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Program na období 10. – 16. srpna 2015

Černá v Pošumaví a okolí
Letní Kino Černá v Pošumaví
10.08. „Ant-Man“ › Vstupné: 120 Kč / Znění: Dabing / Délka: 117 min
11.08. „Život je život“ › Vstupné: 100 Kč / Znění: Dabing / Délka: 95 min
12.08. „Bez kalhot XXL“ › Vstupné: 100 Kč / Znění: Titulky / Délka: 115 min
13.08. „Kobry a užovky“ › Vstupné: 100 Kč / Znění: Dabing / Délka: 111 min
14.08. „Fantastická čtyřka“ › Vstupné: 120 Kč / Znění: Dabing / Délka: 94 min
15.08. „Pixely“ › Vstupné: 140 Kč / Znění: Dabing / Délka: 106 min
16.08. „Pelíšky“ › Vstupné: 50 Kč / Znění: Dabing / Délka: 116 min
Od 06.08. se kino otevírá ve 20:30 a promítání začíná ve 21:00
Kino disponuje 120 krytými místy – promítání za každého počasí)
18.08. divadlo v letním kině – „Jak se Janek neuměl rozhodnout“ - Divadélko KOS České Budějovice
Více info na www.pravejletnak.cz
Windy Point – Jestřábí, pláž u jachtklubu
13.08. od 21:00 hodin film „PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI“
15.08. od 08:00 hodin „JÓGA“
15.08. od 20:00 hodin koncert „ADAM BEN EZRA“ (IZR) + BEEFEATER PARTY
16.08. od 08:00 hodin „JÓGA“
Více info na www.windypoint.cz
Rybníky Černá
Soukromý revír určený pro „komerční rybolov“. Jedná se o soustavu několika rybníků, kterou
vybudoval na starém mlýnském náhonu již hrabě Kolowrat. K lovu není potřeba rybářského lístku
ani povolenky. Rybolov je u nás možný celoročně.
V zimě nabízíme lov "na dírkách". Obsádka rybníků je složená z pstruhů, sivenů, kaprů, línů a amurů.
Během hlavní sezóny jsme schopni čerstvě uloveného pstruha či sivena ihned připravit.
Tak můžete pobyt u nás zakončit přijemným posezením nad vlastním úlovkem v maličké venkovní
restaurací nad hladinou jednoho z rybníků.
RYBÁRNA CELOROČNĚ NABÍZÍ:
lín - 150,- Kč/Kg
okoun - 150,- Kč/Kg
štika - 185,- Kč/Kg
kapra obecného 79,- Kč/kg
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pstruha duhového - 150,- Kč/kg
sivena amerického - 150,- Kč/kg
Celoročně je na rybárně možné koupit - pstruha, sivena, kapra a štiku. Které zpracujeme dle Vašeho
přání.
Otvírací doba rybárny a sportovního rybolovu: Pondělí - Neděle 10:00 – 20:00
Rybolov mimo provozní dobu je možný po předchozí telefonické domluvě na čísle 777 716 409.
Více info na tel. 777 716 409 nebo na internetových stránkách: rybnikycerna.blogspot.cz
Více info na: www.cernavposumavi.cz

Hořice na Šumavě
15.08.
vždy od 16:30 a 20:30 hodin „HOŘICKÉ PAŠIJOVÉ HRY“ - Příběh vyprávějící o posledních dnech Ježíše
Krista obsahuje: Poslední večeři s učedníky Krista, Rozjímání v zahradě Getsemanské, Zajetí a Soud u
Velké Rady, Soud u krále Herodese a Piláta Pontského, Odsouzení a Křížovou cestu, ukončenou
Ukřižováním Ježíše Krista. V představení, které se hraje za každého počasí před krytým hledištěm,
účinkuje přes 80 osob.
Délka představení je cca 1,30 hodin, vstupné: 130,- Kč
Více info na : www.horicenasumave.cz

