Vodňan, výstava v Městském muzeu Vodňany a další kulturní program. 
www.cd.cz 

7. 9. 2013 / Farmářské trhy / Sušice, náměstí Svobody / Tradiční trhy spojené se soutěží a 
hudebním vystoupením od 8 do 13 hodin. www.mestosusice.cz 

7. 9. 2013 / Šumavský korbel / Vimperk, MěKS / tradiční setkání harmonikářů, od 14 hodin, 
vstupné dobrovolné. www.meks-vimperk.com 

7. 9. 2013 / Vítání babího léta / Dívčí Kámen / v podvečer divadlo Viďadlo a do 11 hodin 
Studio Dell´Are, soutěže pro děti. www.divcikamen.cz 

 7. 9. 2013 /Vítejte po prázdninách / IS a SEV Kašperské Hory / zábavné odpoledne plné 
tvořivých a řemeslných aktivit, od 13 do 18 hodin. www.npsumava.cz 

11. 9. 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   

12. 9. 2013 /Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy/ mladí význační umělci, účinku-
jí: Maxim Averkiev, Michaela Agustínová, Michal Sedláček.  Začátek v 19 hodin, sál radnice. 
www.mksklatovy.cz 

12. 9. 2013 /Královský hudební festival / Zlatá Koruna, klášter / hudební pocta spisovateli 
a básníku Ladislavu Dvořákovi (1920–1983) - Anna Fliegerová (housle), Nadia Ladkany (zpěv) 
Zdeněk Zahradník (klavír), koncertní sál u křížové chodby od 19.30 hodin. www.klaster-
zlatakoruna.eu 

13. 9. - 15. 9. 2013 / Mykologická výstava / Klatovy, KD/ www.mksklatovy.cz 

13. 9. 2013 / Spirituál kvintet / Kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě / benefiční koncert od 20 
hodin na obnovu varhan v kostele sv. Vintíře, vstupné 250,- Kč. www.sumavskecesty.cz 

13. 9. – 15. 9. 2013 / Oslavy města / Kašperské Hory/ šumavská řemesla, staročeský jar-
mark a připomínka výročí K. Klostermanna, bohatý kulturní program, soutěže a promítání o 
Šumavě. www.sumavanet.cz/ickhory 

14. 9. 2013 /Ecce Libris / Prachatice / Setkání českých a německých spisovatelů ve vlacích 
Českých drah a Ilztalbahn na cestě z Prachatic do bavorského Pasova. www.cd.cz 

14. 9. 2013/ Večerní prohlídka / Zlatá Koruna, klášter / u příležitosti dnů evropského dědic-
tví od 20 hodin. www.klaster-zlatakoruna.eu 

Po celý den vás v Lipně nad Vltavou čekají ukázky jed-
notlivých složek např. slanění ze Stezky korunami stro-
mů, ukázky zásahové jednotky, policejních kynologů, 
vodní záchranné služby, hasičů. Tým záchranářů z Letec-
ké záchranné služby České Budějovice pak předvedou 
ukázku evakuace zraněné osoby z horního patra stezky 
za pomoci vrtulníku a lanového podvěsu. Vrtulník a 
ostatní techniku si pak budete moci prohlédnout pěkně 
z blízka.  
 
Více informací o akcích v Lipně nad Vltavou naleznete na 
www.lipno.info  

Lipenský Kolo-toč 
Zveme vás na 2. ročník akce Lipenský KOLO-toč. 

Akce, která se bude konat v sobotu 28. září 2013, 
jeideální pro všechny, kteří mají rádi jízdu na kole 
či in-line bruslích 

Malé i velké, rodiny s dětmi, aktivníi rekreační 
sportovce… prostě všechny, kteří si chtějí užít den a 
načerpat energii díky nádhernýmscenériím okolí 
lipenského jezera.  

Akce začne v 11 hodin v Lipně nad Vltavou v pří-
stavu u budovy Kapitanátu. V té se nacházíi půjčov-
na kol a bruslí, takže mohou přijet i ti, kteří nemají 
potřebné sportovní vybavení či ho jennechtějí vozit 
s sebou. Pojede se po Jezerní cyklo- a in-line trase 
směrem na Frymburk, následněpřívozem na Frýda-
vu a odtud přes Přední Výtoň zpět do Lipna nad Vl-
tavou.  

 

Po cestě budoupřipraveny soutěže a hry pro děti, v den 
konání bude pro účastníky např. jízda tobogánem na-
Stezce korunami stromů Lipno zdarma, zajímavé slevy 
připravila i společnost LIPNO SERVIS. 

