
Akce v Sušici a okolí červenec 2022 

 

Pátek 1.7. 

Sušice  

Sušice, PDA, od 21:00 hodin  

WELCOME SUMMER PARTY - tradiční Megaparty k zahájení letní 

sezóny. Zároveň výjimečně pro tento večer otevřen od 19:00 venkovní bar s terasou. Za 

mixem po několika měsících oblíbený Dj Butcher 

Pátek 1.7. – 2.7. 

Hrad Rabí  

Hrad Rabí, od 17:30 do 18:40 hodin  

Zážitková jóga na hradě Rabí – Podvečerní lekce - přijďte si zacvičit jógu pod širým 

nebem v kouzelném prostředí hradu Rabí. Lekce jógy jsou pro všechny příchozí, kteří 

mají chuť se protáhnout, pro dospělé i děti, pro zkušené jogíny i úplné začátečníky. 

S sebou si vezměte pohodlné oblečení a jógamatku, několik jógamatek bude k vypůjčení 

na místě.  Cvičit se bude pod širým nebem, při nepřízni počasí budou k dispozici 

zastřešené hradní prostory. Lektorky: Lucie Žaloudková a Petra Musilová, 70 minut / 

200,- Kč. Rezervace/platba: jogarabi@gmail.com, www.jogasumava.cz/zazitkova-joga-

na-hrade-rabi/        

Sobota 2.7. 

Sušice  

Sušice, areál ZŠ Lerchova, od 9:00 hodin  

33. ročník Memoriálu Václava Bucifala – pořádá SDH Sušice v rámci Pošumavské 

hasičské ligy, soutěže se zúčastňují družstva žen i mužů, které se utkají v požárním 

útoku dle pravidel požárního sportu.  

Sobota 2.7. 

Sušice  

Sušice, mlýn Pelant, od 9:00 hodin  

Windmill – Streetball Šumava + hudba – již 8. ročník turnaje 3x3, od 18:00 hodin 

hudební vystoupení, účinkují: DJ Wich + Maniak, Jeffology, Josef Baierl, special guest, 

DJ Ars.  

Sobota 2.7.  

Hrad Rabí  

Hrad Rabí, od 10:00 do 10:40 hodin  

Zážitková jóga na hradě Rabí – Hravá jóga pro rodiče s dětmi (3-7 let) - přijďte si 

zacvičit jógu pod širým nebem v kouzelném prostředí hradu Rabí. Lekce jógy jsou pro 

všechny příchozí, kteří mají chuť se protáhnout, pro dospělé i děti, pro zkušené jogíny i 

úplné začátečníky. S sebou si vezměte pohodlné oblečení a jógamatku, několik 

jógamatek bude k vypůjčení na místě.  Cvičit se bude pod širým nebem, při nepřízni 

počasí budou k dispozici zastřešené hradní prostory. Lektorky: Lucie Žaloudková a 

Petra Musilová, 40 minut / 200,- Kč. Rezervace/platba: jogarabi@gmail.com, 

www.jogasumava.cz/zazitkova-joga-na-hrade-rabi/  

Sobota 2.7.   

Rechle u 

Modravy  

Rechle u Modravy, od 10:00 do 15:00 hodin 

Vázání vorů a plavba po Vchynicko Tetovském plavebním kanálu – od 10:30 do 

12:00 hodin: historie vorařství na Šumavě, ukázka vázání vorů, ukázka starých řemesel. 

Od 12:00 do 15:00 hodin: spouštění vorů a plavba po Vchynicko – Tetovském 

plavebním kanálu. Koordinátor: IS K. Hory, kontakt  605 025 563,  max. počet 

účastníků 150, cena programu 20,- Kč.    

Sobota 2.7. 

Prášily  

Prášily, od 13:00 hodin 

Svatoprokopská pouť v Prášilech – Oslavy 30 let novodobé historie obce. Program: 

13:00 – zahájení a přivítání hostů, 14:00 – poutní mše v kostele sv. Prokopa, 15:00 – 

vysvěcení nového hřbitova, 16:00- prohlídka výstavy a doprovodný program – Panská 

stodola, 18:00 – Pouťová zábava – Panská stodola.  

Sobota 2.7. 

Kolinec  

Kolinec, od 16:00 hodin 

4. Rockový festival Kolinec – program. 16:00 – 17:30 - Weget Rock, 17:45 – 19:15 – 

Lord Rock, 19:30 – 21:00 - Grafit Rock, 21:15 – 01:00 - Odyssea Rock. Vstupné 250,- 

Kč.  

Sobota 2.7. 

Sušice  

Sušice, ostrov Santos, od 20:00 hodin  

Léto 2022 na Santosu - Retro party 80´& 90´- na sušickém ostrově Santos.  

Sobota 2.7.- 

Sobota 9.7. 

Annín 

Annín, Muzeum lehkého opevnění, vždy 10:00 - 18:00 hodin, neděle 10:00 - 15:00 hod. 

Muzeum lehkého opevnění – zpřístupnění objektů ČSR předválečného lehkého 

opevnění, vyzbrojený řopík, výstavka zbraní, tematické nástěnky, střelba ze 

vzduchovky.  
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Neděle 3.7. 

Sušice  

Sušice, kaple Anděla Strážce, od 14:00 do 16:00 hodin 

Otevřený Andělíček – otevřená kaple Anděla Strážce vždy od 14:00 do 16:00 hodin.  

Neděle 3.7. 

Sušice  

Sušice, ostrov Santos, od 14:00 hodin  

Léto 2022 na Santosu - Odpoledne plné her pro děti s RC Medvídkem – na 

sušickém ostrově Santos.  

Neděle 3.7. 

Svojšice 

Svojšice, kostel sv. Jana Křtitele ve Svojšicích, od 16:00 hodin  

Koncert skupiny Elias ve Svojšicích - při koncertu zazní především americké 

spirituály a další písně ve vícehlasých úpravách, a to jak v úpravě bez nástrojů (a 

capella), tak i v doprovodu 6-strunné a 12-strunné kytary, baskytary, mandolíny, 

klarinetu nebo saxofonu. Další informace na www.elias-kt.cz 

Neděle 3.7. 