Pohádková rezervace Hořice na Šumavě
DŮLEŽITÉ INFORMACE - LETNÍ SEZONA 2015
program 01. červenec - 22. srpen:
ÚTERÝ
11:00 Bajaja vs. drak 3D
14:00 Pí - pí mimozemšťan
16:30 Karkulka se nestydí
STŘEDA
11:00 Brouček Kakadík
14:00 Pohádkové safari TURBO
16:30 O dvanácti princeznách
ČTVRTEK
11:00 Brouček Kakadík
14:00 Pí - pí mimozemšťan
16:30 Poklad na Lipenském jezeře
PÁTEK
11:00 Brouček Kakadík
14:00 Pohádkové safari TURBO
16:30 Čertova nevěsta
BAJAJA VS. DRAK 3D
11:00 / út
Trojrozměrná lesní show
Tradiční pohádka o tom, že když chcete dobýt něčí srdce, je třeba zabojovat. Zachraňte princeznu
před nenažraným drakem!
BROUČEK KAKADÍK
11:00 / st, čt, pá
Detektivní příběh ze života hmyzu
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Průměrná životnost hmyzu v lese je 45 minut. Příběh broučka, který chtěl vybočit z průměru a čert
Uhlík mu to překazil.
PÍ - PÍ MIMOZEMŠŤAN
14:00 / út, čt
Blízká setkání pohádkového druhu
Jsme připraveni na kontakt s bytostí z jiné planety? Představení se skutečným startem rakety.
(pláštěnka, 4 pytlíky a gumičky výhodou)
POHÁDKOVÉ SAFARI TURBO
14:00 / st, pá
Zbrusu nový model tradičního námětu
Exkluzivní David Hajzlhof vytočí diváky do extrémních otáček. Představení s opravdovým
automobilem a Sněhurkou.
KARKULKA SE NESTYDÍ
16:30 / út
Představení podle skutečné události
Karkulka odhalí příliš pozdě hrozící nebezpečí. Ale co když ještě neodhalila vše? Příběh s legendární
diskotékou.
O DVANÁCTI PRINCEZNÁCH
16:30 / st
Příběh s kouzelnou zápletkou
Kdo zlomí kletbu zlého černokněžníka? Hrdinou se člověk nerodí, ale musí se jím stát. Představení
minimálně pro tucet diváků.
POKLAD NA LIPENSKÉM JEZEŘE
16:30 / čt
Česká pohádka světového formátu
Podaří se všem dětem přežít nebezpečnou cestu za pokladem? Dobrodružství pro ty, kteří touží
zbohatnout. (luk a šípy výhodou)
ČERTOVA NEVĚSTA
16:30 / pá
Nestárnoucí pekelná romance
Získá čert Uhlík srdce své vytoužené čertice Popelsíry? Bez pomoci dětí by to určitě nedokázal.
DŮLEŽITÉ INFO
Vstupenky je nutné rezervovat na tel.: 606 572 439
Představení jsou koncipována jako pohyblivé přírodní divadlo. Každé trvá 90 min a má kolem deseti
různých přírodních scén, mezi kterými se pohybujete na 400 metrů dlouhé trase lesem. Diváci se
stávají součástí děje a ovlivňují jeho průběh. Cesta je sjízdná pro terénní kočárky (doporučujeme
krosničky). Hraje se i za špatného počasí. U parkoviště je otevřeno občerstvení s obří klouzačkou,
vhodnou jako doplněk k poobědvání.
Pohádkovou rezervaci můžete navštívit od úterý do pátku v uvedených časech od 1. 7. do 22. 8.
2015.
Hrajeme též o víkendech: 01.08. (so), 16.08. (ne)
CENA:
101,- / osoba za představení
do 2 let a chovná zvířátka zdarma
senioři nad 65 let a ZTP za 50,Na střídačku účinkují: Na střídačku účinkují: pan Ptáček, Božena Němcová, Karkulka, čert Uhlík,
čertice Popelsíra, drak, Bajaja, hloupý Honza, princezny a princové, král, rusalka, bludička, trpaslíci,
Pižloun, lesní mužík, vodník, hejkal, ježibaba, anděl, pohádkový dědeček, loupežníci, jezinka,
černokněžník, Žuňo, Vinnetou, Kitty Petra, Jilly Joe, myslivec, údržbář Emil, David Hajzlhof, Sněhurka,
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komisař Kolumbus, vlk, šimpanz Hans a cvičený křeček Ťulda. Všichni jsou živí a skuteční, nic z plastu
ani sádry!
Více info na www.pohadkovarezervace.cz