Fotografická výstava o 
putování po Africe 

Výstava fotografií, které se týkají hlavně neza-
pomenutelné fauny a flóry jižní Afriky (Jihoafrické 
republiky, Namibie a Lesotha), je otevřena na 
zámku v Chanovicích. 

Na fotografiích si můžete prohlédnout například 
tyto skupiny rostlin: vřesovce, kosatcovité, orchide-
je, proteje, šťavely a další. Autory fotografií jsou 
manželé Sudovi, doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D. a RNDr. 
Radka Sudová, Ph.D., kteří do oblasti podnikli cel-
kem osm pracovních cest.  

http://www.hotelbelveder.cz/�
http://www.klatovy.cz/�
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http://www.klaster-zlatakoruna.eu/�
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http://www.mksklatovy.cz/�
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14. 9. 2013 / Kvetoucí poklady podzimu / IS a SEV Kašperské Hory / Botanická vycházka 
nejen za šumavskými hořci, od 10 do 14 hodin. www.npsumava.cz   

14. 9. 2013 / Šumavský fotomaraton / IS a SEV Kašperské Hory / velká fotografická soutěž 
pro začínající i pokročilé, pro každého, kdo rád fotí. Hodnotné ceny pro vítěze a dárek pro 
každého. Od 9 do 17.30 hodin. S sebou fotoaparát, nabitou baterii, prázdnou paměťovou 
kartu a chuť fotit. www.npsumava.cz 

14. 9. – 15. 9. 2013 / Dny Evropského dědictví / Vimperk / zpřístupnění nejzajímavějších 
památek kulturního dědictví. www.vimperk.cz 

15. 9. 2013 / Pošumavská liga horských kol / Hojsova Stráž / 13.ročník, do celkového pořa-
dí se započítává 7 nej… závodů celého seriálu. Tel.: 603 283 017 

15. 9. 2013 / Karavana Swingers Band/ Kdyně / park u Muzea příhraničí od 14 hodin, 
vstupné 50 Kč. www.kdynsko.cz 

17. 9. – 20. 9. 2013 / NaturVision / Vimperk, MěKS / dvanáctý ročník česko-německého 
filmového festivalu o zvířatech. www.vimperk.cz 

19. 9. 2013 / Kristina/ Klatovy, KD/ koncert. www.mksklatovy.cz 

19. 9. 2013 / Královský hudební festival / Zlatá Koruna, klášter / Trio Karageorgiev, kon-
certní sál u křížové chodby. www.klaster-zlatakoruna.eu 

21. 9. 2013 /Seidlovský vlak Boleticko / České Budějovice – Horní Planá a zpět / 5 let Mu-
sea Fotoatelier Seidel. Cyklus dopro-
vázených výletů na místa kde vznika-
ly světově proslulé fotografie Josefa 
Seidela. www.cd.cz 

21. 9. 2013 / Farmářské trhy / Vim-
perk, Rožmberská ulice / regionální 
produkty, ovoce, zelenina, nápoje. 
Od 8 do 12 hodin. www.vimperk.cz 

26. 9. 2013/ Všechnopartička/ Kla-
tovy, KD/ zábavný pořad K. Šípa. 
www.mksklatovy.cz 

28. 9. 2013/ Svatováclavské oslavy 
/ Klatovy/ svatováclavská jízda a kulturní program na náměstí od 10 hodin. 
www.mksklatovy.cz 

28. 9. 2013 / Královský hudební festival / Zlatá Koruna, kostel / Svatováclavský koncert: 
českokrumlovský sbor Medvíďata od 18 hodin. www.klaster-zlatakoruna.eu 

28. 9. 2013 / Pečení chleba v obecní peci / Lenora, obecní pec / Mlsálci se mohou těšit na 
tradiční lenorské placky, housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www.staralenora.cz 

28. 9. 2013 / Svatobor Tour / Sušice, náměstí – Svatobor / 24. ročník závodu cyklistů a běž-
ců ze sušického náměstí na vrch Svatobor. www.ski-club.unas.cz 

30. 9. – 6. 10. 2013 / Týden knihoven / Horažďovice / www.knihovna.horazdovice.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. 

 

Jan Suda je chanovický rodák, který působí na 
Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Univer-
zity Karlovy v Praze a je předsedou redakční rady 
populárně-biologického časopisu Živa. Radka Su-
dová působí jako vědecký pracovník v Botanic-
kém ústavu Akademie věd v Praze, kde studuje 
zejména význam mikroskopických půdních hub.