Hartmanice 

Hartmanice, Horská synagoga, od 17:00 hodin 

Hudba v synagogách Plzeňského regionu XXI. ročník – koncert, účinkují: Dominika 

Weiss Hošková – violoncello, Jiří Hošek – violoncello, Miroslav Vilímec – housle, 

zazní: Popper, Hošek, Offenbach, Paganini. Vstupenky v předprodeji hodinu před 

koncertem, cena vstupenky 80,- Kč, rezervace na tel. 777 317 186.  

Pondělí 4.7. 

Sušice  

Sušice, náměstí Svobody před radnicí v 10:00 hodin 

Prohlídky města Sušice s průvodcem 

1. městský okruh – po levém břehu řeky Otavy – Kámen neštěstí, Sušický 

mechanický betlém, Starý židovský hřbitov, Příkopy, radniční věž. Začátek v 10:00 

hodin před radnicí. 

Pondělí 4.7. 

Sušice  

Sušice, náměstí Svobody před radnicí v 14:00 hodin 

2. městský okruh – po pravém břehu řeky Otavy – Křížová cesta, kaple Anděla 

Strážce, škola a pomník T. G. Masaryka, Památník odboje, hřbitovní kostel Panny 

Marie, děkanský kostel sv. Václava. Začátek v 14:00 hodin před radnicí. 

Pondělí 4.7. – 

Středa 6.7. 

Velhartice  

Velhartice, hrad, každý den 10:00 – 17:00 hodin 

Živá řemesla v podhradí na hradě Velhartice – ukázky řemesel, kovář, sedlář, řezbář, 

zpracování vlny, včelnice, ovečky, možnost nahlédnout do objektů skanzenu. 

Úterý 5.7.  

Hrad Rabí  

Hrad Rabí, od 10:00 do 10:40 hodin  

Zážitková jóga na hradě Rabí – Hravá jóga pro rodiče s dětmi (3-7 let) - přijďte si 

zacvičit jógu pod širým nebem v kouzelném prostředí hradu Rabí. Lekce jógy jsou pro 

všechny příchozí, kteří mají chuť se protáhnout, pro dospělé i děti, pro zkušené jogíny i 

úplné začátečníky. S sebou si vezměte pohodlné oblečení a jógamatku, několik 

jógamatek bude k vypůjčení na místě.  Cvičit se bude pod širým nebem, při nepřízni 

počasí budou k dispozici zastřešené hradní prostory. Lektorky: Lucie Žaloudková a 

Petra Musilová, 40 minut / 200,- Kč. Rezervace/platba: jogarabi@gmail.com, 

www.jogasumava.cz/zazitkova-joga-na-hrade-rabi/  

Úterý 5.7. 

Annín – 

Mouřenec  

Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice, od 18:00 hodin  

Žihelský sbor – koncert  

  

Úterý 5.7. 

Kašperské Hory 

Kašperské Hory, kostel Panny Marie Sněžné, 19:00 hodin 

Duo Angelorum – řeč andělů - koncert 

V kostele Panny Marie Sněžné vystoupí Duo Angelorum Katarína Ševčíková – harfa a 

Valentýna Mužíková – soprán. Vstupné: 200 Kč 

Vstupenky IC Kašperské Hory  nebo přímo na místě v kostele Panny Marie Sněžné. 

Úterý 5.7. 

Annín  

Annín, nádvoří sklárny, od 20:00 hodin 

4. Annínské bábovkobraní – soutěž o nejlepší bábovku, předseda poroty Ivo Šmoldas, 

živá hudba.             

Úterý 5.7. – 8.7 

Hrad Rabí  

Hrad Rabí, od 17:30 do 18:40 hodin  

Zážitková jóga na hradě Rabí – Podvečerní lekce - přijďte si zacvičit jógu pod širým 

nebem v kouzelném prostředí hradu Rabí. Lekce jógy jsou pro všechny příchozí, kteří 

mají chuť se protáhnout, pro dospělé i děti, pro zkušené jogíny i úplné začátečníky. 
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S sebou si vezměte pohodlné oblečení a jógamatku, několik jógamatek bude k vypůjčení 

na místě.  Cvičit se bude pod širým nebem, při nepřízni počasí budou k dispozici 

zastřešené hradní prostory. Lektorky: Lucie Žaloudková a Petra Musilová, 70 minut / 

200,- Kč. Rezervace/platba: jogarabi@gmail.com, www.jogasumava.cz/zazitkova-joga-

na-hrade-rabi/  

Středa 6.7. 

Kvilda 

Kvilda, IS Kvilda, od 10:00 do 13:00 hodin 

Tajemný svět rostlin – botanická vycházka pro dospělé a děti školou povinné. Délka 

trasy 5 km, koordinátor IS Kvilda, tel. 388 435 544, max. počet účastníků 20, cena 

programu 20,- Kč, na akci je zapotřebí předchozí objednání.  

Čtvrtek 7.7. 

Sušice  

Sušice, Náměstí Svobody, od 16:00 hodin 

Dratvárik – slovenský dětský folklórní soubor vystoupí v rámci Mezinárodního 

folklorního festivalu Klatovy 2022.  

Čtvrtek 7.7. 

Sušice  

Sušice, ostrov Santos, od 21:30 hodin 

Léto 2022 na Santosu - Letní kino na Santosu – promítá se „Mimořádná událost“  

Čtvrtek 7.7. 

Kašperské Hory  

Kašperské Hory, IS K. Hory, od 9:00 do 12:00 hodin 

Na pranýř za výhledy  -  vycházka přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s 

panoramatickými rozhledy do oblasti střední Šumavy a Pošumaví. Délka trasy 5,5 km, 

náročnost trasy střední, koordinátor IS K. Hory, kontakt 376 582 734, 731 530 284, 

max. počet účastníků 20, cena programu 20,- Kč, na akci je zapotřebí předchozí 

objednání.  

Úterý 7.7. – 8.7. 

Hrad Rabí  

Hrad Rabí, od 10:00 do 10:40 hodin  

Zážitková jóga na hradě Rabí – Hravá jóga pro rodiče s dětmi (3-7 let) - přijďte si 

zacvičit jógu pod širým nebem v kouzelném prostředí hradu Rabí. Lekce jógy jsou pro 

všechny příchozí, kteří mají chuť se protáhnout, pro dospělé i děti, pro zkušené jogíny i 

úplné začátečníky. S sebou si vezměte pohodlné oblečení a jógamatku, několik 

jógamatek bude k vypůjčení na místě.  Cvičit se bude pod širým nebem, při nepřízni 

počasí budou k dispozici zastřešené hradní prostory. Lektorky: Lucie Žaloudková a 

Petra Musilová, 40 minut / 200,- Kč. Rezervace/platba: jogarabi@gmail.com, 

www.jogasumava.cz/zazitkova-joga-na-hrade-rabi/  

Pátek 8.7. 