Frymburk a okolí
Klub FČAS, Frymburk č.23
(volnočasové centrum a prostor, klubovna, dětský koutek, tělocvična nebo prostor pro semináře)
Přezůvky s sebou!!
Více info a program naleznete zde: http://spolekfcas.webnode.cz/klub-fcas/program/
Activity Park Frymburk – Activity Park Médi Kubíka
je nově otevřený areál pro trávení volného času v přírodě. Vstup je z parkoviště vedle Hotelu Kupec.
Co nabízí?
Kubíkovu naučnou stezku (nejen) pro děti:
Při vstupu do areálu obdržíte hrací kartu, která je, stejně jako všechny informace v rámci stezky, ve
čtyřech jazykových mutacích, a to v Češtině, Holandštině, Němčině i Angličtině. Každé stanoviště je
interaktivní, to znamená, že hledáte odpověď v poskytnutých informacích, nebo plníte různé úkoly a
správné odpovědi vyplňujete do hrací karty. A co můžete na stezce poznávat? Místní faunu a flóru,
informace o výstavbě Vodní nádrže Lipno, nebo pokořit čínský hlavolam Tangram. V rámci stezky
chováme v našem Zoo koutku holandské kozičky a zakrslé králíčky. Po úspěšném vyřešení tajenky
obdrží malí návštěvníci výměnou za hrací kartu dárek.
V parku je možné připravit si občerstvení na ohni. Denně (14:00 – 19:30 hod.) je na „Ranči U Tří Anč“
připravené posezení u opékání buřtů. Lze využít i pronájmu grilu a zakoupení balíčku ke grilování
(kuřecí & vepřový steak, zeleninový špíz, brambora v alobalu, …). Balíčky jsou připraveny na přání a
podle počtu osob.
SNAG golf:
Pokud jste golfem nedotčení, nebo chcete začít postupně této hře učit Vaše ratolesti, naše golfové
balíčky jsou pro Vás to pravé! S pomocí sady SNAG se zábavně naučíte základy golfu, včetně etikety,
historie a nakonec si zahrajete skoro jako praví golfisté!
Summer Tubing:
…aneb letní bobování. Nafukovací čluny a klopené zatáčky se speciálním povrchem. Čím je sjíždějící
nadšenec těžší, tím mu to lépe sviští. Ale POZOR naše čluny uvezou max. 100kg živé váhy. Tato
zábava jistě osloví Vaše děti, které se navíc zdarma (do 12-ti let + se zakoupenou alespoň jednou
jízdou) mohou povozit na člunech v kolotoči (možné i pro prcky z kočárků, kteří nám tu zpravidla
usínají). Bobování je zatím nejoblíbenější aktivita dětí u nás!
Terénní Trojkolky:
Nikde nebudete mít krásnější výhled na celý Frymburk než na vrchu, zvaném Marta. Pokud se
v těchto horkých dnech nechcete trmácet do kopce, rádi Vás vyvezeme vlekem na naší terénní
trojkolce. Trasa z kopce dolů je vyznačená, vysekaná a v případě potřeby si můžete jízdu zpomalit
bubnovými brzdami. Jízdu na jedné trojkolce může absolvovat i dospělý s dítětem dohromady.
Wakepark:
I příznivci vodních sportů si v našem areálu přijdou na své! Vodní lyže, wakeboard, wakeskate nebo
nafukovací člun, kterým se můžete nechat povozit na vodní hladině. V ceně je zapůjčení vybavení,
včetně neoprenu. Team wakeparku se o Vás postará, včetně instruktáže a individuálního spouštění
vleku.
Více info na: www.parkfrymburk.cz
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Wellness hotel Frymburk
WELLNESS & SPA
Wellness & Spa Hotelu Frymburk je nejlépe vybavené hotelové wellness zařízení v České republice. Je
rozděleno na několik částí podle druhu procedur. Wellness služby vám poskytne profesionálně školený
personál.
Wellness therapy – různé druhy masáží a zábalů
Wellness Beauty – kosmetické kúry, péče o pleť, manikúra, pedikúra
Spa procedury – různé druhy koupelí a lázní, hydromasáže
Saunový svět – několik druhů saun
Solná jeskyně – relaxace v jedinečném mikroklimatu
AQUAPARK
V komplexu Wellness Hotelu Frymburk se nachází prostorný aquapark pro děti i dospělé rozkládající
se na ploše cca 1500 m2. Náš vodní svět poskytuje zábavu i odpočinek hostům všech věkových
kategorií i díky různým vodním atrakcím, které jsou denně v provozu:
vnitřní bazén 468 m2
2 dráhy na plavání v délce 25 m
divoká řeka
vodní vřídlo
perličková lůžka
hydromasážní trysky
vodní chrliče
tobogán 50 m
dětské brouzdaliště 40 m2 s klouzačkou
privátní sauna
pára
Otevírací doba: (platnost 1.7. - 31.8.2015)
Pondělí – Neděle - 9:00 - 21:00
(Každé úterý rezervace plavecké dráhy od 18:00-19:00hod pro potapěče)
OTEVÍRACÍ DOBA
Wellness - Po - So 10:00-22:00, Ne 9:00-21:00
Saunový svět - PO-ČT: 18:00 - 22:00, PÁ-SO: 16:00 - 22:00, NE: 16:00 - 21:00
Aquapark - Po - Ne 9:00-21:00
Privátní sauna - na objednávku
Solná jeskyně - Po - Pá 10:00-22:00, So 10:00-22:00, Ne 9:00-21:00
Fit/slim zóna - Po - Pá 10:00-22:00, So 10:00-22:00, Ne 9:00-21:00
informace a rezervace na wellness recepci tel.: +420 380 300 330
Adventure golf – zábava pro malé i velké hráče, amatéry i profesionály, skupiny i jednotlivce.
Interiérové hřiště s 9 jamkami. Možnost hry za každého počasí.
Více info na: www.hotelfrymburk.cz
Muzeum na náměstí
Muzeum Frymburk, jediná instituce svého druhu na celém Lipensku, dostalo do vínku nově
zrekonstruovanou budovu na náměstí č.p. 5. Tento projekt „Frymburk – stavební úpravy a přístavba
domu č.p. 5“ byl spolufinancován Evropskou unií. Vlastníkem objektu a investorem rekonstrukce v
objemu jedenácti miliónů korun byl Městys Frymburk a zhotovitelem stavby firma Vidox s.r.o.
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Muzeum ve Frymburku mapuje život v oblasti v posledních staletích i nejradikálnější proměnu, která
přišla se stavbou přehrady. V muzeu jsou proto, mimo jiné, i některé exponáty dávno ztracené pod
vodou. Posláním frymburského muzea je sběr historických předmětů a artefaktů z území bývalé fary
Frymburk, zahrnující 12 okolních obcí a osad. Spolu s muzeem vznikla i dobrovolná organizace
Frymburská muzejní a vlastivědná společnost. Obě organizace se systematicky zabývají
schraňováním, odborným ošetřováním a prezentací všeho zajímavého, včetně exponátů prakticky
ztracených pod vodou blízké Lipenské přehrady. Vlastní výstavní prostor je umístěn v přízemí. V
prvním patře byly vytvořeny a vybaveny depozitáře muzea a pracovna. Ve dvoře muzea pak byla pod
přístřeškem zřízena venkovní expozice.
K vidění je stálá výstava, kde nechybí pravěké nástroje, ale i různé předměty denní potřeby,
pocházející z doby od 13. století až do současnosti, nebo díla básníka Šumavy Adalberta Stiftera.
Hřebíky na dřevěném sloupku z fasády staré radnice ze začátku minulého století znázorňují, kolik lidí
odešlo bojovat a počty válečných příspěvků. Po válce sloupek zmizel, historici ho objevili v Českém
Krumlově. Odtud byl zápůjčkou vrácen do Frymburku. Padesát let staré snímky, které ležely v archivu,
ukazují, jak některé domy postupně mizely pod lipenskou hladinou. Frymburk kdysi už své muzeum
míval. To vzniklo v roce 1923 a fungovalo až do roku 1945. Znovuotevřeno bylo opět až v dubnu
2010.
Více info na: www.ifrymburk.info

obec Milná
Sklárna Tasta – vstup do sklárny je zdarma, je možné pozorování skláře během výroby a zakoupit
výrobky v prodejně.
Otevírací doba: pondělí-pátek: 06:00 – 14:00 hodin, obchod se suvenýry do 18:00 hodin.
Více info na: www.tasta.cz