 

Nejvíce fotografií je z Jihoafrické republiky, kte-
rá je díky rozmanitosti své přírody pro přírodo-
vědce (a botaniky zvlášť) vskutku zemí zaslíbe-
nou. Zcela oprávněně jí náleží přízvisko „celý svět 
v jedné zemi“. Výstava představí zejména neopa-
kovatelnou pestrost tamní květeny: rozsáhlé po-
rosty cibulovin nejrůznějších barev a tvarů, kve-
toucí poušť i bizarní svět sukulentních rostlin.  

Výstava potrvá do 30. září 2013, otevírací doba: sr-
pen – denně od 10 do 16 hodin, září – svátky, víkendy 
od 10 do 16 hodin.  

Rybářský den 
v hoslovickém mlýně  

V sobotu 21. září se bude v hoslovickém mlýně 
konat rybářský den.  

Pro návštěvníky budou připraveny ochutnávky 
ryb a produktů z nich, možnost jejich nákupu, 
tematické aktivity, ukázky výroby a opravy čeře-
nu, pečení chleba. Akce se uskuteční od 10 do 16 
hodin. Vstupné 50 a 25 Kč  

V září bude v hoslovickém mlýně otevřeno: 
úterý-neděle 9:00 – 16:00 hodin  

Více informací na webu: www.muzeum-
strakonice.cz 

  
 

 

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

Úvodní fotografie © Monika Kytlicová 
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	Seidelovy fotografie na Modravě
	Vábení babího léta na Dívčím Kameni
	V sobotu 7. 9. si na hrad přivábíme babí léto. A to bez ohledu na momentální počasí, protože buď babí léto přivábíme, nebo kdyby snad nestačilo dorazit, využijeme velký stan, který bude v podhradí hradu.
	/
	/
	K dobré zábavě bude patřit již i cesta z parkoviště v Třísově k hradu, kdy po splnění určitých úkolů budete odměněni pokladem od skřítka z hradu. Start budeme mít nadvakrát, tak, abyste vždy stihli nejen cestu k hradu s plněním úkolů a nalezením pokla...
	Během dne si budete moci upéci na ohýnku vlastní přinesené buřtíky a vyzkoušet si různá řemesla a činnosti.
	Časové rozvržení dne:
	8:30 - 10:00 start soutěžní cesty na hrad u parkoviště v Třísově (parkoviště je v bezprostřední blízkosti vlakové zastávky Třísov) Po příchodu na hrad bude jako poslední úkol nalezení zaslouženého pokladu od skřítka.

	Výlet z Volar k boubínskému jezírku
	/Filmový festival NaturVision je za dveřmi
	11:00 pohádka Popelka v provedení Studia Delll´arte
	14:00 - 15:00 druhý start u parkoviště v Třísově zakončený nalezením pokladu. Tento start je určen jen pro ty, kteří se neúčastnili dopoledního soutěžení.
	17:00 pohádka Kašpárek se vrací do pohádky, kterou má pro nás připravené divadlo Viďadlo. Od 10 do 17 hodin bude možné kromě prohlídky hradu vyzkoušet různá řemesla a další činnosti. Po celou dobu bude na hradě či v podhradí hradu udržovaný ohýnek k o...
	/Vstupné: plné vstupné 70,- Kč (dospělí), snížené vstupné 50,- Kč (děti, studenti s průkazkou do 26 let, důchodci).
	/Vstupné: plné vstupné 70,- Kč (dospělí), snížené vstupné 50,- Kč (děti, studenti s průkazkou do 26 let, důchodci).
	Vstupné je nepřenosné, je platné po celý den. Můžete přicházet a odcházet z hradu podle libosti. V ceně vstupného je započtena soutěžní cesta a poklad, prohlídka hradu, ohýnek a obě pohádky.
	Vyzkoušení řemesel podle Vašeho zájmu s použitím materiálu a nástrojů řemeslníků, odborného vedení a odnesení si vlastního výrobku je placeno u každého stánku zvlášť. Vstupné můžete zaplatit buď při startu u třísovského parkoviště, nebo přímo na hradě...
	Sušická pouť
	O víkendu 31. srpna až 2. září 2012 se v Sušici koná tradiční pouť.
	Návštěvníci se mouhou těšit na pouťové atrakce, taneční zábavu, trhy, výstavu drobného zvířectva v areálu U Chovatelů a další akce.
	Program:
	MŠE  SVATÉ: sobota 31.8. - Kaple Anděla Strážce od 17 hodin - pobožnost křížové cesty (začátek u řeky) a v 18 hodin - mše sv., celeburje novokněz P. Jozef Gumenický
	neděle 1.9. - Děkanský kostel sv. Václava: 7:30 hodin - mše sv., celebruje P. Bohuslav Švehla; Kaple Anděla Strážce: 9 hodin - mše sv., celebruje P. Tomas van Zavrel a v 11 hodin hlavní poutní mše sv., celebruje mons. Jiří Paďour OFMCap. biskup českob...