Sušice  

Sušice, ostrov Santos, od 20:00 hodin 

Léto 2022 na Santosu – Dymytry – koncert na sušickém ostrově Santos.  

Pátek 8.7. 

Kašperské Hory  

Kašperské Hory, IS K. Hory, od 13:00 do 17:00 hodin 

Ruční výroba skleněných korálků (pateříků) na sklářském kahanu – zajímavosti o 

historii sklářství a postup výroby skleněného korálku. Koordinátor IS K .Hory, kontakt 

376 582 734, 731 530 284, max. počet účastníků 20, cena programu 20,- Kč, výroba 

korálku 50,- Kč, na akci je třeba předchozí objednání.       

Pátek 8.7. 

Hartmanice  

Hartmanice, Horská synagoga, od 17:00 hodin 

Tulipán – koncert holandského pěveckého sboru z Amsterodamu. Repertoár: 

madrigaly, mottety, barokní hudba, písně z tradice Taizé, lidové písně z celého světa. 

Vstupné dobrovolné.  

Pátek 8.7. 

Dobrá Voda u 

Hartmanic  

Dobrá Voda u Hartmanic, kostel sv. Vintíře, od 19:00 hodin  

Elias – koncert před skleněným oltářem. Uslyšíte spirituály a písně ve vícehlasých 

úpravách. Vstupné 150,- Kč, děti zdarma.  

Sobota 9.7. 

Sušice 

Sušice, Fotbalové hřiště TJ Sušice, 13:00 hodin 

Benefiční akce - DEN PRO KUBÍČKA - milí přátelé, dovolte mi pozvat Vás na 

benefiční akci v Sušici na fotbalovém hřišti. Čeká Vás bohatý celodenní program. 

Těšit se můžete na zápas týmu Jana Bergera proti Áčku TJ Sušice, dražbu dresu, atrakce 

pro děti a atd. Přijďte příjemně strávit letní den a zároveň podpořit Kubíčkovo léčbu. 

Těšíme se na vás! 

Sobota 9.7. 

Rok u Sušice  

Rok u Sušice, kaple Panny Marie Karmelské, od 14:00 hodin 

Vernisáž výstavy - Fotoobrazy Moje Šumava aneb Šumava objektivy 53 fotografů    
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Sobota 9.7. 

Mokrosuky 

Mokrosuky, zámek, od 19:00 hodin 

Dudácká show na zámku Mokrosuky – dudy v tradičním i moderním podání. Český a 

moravský folklór, irské a skotské písně, slavné filmové melodie. Martin Škanta, Jana 

Janovská. Vstupné 100,-, www.zamekmokrosuky.cz  

Sobota 9.7. 

Rabí 

Rabí, hrad, 18.15–20.00 hodin 

Ze sklepení až na věž hradu Rabí - během této mimořádné prohlídky projdete celý 

hradní areál, navštívíte místa známá i ta běžně nepřístupná (jako například vnitřní 

příkop, bateriovou věž), seznámíte se s osudy hradu jak ve středověku, tak v dobách 

mladších a dozvíte se mnohé o jeho současnosti i budoucnosti. 

Prohlídku povede Mgr. Hana Rudová, Ph. D., zástupkyně kastelána a historička, která je 

s hradem spjatá více než dvě desetiletí a velmi dobře ho zná. 

Prohlídka má omezenou kapacitu (20 osob), a proto vřele doporučujeme rezervaci na 

adrese rudova.hana@npu.cz.  

S ohledem na délku prohlídky i její zaměření, zvažte  účast dětí do 6 let. 

Základní 200 Kč / Snížené 160 Kč / Děti od 6 do 18 let 80 Kč / Děti do 6 let zdarma 

Sobota 9.7. 

Chanovice 

Chanovice, zámecký areál a skanzen, 10:00 – 18:00 hodin 

Den řemesel v Chanovicích 2022 - tradiční řemesla cca sedmdesát oborů, původní 

výroba, české materiály. Hudebníci, šermíři, loutkoherci, tradiční kuchyní… 

Sobota 9.7. 

Annín – 

Mouřenec  

Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice, od 14:00 hodin 

Mše za šumavské dobrodince s P. Jendou 

Neděle 10.7. 

Sušice  

Sušice, kaple Anděla Strážce, od 14:00 do 16:00 hodin 

Otevřený Andělíček – otevřená kaple Anděla Strážce vždy od 14:00 do 16:00 hodin.  

Pondělí 11.7. 

Sušice  

Sušice, náměstí Svobody před radnicí v 10:00 hodin 

Prohlídky města Sušice s průvodcem 

1. městský okruh – po levém břehu řeky Otavy – Kámen neštěstí, Sušický 

mechanický betlém, Starý židovský hřbitov, Příkopy, radniční věž. Začátek v 10:00 

hodin před radnicí. 

Pondělí 11.7. 

Sušice  

Sušice, náměstí Svobody před radnicí v 14:00 hodin 

2. městský okruh – po pravém břehu řeky Otavy – Křížová cesta, kaple Anděla 

Strážce, škola a pomník T. G. Masaryka, Památník odboje, hřbitovní kostel Panny 

Marie, děkanský kostel sv. Václava. Začátek v 14:00 hodin před radnicí. 

Pondělí 11.7.  

Kašperské Hory  

Kašperské Hory, IS K. Hory, od 9:00 do 12:00 hodin 

Po stopách savců Kašperskohorska – vycházka po naučné stezce, seznámení 

s běžnými i chráněnými šumavskými savci, délka trasy 7,5 km, náročnost trasy střední, 

koordinátor IS K. Hory, kontakt 376 582 734, 731 530 284, max. počet účastníků 20, 

cena programu 20,- Kč, na akci je třeba předchozí objednání.  

Úterý 12.7. 

Kvilda  

Kvilda, Informační středisko, od 10:00 do 13:00 hodin 

Tajemný svět rostlin - – botanická vycházka pro dospělé a děti školou povinné. Délka 

trasy 5 km, koordinátor IS Kvilda, tel. 388 435 544, max. počet účastníků 20, cena 

programu 20,- Kč, na akci je zapotřebí předchozí objednání. 