Horní Planá a okolí
areál tržnice
12.08. od 14:00 hodin Hugo team uvádí „Vyprávíme pohádku, popředu i pozpátku“, soutěže
tématicky zaměřené na pohádkové příběhy a písničky.V rámci programu zahrajeme „Příšernou
pohádku“ o třech příšerkách, co neumějí strašit.
Vstupné zdarma
Památník - rodný dům Adalberta Stiftera
12.08. od19:00 hodin - Večerní prohlídka muzea + promítání dokumentu Hluboké kontrasty
19 - 22,00 hod. - večerní prohlídka muzea
20,30 hod. HLUBOKÉ KONTRASTY - projekce pod širým nebem ve dvorku.
Dvojjazyčný dokumentární film Hluboké kontrasty/Tiefe Kontraste režisérky Lenky Ovčáčkové
přibližuje mnohovrstevnatost životních osudů lidí v německo-česko-rakouské oblasti Šumavy. Při
natáčení byl kladen velký důraz na široké a celostní chápání kulturní krajiny Šumavy. Spektrum
výpovědí německých, českých a rakouských obyvatelů pohraničí, kteří v tomto regionu žijí celý život,
dokreslují vzpomínky německy hovořících Čechů, kteří museli Československo po II. světové válce
nuceně opustit nebo museli/mohli zůstat. Významnou roli hrají také vzpomínky Němců, Čechů a
Rakušanů, kteří se v době po II. světové válce či v posledních dvou desetiletích (po roce 1989) do
německo-česko-rakouského pohraničí přestěhovali. Celý dokumentární film Hluboké Kontrasty/Tiefe
Kontraste je laděn literárně-poeticky a je doprovázen jak citáty Adalberta Stiftera, Johannese Urzidila,
Johanna Petera, Josefa Váchala a Karla Klostermanna, tak básněmi Františka Klišíka z Volar. Projekce
se uskuteční s účastí autorky filmu a možností besedování.

Destinační management LIPENSKO o.p.s.
Slupečná 118, 382 78 Lipno nad Vltavou
tel: +420 724 901 901, info@lipensko.com
areál tržnice
13.08. od 17:30 hodin koncert
17:30 hodin „MAGMA“ - hard rock
19:00 hodin „NO STRESS“ - blues rock
Vstupné zdarma
Kavárna U tří koček
14.08. od 20:00 hodin „Black bottom“
Swing, jazz live. Hrají: Pavel Strnad - banjo, housle, piáno, kytara, flétna, klarinet, zpěv, Pavel Hoch kontrabas, Luděk Štěpánek - saxofony a zpět, Milan Bílek - bicí.
Vstupné 60,- Kč
Letní kino
14.08. od 21:15 hodin „Pohádkář“ – film, ČR
Moderní filmová love story vznikla na motivy stejnojmenného bestselleru Barbary Nesvadbové.
Příběh o spalující vášni, která si dříve či později vybere svou daň. Hrají: Jiří Macháček, Anna
Geislerová, Eva Herzigová, Matěj Hádek.
Jednotné vstupné 90,- Kč.
Památník - rodný dům Adalberta Stiftera
15.08. „Letní řemeslné dílny“ - Malování dětí a třpytivé tetování, korálkové šperky, spony kanzashi,
odznaky, navlékací stavebnice, malování dekorací, výroba parfémů, pyrografie, malování na textil.
ART SOUTĚŽ PRO DĚTI O CENY - pokud v tento den donesete do muzea umělecké dílo
z recyklovaných materiálů, můžete vyhrát hodnotnou cenu.
Vstupné zdarma
Letní kino
15.08. od 21:15 hodin „Asterix: sídliště bohů“ – film, FR,animovaný, rodinný, komedie
Asterix, Obelix, Panoramix a zbytek galské vesnice žije svým poklidným životem, byť s občasnými
nájezdy římských jednotek. Sám Julius Caesar však přichází s ďábelským plánem, jak se odolných Galů
zbavit. Jednotné vstupné 90,- Kč.
Památník - rodný dům Adalberta Stiftera
19.08. „Letní řemeslná dílna“ - Drátenictví, drhání, šité věci, korálkové šperky, pedig, ketlování,
plstění, spony kanzashi, odznaky, navlékací stavebnice, malování dekorací.
19.08. od 17:00 hodin „Vodnická pohádka“ - Letní festival zábavy
areál tržnice
Divadlo Koňmo uvádí pohádku pro nejmenší i starší děti a jejich rodiče.Vstupné zdarma
Více info na: www.horniplana.cz
Olšina
Malebná vesnička Olšina leží v nadmořské výšce 732m u rybníku Olšina, vzdálenost od Horní Plané
6,5 km, Černé v Pošumaví 7 km. Nejstarší písemná zmínka z roku 1332.
Součástí Olšiny je Rekreační zařízení Olšina /GPS:48 46´44.751“N 14 5´33.932“E/ s kapacitou až 150
lůžek, restaurací s českou kuchyní a možnostmi sportovního vyžití /tenisové kurty, minigolf, loďky,
kola/. Příjemné ubytování s kvalitním zázemím v klidné části lipenska, ideální pro rodiny s dětmi,
skupiny cyklistů, houbaře a milovníky přírody