	Buškova číše na hradě Velhartice
	pondělí 2.9. - Kaple Anděla Strážce: 8 hodin - mše sv., celebruje P. Serafín Beníček, OFMCap (zakončení poutě).
	BALÓNOVÁ  FIESTA 2013: pátek 30.8. - neděle 1.9. - Sušice, bývalý areál městských lesů ve Volšovské ulici od 6 hodin.
	pátek 30.8. - Velhartice pod hradem od 18 hodin
	sobota  31.8. - Rabí louka při výjezdu z obce směr Horažďovice od 18 hodin
	POUŤOVÁ  VÝSTAVA  DROBNÉHO  ZVÍŘECTVA
	Pořádá MO Český svaz chovatelů v areálu chovatelů v Sušici, v sobotu 31.8. od 8 do 18 hodin a v neděli 1.9. od 8 do 15 hodin.
	SUMMER  CLOSING  2013
	pátek 30.8. v Music Clubu Sokolovna v Sušici
	TIEF  DRIN  IM  BÖHMERWALD
	pátek 30.8. v Galerii Sirkus v 1. patře budovy Kina v Sušici od 19:00 hodin vernisáž výstavy.
	DANCE  NIGHT
	pátek 30.8. DJ Trueman ( + afterparty, vernisáž) v Tradičním Kloubu v Sušici od 21:00 hodin.
	VÝMĚNNÁ  SCHŮZKA  FILATELISTŮ
	sobota 31.8. v Muzeu Šumavy v novém přednáškovém sále výměnná schůzka všech sběratelských oborů od 8 do 12 hodin. Od 9 hodin se uskuteční přednáška na téma: 330. výročí výstavby Kaple Anděla Strážce. Klub filatelistů zve zájemce k účasti. Vstup zdarma.
	POUŤOVÁ  TANEČNÍ  ZÁBAVA
	sobota 31.8. v restauraci Zlatá Otava v Sušici , hraje skupina Exit od 21 hodin
	POUŤOVÉ  TRHY
	sobota 31.8. a neděle 1.9. na sušickém náměstí
	POUŤOVÉ  ATRAKCE
	v areálu u koupaliště ve Volšovské ulici v Sušici.
	HIGH  POINT SUŠICKÝ  TROJBOJ
	sobota 31.8. - 5. ročník cyklistického závodu, pořádá High Point Bike Team Sušice o.s., podrobnosti na www.mtb-susice.cz
	/Středověké pivo na vimperském zámku uvařeno!
	41. ročník plavby kuriózních plavidel
	Po roce znovu nastává chvíle, kdy můžeš smočit pádlo ve Vltavě pod Vyšším Brodem! Pivo Pardál tě zve v sobotu 7. září ve 13:27 hodin na 41. ročník Plavby kuriózních plavidel.
	Přivez vlastní plavidlo, nebo přijeď fandit! Postav vlastní vyladěné plavidlo a přijeď s ním, posádka nejoriginálnějšího plavidla získá 20 000 Kč. Zápis posádek bude probíhat již od 9:00 - 12:00 h v označeném stanu pořadatelů.
	/
	/

	Bělská pouť
	Město Bělá nad Radbuzou připravilo čtyřdenní maraton společenských, kulturních, církevních a sportovních pouťových akcí od 12. do 15. září.
	Zahájí jej ve čtvrtek 12. září již 8. ročník běžeckých závodů Bělská míle. Páteční program tradičně obstarají country skupiny a sobotu vyplní rockový den. Neděle 15. září se ponese v duchu historie – návštěvníky čekají průvody městem, středověká hudba...
	Program:
	čtvrtek 12. září
	18:00 Bělská míle - atletický mítink - hřiště ZŠ
	20:15     Ohňostroj
	pátek 13. září
	19:00 Dolejšáci - pódium za úřadem
	20:00 Country tance - turisté z Bělé a z Eslarnu
	20:15     Vladimír Mišík trio
	21:30  Dolejšáci