Středa 13.7. 

Rejštejn 

Rejštejn, parkoviště – střed obce, od 10:00 do 14:00 hodin 

Křemelná – příroda a historie pod horou Křemelná, přednášející Roman Žaloudek, 

délka trasy 12 km, cena programu zdarma, max. počet účastníků 15, kontakt 

programy@npsumava.cz , tel. 739 571 571, nutná registrace na 

www.npsumava.cz/udalosti/  

Čtvrtek 14.7.  

Rabí 

Rabí, hrad, od 18:00 hodin 

Letní divadelní festival na hradě Rabí – Z pohádky do pohádky – O princezně 

která ráčkovala – hraje divadlo Natálie Venturové, scénář a režie Libor Jeník. 

Čtvrtek 14.7. 

Sušice  

Sušice, ostrov Santos, od 21:30 hodin 

Léto 2022 na Santosu – Letní Kino na Santosu – promítá se „Rychle a zběsile 9“  
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Čtvrtek 14.7. – 

Sobota 16.7. 

Hrad Kašperk  

Hrad Kašperk, každý den od 21:00 do 23:00 hodin 

Noční prohlídky v červenci na hradě Kašperk – opět se podíváme do doby minulé, 

tentokrát do 14. století.  

Pátek 15.7. 

Pastvina u Sušice  

Pastvina u Sušice, od 17:00 hodin 

Loutkové divadlo – Červená Karkulka – pod širým nebem v podání divadelního 

spolku Teartr Rajdo.  

Pátek 15.7.  

Rabí  

Rabí, hrad, od 18:00 hodin 

Letní divadelní festival na hradě Rabí – Z pohádky do pohádky – O statečném 

kováři Mikešovi – pohádka, hraje Divadlo Za2, scénář a režie Libor Jeník.  

Pátek 15.7. 

Dolejší Těšov  

Dolejší Těšov, Nezámek, od 19:30 hodin  

Gaia Mesiah – koncert. Domácí kapela na pomezí metalu a hardcoru vznikla už v roce 

2000. Více info na FB Nezámek Dolejší Těšov. 

Pátek 15.7.- 

Neděle 17.7. 

Strašín  

Strašín, kostel Narození Panny Marie 

Strašínské hudební slavnosti – program: pátek v 19:30 hodin  - koncert komorní 

hudby Barlen ensemble, sobota v 19:00 hodin – kulturní dům – Replay, Lucie Revival, 

neděle v 11:00 hodin – Slavnostní mše svatá – Joseph Haydn Missa Cellensis in C 

Sobota 16.7. 

Sušice  

Sušice, Náměstí Svobody, od 8:00 do 14:00 hodin   

Farmářské trhy – tradiční trhy s farmářskými produkty na sušickém náměstí od 8:00 

do 14:00 hodin. Vinný košt – od 10:00 do 14:00 hodin, degustační sklenička 100,- Kč, 

pět vinařství z Moravy, hraje a zpívá Varmužova cimbálová muzika.  

Sobota 16.7. 

Rokyta  

Rokyta, Informační středisko, od 10:00 do 17:00 hodin 

Den Národního parku Šumava – celodenní akce s řemeslnými dílnami, hrami a 

soutěžemi před informačním střediskem na Rokytě.           

Sobota 16.7. 

Pastvina u Sušice  

Pastvina u Sušice, od 14:00 hodin 

Jedlé květy a byliny z Pastviny – výprava za jedlým kvítím a bylinkami. Poutavé 

povídání, sběr i ochutnávky pod vedením známé autorky Jany Vlkové.  

Sobota 16.7. 

Pastvina u Sušice  

Pastvina u Sušice, od 17:00 hodin 

Jedlé květy a byliny z Pastviny – výprava za jedlým kvítím a bylinkami. Poutavé 

povídání, sběr i ochutnávky pod vedením známé autorky Jany Vlkové.  

Sobota 16.7. 

Dolejší Těšov  

Dolejší Těšov, Nezámek, od 19:30 hodin  

Mńága a Žďorp – koncert. Česká rocková hudební skupina pocházející z Valašského 

Meziříčí. Více info na FB Nezámek Dolejší Těšov.  

 

Sobota 16.7. 

Sušice  

Sušice, ostrov Santos, od 20:00 hodin 

Léto na Santosu 2022 – Latino party - na sušickém ostrově Santos.  

Sobota 16.7. 

Rabí  

Rabí, hrad, od 20:00 hodin 

Taková normální rodinka - divadelní spolek Schody Sušice. Čtyři generace pod 

jednou střechou, to nevěstí nic dobrého. Obzvlášť, když se pod nohy neustále pletou 

želvy, babička vraždí, na co přijde, a raubíři nikdy nespí. 

Přijďte si užít poklidnou atmosféru zšeřelého hradu, zasmát se u legendárního díla Fan 

Vavřincové a ujistit se, že vaše rodinka je normální. 

Jednotné vstupné 150 Kč / Děti do 6 let zdarma 

UPOZORNĚNÍ: Vstupenky bude možné zakoupit v den konání divadelního představení 

na pokladně hradu. Platba za ně bude možná pouze v hotovosti. 

Neděle 17.7. 

Velhartice 

Velhartice, hrad, 13:00 – 14:00 

Historický tanec - taneční dílna pro všechny 

Neděle 17.7. 

Sušice  

Sušice, kaple Anděla Strážce, od 14:00 do 16:00 hodin 

Otevřený Andělíček – otevřená kaple Anděla Strážce vždy od 14:00 do 16:00 hodin.  

Neděle 17.7. 

Velhartice 

Velhartice, hrad, 15.00–16.00 

Bělinka a Růženka - pohádka bratří Grimmů. Loutkové divadlo pro děti od 4 let. 



Akce v Sušici a okolí červenec 2022 

 

Hraje: Pupenteátr Klára Kaše 

Pondělí 18.7. 

Kašperské Hory  

Kašperské Hory, IS K. Hory, od 9:00 do 12:00 hodin 

Na pranýř za výhledy  -  vycházka přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s 

panoramatickými rozhledy do oblasti střední Šumavy a Pošumaví. Délka trasy 5,5 km, 

náročnost trasy střední, koordinátor IS K. Hory, kontakt 376 582 734, 731 530 284, 

max. počet účastníků 20, cena programu 20,- Kč, na akci je zapotřebí předchozí 

objednání.  