Destinační management LIPENSKO o.p.s.
Slupečná 118, 382 78 Lipno nad Vltavou
tel: +420 724 901 901, info@lipensko.com
Vlakem zastávka ČD s názvem Hodňov - trasa České Budějovice-Volary a zpět. Pěšky z Horní Plané po
červené, cyklostezka 1254 z Horní Plané do Hodňova, z Hodňova po 1255 na Olšinu
Rybník Olšina byl založen cca 1370 a je tak nejstarším a nejvýše položeným chovným rybníkem v ČR.
Hráz rybníka je sypaná o výšce 6,4 m a délce 400m, vodní plocha cca 130ha.
Okolo roku 1790 došlo k protržení hráze, voda strhávala domy a vzala mnoho lidských životů. Na
tehdejší dobu to byla velká katastrofa, která způsobila záplavovou vlnu, rybník byl tehdy nazýván
„vrahem až k Praze“. Poblíž místa protržení hráze, které je patrné dodnes, stojí rybářská bašta
z první poloviny 15. Století.
Bašta Olšina čp. 329
je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu památek ČR. Postavena v první polovině 15.
století, její dnešní podoba z 18. století. Objekt historické bašty je zajímavě situován v prostoru hráze
rybníku Olšina, významně zhodnocuje okolní prostředí a představuje důležitý krajinotvorný a
urbanistický prvek. Souvisí s dějinami rybníkářství a v jihočeském regionu se jedná o jedinečný objekt,
který vykazuje vysoký stupeň autenticity. Bašta prošla citlivou rekonstrukcí a od roku 2009 je zde
stálá expozice zaměřená na historii rybníkářství, myslivosti a život v obci Olšina.
Významná část expozice je věnována dětem – mohou si prohlédnout myslivecká a rybářská
zařízení, zvířata , ptáky, ryby. Je možné shlédnout videoprojekci o zaniklých řemeslech v Horní Plané,
plavení dříví na Schwarzenberském kanálu. V současné době je rybník, bašta i rekreační zařízení
majetkem Vojenských lesů a statků ČR s.p. divize Horní Planá.
Otevírací doba Rybářské bašty:
od 8.30 – 15.00 hodin úterý – neděle v měsících červenec a srpen 2015
víkendy od 20.6.-13.9. v měsících červen a září /do 13.9./
Vstup zdarma.
Prohlídky mimo otevírací dobu možno dohodnout - kontakt 605 555 482
Více info na: www.vls.cz/olsina
Pobočka regionálního muzea Památník Adalberta Stiftera
Stálá memoriální expozice: Adalbert Stifter a rodný kraj – o životě a díle spisovatele ve vztahu
k Horní Plané a Šumavě.
Výstavy:
„Když ještě len velkou cenu měl…“
Len na Šumavě a Hornoplánsku - Výstava o pěstování, zpracování a významu lnu v životě člověka a
lidových zvycích.
Po zarostlém chodníčku / Auf verwachsenem Pfad - Dřevoryty a knihy / Holzschnitte und Bücher
Christian Thanhäuser
Ze břehů staré Vltavy - Krajina, domy a lidé před vznikem Lipenské přehrady
Centrum Adalberta Stiftera
Výstava Horní Planá a okolí - dějiny Horní Plané a okolních vesnic ve starých fotografiích
Více info na: www.horniplana.cz
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Nová Pec a okolí
Nové Údolí – Třístoličník
Linka 1971 "Údolský bus" - Je navázána na vlak na zastávce Nové Údolí (trať č. 197 Číčenice - Nové
Údolí). Historicky první možnost dostat se veřejnou dopravou na Třístoličník který je1332 m.n.m.
vysoký vrchol a z něhož se Vám otevírá panoráma Šumavy i Alp.
České dráhy tak zpřístupňují celý hraniční hřeben od Třístoličníku až po Plechý, např. pro méně
zdatné turisty či seniory. Pohodlně tak zvládnete za jediný den výlet vlakem do Nového Údolí, ČD
BUSem ŠUMAVA na Třístoličník, pěší výlet k Plešnému jezeru a návrat vlakem ČD z Nové Pece!
Jezdí v sobotu a v nedeli od 04.08. do 30.08. 2015
Jelení Vrchy
15.08. od 08:00 hodin bude u Jeleních Vrchů zahájena stavba unikátního milíře na pálení dřevěného
uhlí, který bude slavnostně zapálen cca v 16 hodin - „Setkání s tradicí na Jeleních Vrších a pálení
dřevěného uhlí v milíři“
Milíř bude celý týden udržován a příští sobotu - 22. srpna 2015, v 10 hodin se mohou návštěvníci těšit
na jeho otevření.
16.08. bude u Horního portálu plavebního tunelu v 11:30 hodin zahájena „slavnost setkání
s folklorem“ nejen pro děti se zde budou hrát tradiční pohádky z obou stran Šumavy a od 14.30
hodin se uskuteční ukázky plavení dřeva na Schwarzenberském plavebním kanálu Uhliště - Jelení
Vrchy.
Od 14:45 hodin zahraje kapela Libín-S Prachatice před stodolou domu č.p. 13 (expozice kanálu), poté
se opět budou hrát pohádky.
22.08. celou akci završí „poutní mše svatá“ u Rosenauerovy kapličky s obrazem Korunování Panny
Marie. Mše se koná od 14 hodin.
Více info na: www.schw-kan.com