	Příjem žádostí o značku "ŠUMAVA originální produkt®" pro výrobky
	Příjem žádostí o značku "ŠUMAVA originální produkt®" pro služby v cestovním ruchu a zážitky
	sobota 14. září
	10:00 Vyhlášení bělských osobností roku 2013 - pódium za úřadem
	10:00 TJ Start Bělá nad Radbuzou - TJ Sokol Plzeň Letná (volejbal – ženy)
	11:00 - 18:00 Rockový den - Turbo, Děda Mládek Illegal Band, Zastodeset, AC/DX
	13:00  Slavnostní otevření Medové kavárny a cukrárny s hudbou - Čečínská 146
	20:00 Pouťová taneční zábava v KD - hraje Skalanka
	neděle 15. září
	9:00       Poutní mše svatá v kostele Panny Marie Sedmibolestné
	10:00 - 17:00      Niklův historický den – pódium za úřadem – moderuje Přemysl Kubišta
	průvody městem, skupina středověké hudby, skupina historického šermu, klukovský šerm, divadlo pro děti, taneční skupina, středověký jarmark
	14:45     TJ Start Bělá nad Radbuzou – FK Holýšov (kopaná – starší přípravka)
	16:30     TJ Start Bělá nad Radbuzou – FK Holýšov B (kopaná – muži)
	sobota, neděle 10:00 – 17:00
	Lipno dětem aneb
	Den s Integrovaným záchranným systémem
	Nejen děti se mohou těšit v sobotu 7. září 2013 od 10 hodin na další dětský den, tentokrát Lipno dětem aneb den s Integrovaným záchranným systémem. Zábavnou formou se dozvíte, jak pracují při záchranné akci policie, hasiči, letecká záchranná služba, v...
	Zářijové akce na Šumavě
	Lipenský Kolo-toč
	Zveme vás na 2. ročník akce Lipenský KOLO-toč. Akce, která se bude konat v sobotu 28. září 2013, jeideální pro všechny, kteří mají rádi jízdu na kole či in-line bruslích
	Malé i velké, rodiny s dětmi, aktivníi rekreační sportovce… prostě všechny, kteří si chtějí užít den a načerpat energii díky nádhernýmscenériím okolí lipenského jezera.
	Akce začne v 11 hodin v Lipně nad Vltavou v přístavu u budovy Kapitanátu. V té se nacházíi půjčovna kol a bruslí, takže mohou přijet i ti, kteří nemají potřebné sportovní vybavení či ho jennechtějí vozit s sebou. Pojede se po Jezerní cyklo- a in-line ...

	Fotografická výstava o putování po Africe
	Výstava fotografií, které se týkají hlavně nezapomenutelné fauny a flóry jižní Afriky (Jihoafrické republiky, Namibie a Lesotha), je otevřena na zámku v Chanovicích.
	Na fotografiích si můžete prohlédnout například tyto skupiny rostlin: vřesovce, kosatcovité, orchideje, proteje, šťavely a další. Autory fotografií jsou manželé Sudovi, doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D. a RNDr. Radka Sudová, Ph.D., kteří do oblasti podnikli ...

	Jan Suda je chanovický rodák, který působí na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je předsedou redakční rady populárně-biologického časopisu Živa. Radka Sudová působí jako vědecký pracovník v Botanickém ústavu Akademie...
	Jan Suda je chanovický rodák, který působí na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je předsedou redakční rady populárně-biologického časopisu Živa. Radka Sudová působí jako vědecký pracovník v Botanickém ústavu Akademie...
	Nejvíce fotografií je z Jihoafrické republiky, která je díky rozmanitosti své přírody pro přírodovědce (a botaniky zvlášť) vskutku zemí zaslíbenou. Zcela oprávněně jí náleží přízvisko „celý svět v jedné zemi“. Výstava představí zejména neopakovatelnou...
	Rybářský den v hoslovickém mlýně
	V sobotu 21. září se bude v hoslovickém mlýně konat rybářský den.
	/Pro návštěvníky budou připraveny ochutnávky ryb a produktů z nich, možnost jejich nákupu, tematické aktivity, ukázky výroby a opravy čeřenu, pečení chleba. Akce se uskuteční od 10 do 16 hodin. Vstupné 50 a 25 Kč
	/Pro návštěvníky budou připraveny ochutnávky ryb a produktů z nich, možnost jejich nákupu, tematické aktivity, ukázky výroby a opravy čeřenu, pečení chleba. Akce se uskuteční od 10 do 16 hodin. Vstupné 50 a 25 Kč
	V září bude v hoslovickém mlýně otevřeno: úterý-neděle 9:00 – 16:00 hodin