Pondělí 18.7. 

Sušice  

Sušice, náměstí Svobody před radnicí v 10:00 hodin 

Prohlídky města Sušice s průvodcem 

1. městský okruh – po levém břehu řeky Otavy – Kámen neštěstí, Sušický 

mechanický betlém, Starý židovský hřbitov, Příkopy, radniční věž. Začátek v 10:00 

hodin před radnicí. 

Pondělí 18.7. 

Sušice  

Sušice, náměstí Svobody před radnicí v 14:00 hodin 

2. městský okruh – po pravém břehu řeky Otavy – Křížová cesta, kaple Anděla 

Strážce, škola a pomník T. G. Masaryka, Památník odboje, hřbitovní kostel Panny 

Marie, děkanský kostel sv. Václava. Začátek v 14:00 hodin před radnicí. 

Úterý 19.7. 

Kašperské Hory   

Kašperské Hory, IS K. Hory, od 9:00 do 12:00 hodin 

Po stopách savců Kašperskohorska – vycházka po naučné stezce, seznámení 

s běžnými i chráněnými šumavskými savci, délka trasy 7,5 km, náročnost trasy střední, 

koordinátor IS K. Hory, kontakt 376 582 734, 731 530 284, max. počet účastníků 20, 

cena programu 20,- Kč, na akci je třeba předchozí objednání.  

Středa 20.7. 

Kvilda  

Kvilda, Návštěvnické centrum, od 10:00 do 16:00 hodin 

Den rysa a jelena – celodenní program věnovaný rysovi ostrovidovi a jelenovi 

evropskému. Koordinátor Návštěvnické centrum Kvilda, kontakt 731 530 556, cena 

programu tvořivá dílna 50,- Kč.  

Čtvrtek 21.7. 

Sušice  

Sušice, ostrov Santos, od 21:30 hodin 

Léto 2022 na Santosu – Letní kino na Santosu – promítá se „Bábovky“.  

 

Čtvrtek 21.7. 

Kvilda  

Kvilda, Informační středisko, od 9:00 do 14:00 hodin 

Na skok k sousedům – krátké nahlédnutí do sousedního Národního parku Bavorský les 

a jako bonus výstup na dvě tisícovky: Siebensteinkopf 1.263 m.n.m a Stráž 1.306 

m.n.m., koordinátor IS Kvilda, délka trasy 12 km, kontakt 388 435 544, max. počet 

účastníků 20, cena programu 20,- Kč, na akci je třeba předchozí objednání.  

Pátek 22.7. 

Hrádek u Sušice  

Hrádek u Sušice, zámek – venkovní terasa u restaurace, od 18:00 hodin 

Karavana Swingers Band – večer plný hudby, tance ve stylu swingu a funky v podání 

sušické kapely Karavana Swingers Band. Vstupné 120,- Kč, délka koncertu 2 hodiny, 

rezervace a prodej vstupenek zajišťuje recepce zámku na tel. 725 083 093.      

Pátek 22.7. 

Annín – 

Mouřenec  

Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice, od 19:30 hodin 

Koncert Báry Basikové  

Pátek 22.7. 

Sušice  

Sušice, ostrov Santos, od 20:00 hodin 

Léto 2022 na Santosu – Rybičky 48 – koncert na sušickém ostrově Santos.  

Pátek 22.7. 

Dolejší Těšov  

Dolejší Těšov, Nezámek, od 20:30 hodin  

Vyšehrad: Fylm – filmová projekce 

Sobota 23.7. 

Kašperské Hory 

Kašperské Hory.  náměstí Kašperské Hory, 9:00 hodin 

66 mil šumavských... z lásky k Šumavě a veteránům ... výstava historických vozidel 

09:00–10:00 Příjezd na náměstí 

10:00–13:30 Výstava vozidel okolo kostela v Kašperských Horách 

13:30–14:00 Start na trasu ca. 66 mil v centrální části Šumavy 

16:30–18:00 Cíl na náměstí v Kašperských Horách, výstava vozidel  
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Registrace účastníků: jan.plomer@seznam.cz, tel.: 739  671 908 

Sobota 23.7. 

Sušice  

Sušice, skatepark, od 10:00 hodin 

Piggibeer vol. 6 – Smack one/Leaf dog & BVA/MC GEY- závody ve skateboardingu, 

ve večerních hodinách vystoupení lokálních i zahraničních hudebních interpretů. 

Sobota 23.7. 

Strašín 

Strašín, Infocentrum, od 10:00 hodin 

Netopýří den – opět přijede paní Dagmar Zieglerová ze záchranné stanice pro netopýry 

s živými hendikepovanými netopýrky. Seznámí Vás s mnoha zajímavostmi z netopýřího 

života, netopýrky si budete moci nakrmit moučnými červy a součástí akce bude i 

výtvarná dílnička. Akce bude probíhat celý den.  

Sobota 23.7. 

Dolejší Těšov  

Dolejší Těšov, Nezámek, od 20:00 hodin  

Honza „Tráva“ Trávníček  – přednáška- Manaslu 2011 - 2021 - Hora Ducha 8163 m a 

Ama Dablam 6812 m. 

Jedno z nejkrásnějších míst v Nepálu.  

Osmitisícovka, po jejíchž svazích kráčel 4 krát směrem k vrcholu.  

Dvakrát až TAM. Na jeho první (2011) a i nejčerstvější poslední (2021) pokus.  

Na podzim 2021 se povedl netradiční a náročný „dvojáček“ – Manáslu a Ama Dablam.  

Vyprávět se bude i o dalším výstupu na jeden z nejhezčích kopců na světě, který je 

nazýván „Matka s perlovým náhrdelníkem“ 

Více info na FB Nezámek Dolejší Těšov. 

Sobota 23.7. – 

Neděle 24.7. 

Annín 

Annín 

VII. sklářská anenská pouť v Anníně – sobota – ukázky práce sklářů, korunovace 

sklářské královny, koncerty, prohlídky památek, tanec Annínských žen, hlavní host 

Petra Černocká 18:15h, neděle – poutní mše svatá v kapli 11:30h a Flaškinet – hra na 

lahve v 14:00 hodin.  

Sobota 23.7.-

Neděle 24.7. 