Na Jeleních Vrších, na břehu Schwarzenberského plavebního kanálu, ve stodole domu č.p. 13 je
expozice o Schwarzenberském plavebním kanálu. Expozice dostala jméno KANÁL EXPO, které je
srozumitelné pro Čechy, Němce, či Rakušany i další návštěvníky.
Hlavním exponátem výstavy KANÁL EXPO se stala velká plastická mapa krajiny kolem
Schwarzenberského plavebního kanálu, kraje mezi Vltavou na severu a řekou Große Mühl na jihu,
mezi Svatým Tomášem na východě a Studenou Vltavou na západě.
Je na ní horský hřeben Šumavy od Vítkova Hrádku přes Bärensteinu, Sulzbergu, Smrčinu,
Plechý, Trojmeznou horu až po Třístoličník, rozsvítit lze „Starý kanál“ od ústí do řeky Große Mühl u
Damreithu přes hlavní evropské rozvodí v osadě Růžový Vrch po Jelení Vrchy, „Nový kanál“ od
Jeleních Vrchů po potok Světlá voda nedaleko hranic s Bavorskem. Najdete na něm nejen současné
vesnice, v nich mají domky červené střechy, ale i ty zaniklé, tam jsou domky se střechami šedými.
KANÁL EXPO je otevřeno v turistické sezóně každý den od 08:00 do 17:00 hodin. Vstupné je
dobrovolné.
Expozici naleznete na trase Schwarzenberského kanálu: Nová Pec - Jelení Vrchy
Délka trasy: 11 km, celkový čas: 02:39 h (pěšky)
Cyklostezka Nová Pec – Stožec
Celá 16 km dlouhá trasa vede okolo Vltavy a okolo železniční trati.
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Trasa je vhodná i pro začátečníky. Autem lze zaparkovat na obou výchozích místech.
Trasa je vhodná jak na kola, tak i na in-line brusle.
Při tomto výletu můžete navštívit Stožeckou kapli.
Stožecká kaple
Stožecká kaple je dřevěná poutní kaple Panny Marie, postavená v lese cca 200 m pod Stožeckou
skálou.
Stožecká kaple je celoročně volně přístupná po modré turistické stezce a po naučné stezce Na
Stožeckou skálu.
Schwarzenberský plavební kanál
Schwarzenberský plavební kanál byl postaven na česko-rakousko-bavorském trojmezí. V minulosti
sloužil k zásobování Vídně palivovým a stavebním dřívím. Trasa Schwarzenberského plavebního
kanálu začíná na česko-německé hranici u osady Nové Údolí a pokračuje k osadě Jelení, kde prochází
419 m dlouhým podzemním tunelem. Odtud vede až k obci Zvonková, kde vstupuje na území
Rakouska. Délka kanálu je 44 km.
Zkrácená trasa vede z Nové Pece (Láz) na Jelení.
Přístup ke stezce je od Nové Pece po trase zeleně značené turistické cesty. Od připojení cesty ke
kanálu stezka pokračuje podél tohoto významného technického díla a končí po 9 km u dolního
portálu tunelu kanálu u osady Jelení.
Na její trase je umístěno 6 zastavení, která jsou osazena informačními panely.
Stezka je určena všem návštěvníkům - v létě ji využijí pěší turisté i cykloturisté, v zimě je sjízdná na
běžkách.
Zajímavosti na trase:
Tunel kanálu u Jelení - 400 m dlouhý se dvěma zajímavými portály
Jelení jezírko nedaleko Jelení
Rosenauerova nádržka
Rosenauerova kaplička
Akvadukt u Rossbachu
Říjiště - napájecí nádržka kanálu
Technické parametry:
·
místní spád kanálu: 2 až 7 promile
·
šířka: 3,5 až 4 metry
·
hloubka koryta: okolo 1 metru
·
délka plavených kmenů: až 24 metrů
Více info na: www.novapec.info

Lipno nad Vltavou a okolí
15. - 23.08. bude Lipno nad Vltavou hostit 4. ročník akce s názvem „LIPNO SPORT FEST“, akci nabitou
sportem a kulturou, které se letos zúčastní olympijské hvězdy a známí sportovci.
Návštěvníci Lipna se budou moci po celých devět dnů zdarma účastnit kurzů in-line bruslení,
běžeckých lekcí, objet Lipno na kole či si vyzkoušet paddleboard. Bohatý kulturní program pak osloví
jak děti, tak i dospělé.
15.08. od 13:00 hodin „Letní sportovní den s handicapem na Lipně“ - Přijďte na Lipno ukázat, že
vozík či jiný handicap není překážkou.
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Paluba Bar, Kapitanát – přístav Landal Marina Lipno
„Hudební večery s Jazzem“ - Jazzujeme přímo u lipenského moře. A to každé prázdninové pondělí od
18:00 do 20:00 hodin na horní terase Paluba Baru.
Hrát pro vás bude jihočeská jazzová kapela jazZÍKAspol a dokonalou atmosféru pohody a relaxu
doladíme vůní kávičky, dortíků nebo míchaných drinků a domácích limonád.
Přijďte se na Paluba Bar zaposlouchat a užít si na Lipně další nevšední zážitek s rodinou a přáteli.
V případě špatného počasí budeme hrát a těšit se na vás v restauraci v kempu Modřín.
Více info na: http://www.lipnogastro.cz/novinky/jazzujeme-primo-u-lipenskeho-more.html
Více info na: www.lipno.info
Stezka korunami stromů, Kramolín
Večerní úterní koncerty na Stezce korunami stromů
11.08. koncert Sunnplugged - indie folk
18.08. koncert Oni – accoustic rock
Více info na: www.stezkakorunamistromu.cz
kemp Modřín
14.08. „HITY (a) GRILOVÁNÍ“ - každý pátek od 19 hodin v Restauraci Modřín večer plný grilovaných
specialit a živé hudby ve stylu country, rock, folk a dalších hitů
FunSpot Lipno
„Večerní adventure golf s grilováním“ - každou středu, pátek, sobotu a neděli od 20:00 – 23:00
hodin. Grilování, večerní hra adventure golfu, holografická projekce.
Více info na: http://funspotlipno.cz
přístaviště parníků Lipno Line
17.08.2015 Plavba s klaunem (parník Vltava)
20.08.2015 Letní párty (parník Adalber Stifter)

sportovní hala v Amenity Lipno (dříve Lipno Point)
do 07.09. „KOSTKOMÁNIE NA LIPNĚ“- Modely z LEGO® kostek již čekají!
I letos budeme rádi, pokud se s námi zapojíte do stavby největšího LEGO® města u nás.
Sháníme šikovné architekty, zahradníky a dopravní inženýry, aby dostavěli volné městské plochy.
Domy, paneláky, parky, nemocnice, hřiště, křižovatky, továrny - zkrátka vše, co do správného města
patří. Stavitelé, pospěšte si, plocha 50 m2 se bude brzy plnit. Navíc ani letos nebudou chybět
tematické animační programy a soutěže.
Více info na: www.ujizdimenakostkach.cz/info/6-kostkomanie
Více info na: www.lipno.info

Loučovice a okolí
V okolí obce se nachází turisticky zajímavé lokality. K nejzajímavějším patří zcela jistě přehradní nádrž
Lipno, která je od obce vzdálena cca 3 km. Přímo v katastru obce se nacházejí chráněná území
Přírodní park Vyšebrodsko, Medvědí hora (přírodní památka, Rašeliniště Kapličky, Uhlířský vrch
(přírodní památka) a národní přírodní rezervace Čertova stěna a Luč. Nejznámějším skalním útvarem
je skalní hradba Čertovy stěny s kamenným mořem, kterou dle pověsti vytvořil ďábel jako hráz, která
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by zadržela vodu a zaplavila tak klášter ve Vyšším Brodě. Naštěstí se tak nestalo a tak místní
obyvatelé i turisté mají v současné době možnost obdivovat krásu Vyšebrodského kláštera.
Mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem se nachází jedna z nejobtížnějších vodáckých tratí na světě –
Čertovy proudy, kde se konalo i mimo jiné mistrovství světa v raftingu v roce 2003 a natáčel se zde
film Rafťáci. Naproti tomu na vodní trase od Lipenské hráze do Loučovic se pořádá mistrovství
republiky ve sjezdu a slalomu na divoké vodě.
Za zmínku zcela jistě stojí i řada turistických stezek, cyklostezek, za všechny zmiňme například
cyklisticko-turistický hraniční přechod Dürnau, kde proběhne 11. 8. 07 oslava 1. výročí jeho otevření.
Loučovice se dále pyšní spoustou rybářsky zajímavých lokalit a cca 3 km od obce leží, především v
zimě atraktivní, lyžařské středisko Kramolín.
Více info na: www.loucovice.info

Přední Výtoň a okolí
Vítkův Hrádek
15. 08. od 14:00 hodin „recitál Lojzy Ptáka“
Hrádek a jeho vyhlídka je v měsíci SRPNU otevřen denně 10:00 – 18:00 hodin.
Na požádání otevřeno i déle a možnost pořádání soukromých akcí.
Vstupné: dospělý 50,- Kč, děti 25,- Kč.
Více info na: www.vitkuvhradek.cz

Stožec a okolí
Více info na: www.npsumava.cz
Více info na: www.stozec.cz

Vyšší Brod a okolí
dětské hřiště
12.08. od 16:00 hodin POHÁDKY POD ŠIRÁKEM 2015 „POHÁDKOVÝ KABARET“ - Hraje Liduščino
divadlo, vstupné 40,- Kč
Více info na: www.mestovyssibrod.cz
Poštovní muzeum
do 30.09. „Adolf Born a ilustrace pro malé i velké“. Otevřeno denně mimo pondělí.
Pobočka Poštovního muzea ve Vyšším Brodě připravila na letošní sezonu čtyřvýstavu zaměřenou na
tradiční a snad také budoucí tvůrce poštovních známek.
Poštovní muzeum
Vlastní muzejní expozice je umístěna v rozsáhlém areálu cisterciáckého kláštera.
Vyšší Brod je snadno dostupný autem, autobusem nebo vlakem. V letní sezoně jsou autobusové a
vlakové spoje posíleny.
Upozornění: Expozice Poštovního muzea není bezbariérová.
Rozsáhlá expozice dějin poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od roku 1526 do současnosti
na ploše téměř 2000 m²unikátní sbírka vozů, kočárů a saní z 19. století historické poštovní
stejnokroje, vývěsní štíty, pokladny, schránky, mapy, ukázky korespondence, staré psací potřeby,
výplatní a orážecí stroje, rekonstrukce poštovních úřadoven z 18. a 20. století, telegrafní, dálnopisné
a telefonní přístroje pozdně gotické, renesanční a barokní interiéry.
Zaměstnanci České pošty mají po předložení průkazu zaměstnance vstup zdarma.

Destinační management LIPENSKO o.p.s.
Slupečná 118, 382 78 Lipno nad Vltavou
tel: +420 724 901 901, info@lipensko.com
Dospělí:
50 Kč
Studenti a důchodci:
20 Kč
Děti do 6 let v doprovodu rodičů:
zdarma
Držitelé karty AMG ČR, NPÚ, ICOM a Svazu muzeí na Slovensku vstup zdarma.
Více info na: www.mestovyssibrod.cz

Rožmberk nad Vltavou a okolí
Státní hrad Rožmberk
07. 08. od 20:00, délka 130 minut „Strašidlo Cantervillské“ - agentura KULTUR-KONTAKT
Romantická komedie, horor i detektivka napsaná Martinem Drahovzalem na motivy hry Oscara
Wildea. Příběh odehrávající se v daleké Anglii na sklonu 19. století zaujme svým humorem i
honosnými kostýmy. Realizaci představení zajišťuje agentura KULTUR-KONTAKT.
Vstupenky je možné rezervovat na http://www.kultur-kontakt.cz/nocniprohlidky/strasidlo/a.php?rezervace=ano
nebo na www.cbsystem.cz případně na tel. 387 310 412.
V měsících srpnu je pro Vás vedle hlavní prohlídkové trasy připraven také okruh Soukromé pokoje,
jehož součástí je výstup na Anglickou věž, a Muzeum hrdelního soudnictví.
Provozní doba je ve dnech úterý až neděle od 9.00 hodin, poslední prohlídka začíná v 17.00 hodin.
Přesné časy prohlídek pro aktuální den vzhledem k možným rezervacím zájezdů najdete na pokladně
hradu, případně Vám je sdělíme na telefonický dotaz.

státní hrad Rožmberk
do 30.08. od 9:00 hodin „Svátky a obyčeje v dobách dávno minulých“ - výstava v galerii hradu
přibližuje, jak slavili sváteční a významné dny někdejší obyvatelé regionu. Vstup je volný, výstava je
přístupná v provozní době hradu.
Více info na: www.hrad-rozmberk.eu nebo www.mestorozmberk.cz