Annín 

Annín, Muzeum lehkého opevnění, vždy 10:00 - 18:00 hodin, neděle 10:00 - 15:00 

hodin 

Muzeum lehkého opevnění – zpřístupnění objektů ČSR předválečného lehkého 

opevnění, vyzbrojený řopík, výstavka zbraní, tematické nástěnky, …  

Sobota 23.7. – 

Neděle 24.7. 

Hrad Kašperk  

Hrad Kašperk, každý den od 10:00 do 17:00 hodin 

Historické oživené nádvoří - Během celého víkendu se můžete těšit na bohatý 

program, v němž vystoupí skupina historického šermu Lorika, kejklíř Hubert a 

skupina přátel historie a šermu Gabreta, s nimiž se v průběhu víkendu můžete věnovat 

například střelbě z kuše a luku na padací terče, rýžování zlata, psaní na středověkém 

skriptoriu, ražbě mincí z doby Karla IV. nebo souboji s dřevci zvanému „tjost“.V neděli 

navíc vystoupí hudební skupina Elthin s ukázkami středověké hudby. Vstup na 

nádvoří bude v průběhu dne zpoplatněn (50,– dospělí, 20,– děti do 15 let). 

Neděle 24.7.  

Sušice  

Sušice, kaple Anděla Strážce, od 14:00 do 16:00 hodin 

Otevřený Andělíček – otevřená kaple Anděla Strážce vždy od 14:00 do 16:00 hodin.  

Neděle 24.7. 

Velhartice 

Velhartice, hrad, od 13:00 – 14:00 hodin  

Historický tanec - taneční dílna pro všechny 

Neděle 24.7. 

Velhartice 

Velhartice, hrad, od 15.00–16.00 hodin  

Bělinka a Růženka - pohádka bratří Grimmů. Loutkové divadlo pro děti od 4 let. 

Hraje: Pupenteátr Klára Kaše 

Neděle 24.7. 

Annín – 

Mouřenec  

Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice, od 18:00 hodin 

Večer pro Emila Kintzla – účinkují: Miroslav Paleček – kytara, Jan Fischer – Zmizelá 

Šumava.  

Pondělí 25.7. 

Sušice  

Sušice, náměstí Svobody před radnicí v 10:00 hodin 

Prohlídky města Sušice s průvodcem 

1. městský okruh – po levém břehu řeky Otavy – Kámen neštěstí, Sušický 

mechanický betlém, Starý židovský hřbitov, Příkopy, radniční věž. Začátek v 10:00 

hodin před radnicí. 
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Pondělí 25.7. 

Sušice  

Sušice, náměstí Svobody před radnicí v 14:00 hodin 

2. městský okruh – po pravém břehu řeky Otavy – Křížová cesta, kaple Anděla 

Strážce, škola a pomník T. G. Masaryka, Památník odboje, hřbitovní kostel Panny 

Marie, děkanský kostel sv. Václava. Začátek v 14:00 hodin před radnicí. 

Úterý 26.7. 

Sušice 

Sušice, hřiště u Gymplu, od 10:00 – 12:00 hodin  

Léto s knihovnou na dece – spousta dětských knížek, her, čtení pohádek, pohybové i 

stolní hry. V případě špatného počasí se akce přesouvá do knihovny. 

Úterý 26.7. 

Dobrá Voda 

Dobrá Voda, kostel, od 9:30 do 15:30 hodin 

Stodůlky – Historie dobývání zlata na Šumavě – dobrodružná výprava za poznáním 

jedinečné přírody v NP Šumava, délka trasy 17 km, přednášející Jan Schafhauser, cena 

programu zdarma, kontakt programy@npsumava.cz, tel. 731 530 355, nutná registrace 

na www.npsumava.cz/udalosti/  

Úterý 26.7. – 

Čtvrtek 28.7. 

Hrad Kašperk  

Hrad Kašperk, každý den od 21:15 do 23:00 hodin 

Jonáš a tingl – tangl - inscenace spolku Kašpar na Kašperku. Hrají: Petr Lněnička, 

Zdeněk Dočekal, Adéla Zatloukalová, Veronika Němcová, Lucie Flemrová, 

Filip Tejmar. Režie: Jakub Špalek. 

Středa 27.7. 

Jezerní slať 

Jezerní slať, parkoviště, od 10:00 do 14:00 hodin 

Jezerní slať – ostrůvek severské přírody – prohlídka rašeliniště spojená s výstupem 

na vrchol Tetřev, délka trasy 10 km, koordinátor IS Kvilda, kontakt 388 435 544, max. 

počet účastníků 20, cena programu 20,- Kč, na akci je třeba předchozí objednání.  

Čtvrtek 28.7. 

Annín – 

Mouřenec  

Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice, od 20:00 hodin 

Koncert skupiny Nezmaři 

Čtvrtek 28.7. 

Sušice  

Sušice, ostrov Santos, od 21:30 hodin 

Léto 2022 na Santosu – Letní kino na Santosu – promítá se „Duna“.  

Pátek 29.7. – 

Sobota 30.7. 

Velhartice  

Velhartice, hrad, každý den od 19:00 do 22:00 hodin 

Zámecké maškarády - Večerní divadelní prohlídky zámkem v rámci projektu Rok 

šlechtických slavností. "Léta Páně 1657, 20let po Huertově smrti... 

Pátek 29.7. – 

Neděle 31.7. 

Hrad Kašperk  

Hrad Kašperk, každý den od 21:15 – 22:45 hodin 

Romeo a Julie – Monteci, Kapuleti a Kašpaři. Největší milostný příběh všech dob opět 

na Kašperku.  

Sobota 30.7. 

Sušice  

Sušice, ostrov Santos, od 14:00 hodin  

Léto na Santosu – Dětský den – na sušickém ostrově Santos.  

Sobota 30.7. 

Sušice  

Sušice, ostrov Santos, od 20:00 hodin 

Léto na Santosu – Pěnová party – na sušickém ostrově Santos.  

Sobota 30.7. 

Rechle u 

Modravy  

Rechle u Modravy, od 10:00 do 15:00 hodin 

Vázání vorů a plavba po Vchynicko Tetovském plavebním kanálu – od 10:30 do 

12:00 hodin: historie vorařství na Šumavě, ukázka vázání vorů, ukázka starých řemesel. 

Od 12:00 do 15:00 hodin: spouštění vorů a plavba po Vchynicko – Tetovském 

plavebním kanálu. Koordinátor: IS K. Hory, kontakt  605 025 563,  max. počet 

účastníků 150, cena programu 20,- Kč.    

Sobota 30.7. 

Kašperské Hory 

Kašperské Hory, kostel Panny Marie Sněžné, 17:00 hodin 

Cimbálová muzika Milana Broučka - hudební koncert 

Na koncert Vás srdečně zvou město Kašperské Hory a Pension Grantl spolu s dalšími 

sponzory. V programu zazní zajímavé úpravy klasických, populárních a filmových 

skladeb (J. Brahms, E. Morricone, H. Zimmer, L. Cohen …).  

Předprodej vstupenek v IC Kašperské Hory. Rezervace možná na  

tel. číslech 376 503 413 nebo 604 239 316. Vstupné: 200 Kč 

Neděle 31.7. 

Sušice 

Sušice, ostrov Santos, 10:00 – 18:00 hodin 

Psí bazar na Santosu – celodenní zábava pro děti – malování na obličej, tvořivá dílna 

mailto:programy@npsumava.cz
http://www.npsumava.cz/udalosti/
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se Svatojánky, trampolína, nafukovací hrad… 

14:00 a v 17:00 hodin ukázky sebeobrany – Miloslav Jílek 

Přijď si vybrat, nakoupit, najít svůj poklad a bavit se! Výtěžek z akce bude věnován 

útulku Nalezenci Šumaváci, z.s. 

Neděle 31.7. 

Sušice  

Sušice, start na ostrově Santos, od 10:00 hodin  

SuPrBěh Dětský 2022 – závod pro děti, kde je délka závodu i náročnost překážek 

upravena podle věkové kategorie, délka 100 m – 4 km. Předpokládaný harmonogram: 

10:00 – závod nejmenších dětí, 10:40 – kategorie 3-4 roky, 5-7 let, 12:00 – start 

kategorií 8–11 let a 12 – 15 let společně s dospělými. Nutná registrace.  

http://ocrt-susice.cz/ 

Neděle 31.7. 

Sušice  

Sušice, start na ostrově Santos, od 12:00 hodin 

SuPrBěh Koupačka 2022 – krátký závod na 5 km především pro začátečníky, ale 

s možností druhého 5 km kola s těžšími překážkami. Málo kopců, zato spousta vody. 

Předpokládaný harmonogram: 12:00 – start prvního závodníka, 15:00 – vyhlášení 

výsledků.  Nutná registrace.  http://ocrt-susice.cz/ 

Neděle 31.7. 

Sušice  

Sušice, kaple Anděla Strážce, od 14:00 do 16:00 hodin 

Otevřený Andělíček – otevřená kaple Anděla Strážce vždy od 14:00 do 16:00 hodin.  

Neděle 31.7. 

Pastvina u Sušice  

Pastvina u Sušice, od 15:00 hodin  

Dětský den na Pastvině – zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi plné poznávaček, 

pátraček i hraček.  

  

 DLOUHODOBÉ  AKCE 

  

Pátek 1.7. – 

Neděle 31.7. 

Sušice  

Sušice, Náměstí Svobody – v průjezdu domu u Foto Fišer 

Stavby architekta a stavitele Karla Houry – výstava u příležitosti jeho 120. výročí 

narození.  

Sobota 2.7. – 

Úterý 30.8. 

Sušice 

Sušice, podkroví radnice, po a st 8:00 – 16:30, út 8:00 – 15:00, čt 8:00 – 14:30, pá 8:00 

– 13:30 hodin 

Květena Šumavy – výstava fotografií NP Šumava 

Sobota 18.6. –

Neděle 30.10. 

Sušice  

Sušice, Muzeum Šumavy, úterý – neděle 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hodin  

Výstava šumavských řemeslníků a výtvarníků – prodejní výstava keramiky, 

řezbářských výrobků, obrazů a suchých květin.  

29.6. – 20.9.  

Sušice  

Sušice, galerie Sirkus, pondělí, středa 8:00 – 11:30, 12:30 – 15:30, 17:00 – 20:00, úterý, 

čtvrtek 8:00 – 11:30, 12:30 – 16:30, 17.00 – 20:00, pátek 8:00 – 11:30, 12:30 – 13:30, 

17:00 – 20:00, sobota 17:00 – 20:00, neděle 14:00 – 20:00 hodin  

Zpoza rohu divný svět : Výprava z Marsu na Zemi a ještě dál – výstava ilustrátora a 

grafika Jakuba  Bachoríka. Velkolepá ilustrovaná výprava do fantaskních světů pro děti 

i dospělé.  

Čtvrtek 5.5. – 

Neděle 30.10. 

Sušice  

Sušice, Muzeum Šumavy, od 17:00 hodin 

Vzpomínka na osvobození Sušice – otevření výstavy fotografií z osvobození doplněné 

o některé zajímavé dobové předměty. Výstava připravená k 77. výročí osvobození města 

bude přístupná v rámci běžné prohlídky muzea do 30. října 2022.  

Úterý 1.3. -  

Neděle 31.7.  

Žihobce  

Žihobce, Muzeum Lamberská stezka, duben – červen otevřeno po – so 9:30 – 15:30 

hodin, červenec po – ne 10:00 – 16:00 hodin  

Tak to vidím já… – výstava fotografií Tomáše Cihláře. www.zihobce.eu  

Sobota 30.4. – 

Neděle 30.10.  

Hrad Velhartice  

Velhartice, hrad – budova bývalého pivovaru, květen, červen, září: úterý – neděle 10 – 

16:00 hod, červenec – srpen: 10 – 17:00 hod, říjen: sobota – neděle 10 – 15:00 hod 

Krajina míru, pole války – Třicetiletá válka v západních Čechách – interaktivní 

výstava, pošlete své dítě defenestrační skluzavkou, zvěčněte se při letu z okna, zapózujte 

s mušketou, postavte si barokní pevnost, natáhněte se na skřipec.  

http://www.zihobce.eu/
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Neděle 1.5. – 

Středa 30.11.  

Mlázovy  

Mlázovy, zámek, otevírací doba jaro a podzim: od úterý do soboty 14 – 18 hodin, o 

letních prázdninách: denně 11 – 18 hodin 

160 Babiček na jednom místě! – k vidění 160 různých vydání knihy Babička k 160. 

Výročí úmrtí spisovatelky Boženy Němcové (4.2. 1820 – 21.1. 1862)              

Sobota 7.5. – 

Sobota 15.10. 