Český Krumlov a okolí
knížecí konírna, zámek
Zámecký areál v Českém Krumlově nabízí turistům další velké lákadlo. Začátkem července 2015 se na
pátém nádvoří otevřela exkluzivní „expozice knížecí Konírny“. Veřejnost tak poprvé uvidí část
unikátní kolekce zápřahových postrojů a historických dopravních prostředků dochovaných ve
schwarzenberských sbírkách.
Nejpřitažlivějším artefaktem je Schwarzenberský, kompletně zapřažený vůz pro korunovaci
císařovny Marie Terezie v Praze, tažený slavnostně vystrojeným šestispřežím. Pro zapřažené grošáky
se dokonce dochovaly postroje včetně velmi ozdobných sametových vyšívaných pokrývek. Další
atraktivitou jsou slavnostní sáně, tažené koněm v přepychovém postroji. Vystavené jsou také
dochované čabraky, ohlávky, udidla, barokní sedla a další součásti jezdecké výstroje. Vzácné a
citlivé textilní, kožené a kovové exponáty byly průběžně studovány, kompletovány, konzervovány a
restaurovány. Výsledkem je exkluzivní a poutavá expozice, která představuje již šestou prohlídkovou
trasu zámku.
Konírna je pro veřejnost otevřená od úterý do neděle od 10.00 do 16.30 hodin. Plné vstupné činí 60,Kč, snížené pro děti, studenty, seniory a držitele průkazů ZTP je 30,- Kč.
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ČESKÝ KRUMLOV CARD
TIP NA SRPEN
Tipem na měsíc SRPEN, který můžete navštívit za zvýhodněné vstupné, je hlavní výstava sezóny v
Regionálním muzeu s názvem „Zlaté dno řemesel a živností na Českokrumlovsku na přelomu 19. a
20. století". Výstava zavede návštěvníka do prostředí všedního života drobných řemeslníků,
živnostníků a obchodníků. Představí cenné dobové dokumenty a fotografie a rovněž mimořádně
pestrý a obsáhlý výběr originálních předmětů.
I nadále je s CK CARD přístupné Hradní muzeum a zámecká věž, Museum Fotoateliér Seidel a Egon
Schiele Art Centrum, které nabízí výstavu Mysterium Šumava.
BONUS 2015
Egon Schiele Ateliér
Nově otevřený zahradní domek na terasách, kde v roce 1911 žil a tvořil dnes světoznámý malíř Egon
Schiele (1890-1918), můžete v roce 2015 navštívit s Český Krumlov Card zcela zdarma. Přijďte si
posedět do pracovního prostředí uměleckého apartmá, dejte si kávu na přilehlé terase, prohlédněte
si výtvarná díla současných umělců vzniklá v inspirativním prostředí ateliéru „100 let po Schielem".

Egon Schiele atelier – novinka !
Na pomyslnou stříbrnou šňůru Vltavy v překrásném území jejího jižního meandru byla navlečena další
perlička, po úspěšné revitalizaci domku i přilehlých malebných teras se veřejnosti otevřel Zahradní
ateliér Egona Schieleho, který nabízí prohlídku interiérů spjatých s tvorbou slavného malíře i posezení
u kávy na přilehlé terase.
Příběh jižního meandru se tedy píše dál a území, které bylo ještě před patnácti lety zcela opomíjené,
nachází své nové využití. Vznikl tak nový procházkový okruh plný krásných míst a nevšedních detailů,
v příjemné klidové zóně plné kvetoucí zeleně a opravených památek. Návštěvník zde nalezne
dostatečný prostor k oddychu i poznání dalších významných atraktivit města (městský park, Museum
Fotoateliér Seidel, Synagoga, Růžová zahrada).
Přijďte si odpočinout a nasát atmosféru zahradního domku na terasách, kde v roce 1911 žil a tvořil
dnes světoznámý malíř Egon Schiele.
Držitelé „krumlovské karty“ (Český Krumlov Card) mají v roce 2015 vstup zdarma.
Regionální muzeum v Českém Krumlově
do 10.01.2016 (Út-Ne) 09:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 výstava „ZLATÉ DNO ŘEMESEL A ŽIVNOSTÍ NA
ČESKOKRUMLOVSKU“.Výstava připomínající zajímavosti ze světa řemeslníků, živnostníků a drobných
obchodníků na Českokrumlovsku v období na přelomu 19. a 20. století.
ČESKÝ KRUMLOV CARD - TIP NA ČERVEN
V měsíci červnu mohou držitelé Český Krumlov Card kromě stávajících muzeí a galerií bezplatně
navštívit nově zpřístupněnou Zámeckou kovárnu. Dnešní návštěvníci mohou poznat a na vlastní
okusit kůži tajemství zpracování oceli.
Regionální muzeum v Českém Krumlově
do 22.11. (Út-Ne) 09:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 výstava „REFLEXE II. SVĚTOVÉ VÁLKY A OSVOBOZENÍ
NA ČESKOKRUMLOVSKU“. Mozaika událostí a lidských osudů v příčinných souvislostech, na které
bychom neměli zapomínat. Výstava se o toto připomenutí snaží prostřednictvím řady fotografií,
trojrozměrných předmětů a dalších dokumentů. Textová část vychází z dobových kronikářských
zápisů.
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Egon Schiele Art Centrum
do 01.11. (Úterý - Neděle) od 10:00 do 18:00 hodin - Pět samostatných výstav se zastřešujícím
názvem „MYSTERIUM ŠUMAVA“ zastupují klasikové Josef Váchal (1884-1969) a Josef Seidel (18591935) se synem Františkem Sei (1908-1997) a tři umělci současní - Karin Pliem (nar. 1963) z
Rakouska, Katharina Dietlinger (nar. 1983) z Německa a Ondřej Maleček (nar. 1977) z České
republiky.
Více info na: www.ckrumlov.cz