Žihobce  

Žihobce, Muzeum Lamberská strezka, duben – červen otevřeno po – so 9:30 – 15:30, 

červenec – srpen po – ne 10:00 – 16:00, září – říjen po – so 9:30 – 15:30  

Lamberkové v čase – výstava k 10. Výročí Muzea Lamberské stezky v Žihobcích. 

Výstava mapuje 10 let činnosti spolku Lamberská stezka a muzea.  

Středa 1.6. – 

Čtvrtek 7.7. 

Modrava 

Modrava, Dřevák 

Moje Šumava aneb Šumava objektivy 53 fotografů – výstava 

Středa 1.6. – 

Středa 31.8. 

Dlouhá Ves  

Dlouhá Ves, Muzeum Dřevařství 

Provozní doba pondělí – pátek 9:00–12:00, 13:30–16:00 hodin, sobota 9:00–14:00 hod. 

Středa 1.6. – 

Pátek 30.9. 

Nezamyslice  

Nezamyslice, Muzeum Nezamyslických kostelů 

Provozní doba muzea – otevřeno od úterý do neděle od 10:00 do 16:00 hodin. Celková 

prohlídka (muzeum, kaple, kostel) 60,- Kč, senioři 30,- Kč, děti do 6 let zdarma.  

Červen – Září  

Hrádek u Sušice  

Hrádek u Sušice, Minigalerie Levandule, středy od 10:00 do 17:00 hodin 

Letní dny otevřených dveří – do květinové dílny Helena Knězová, Minigalerie 

Levandule, Hrádek u Sušice 127, tel. 721 643 933.  

Pátek 1.7. -  

Sobota 30.7. 

Velhartice 

Velhartice, hrad, každé úterý, pátek a sobotu v 10:30 nebo v 11:30 hod. 

Dětské prohlídky s Bílou paní  - zábavná prohlídka pro menší děti s rodiči, která dětem 

přiblíží život na středověkém hradě. Co se jedlo, pilo... a tajemství korunovačních 

klenotů. Možnost zakoupení vstupenek on-line. 

Případně možno zarezervovat na telefonu 376 583 315 během otevírací doby pokladny 

10:00 - 17:00. 

Pátek 1.7. –  

Středa 31.8. 

Velhartice  

Velhartice, Soukromé muzeum šumavských minerálů  

Otevírací doba muzea a obchůdku Velhartice, náměstí č. 59 – v červenci a srpnu je 

otevřeno každý den od 10:00 do 18:00 hodin. Zveme na atraktivní komentovanou 

prohlídku s ukázkou UV fluorescenčních minerálů. V muzeu uvidíte největší ucelenou 

sbírku šumavských minerálů.  

Pátek 1.7. – 

Středa 31.8. 

Strašín 

Strašín, kostel Narození Panny Marie, otevřeno vždy v neděli a středu od 15:00 do 

16:00 hodin 

Komentované prohlídky v kostele Narození Panny Marie ve Strašíně – vždy 

v neděli a ve středu v době od 15:00 do 16:00 hodin. Vstupné dobrovolné. Kontakt: 

777 267 724 pro prohlídky mimo určenou dobu.  

Pátek 1.7. – 

Středa 31.8. 

Annín – 

Mouřenec 

Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice, každý den od 16:30 hodin + soboty v 11:00 

Komentované prohlídky Mouřence – sraz před kostelem, délka prohlídky 45 – 60 

minut, vstupné dobrovolné. 

Pátek 1.7.- 

Středa 31.8. 

Strašín 

Strašín, kostel Narození Panny Marie, vždy ve středu a neděli 15:00 – 16:00 hodin 

Komentované prohlídky Strašínského kostela  –  tel. 777 267 724 

Pátek 1.7. – 

Sobota 3.9. 

Hrádek u Sušice  

Hrádek u Sušice, zámek Hrádek – galerie Hrádek, otevřeno denně 9:00 – 17:00 hodin 

(kromě neděle 14.8.) 

Zámecká herna pro děti – inspirována životem na zámku v 19. století, doplněná o 

sezónní výstavu pokojíčků „Jak bydlí panenky“ zapůjčenou z Klubu Panenky ČR. 

Zámecká herna je určena převážně pro děti od 3 do 10 let.  

Sobota 2.7., 

Úterý 5.7., 

Hrádek u Sušice, zámek, od 17:00 hodin 

Prohlídky zámeckého areálu s majitelem - při prohlídce zámeckého areálu s 
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Sobota 9.7., 

Sobota 30.7. 

Hrádek u Sušice 

majitelem Ing. arch. Pavlem Lejskem se návštěvníci seznámí s jeho osobním příběhem 

spojeným s koupí, rozsáhlou opravou a provozováním, prohlédnou si současné interiéry 

a exteriéry. Vstupné: 180 Kč, Délka: cca 90 - 100 minut 

Rezervace vstupenek na telefonním čísle 725 083 093. 

Sobota 2.7. – 

Neděle 30.10. 

Žihobce  

Žihobce, galerie Netopýr – Žihobce 15, otevřeno úterý – sobota 9:00 – 18:00 hodin, 

neděle 9:00 – 17:00 hodin 

Výstava Petra Kutky Cesta vody – skulptury a grafika 

Pondělí 4.7. – 

Pondělí 29.8. 

Sušice  

Sušice, Ateliér Pod Svatoborem 1269, každé pondělí a pátek od 9:00 do 15:00 hodin 

Ateliér Pod Svatoborem – originální šperky  se šumavskou tradicí – od Alči Kyrálky. 

Ukázky výroby, povídání o historii skla, prodej výrobků na místě. Více info na 

www.kyralky.cz  

Úterý 5.7. – 

Čtvrtek 18.8. 

Dlouhá Ves  

Dlouhá Ves, keramická dílna – Dlouhá Ves 224, vždy úterý, středa, čtvrtek od 9:00 do 

16:00 hodin  

Točení na hrnčířském kruhu – práce v malých skupinkách s individuálním přístupem 

pro děti i dospělé. Na keramické tvoření a točení na kruhu je nutné se předem objednat, 

tel. 721 253 560.  

Pátek 9.7. – 

Neděle 21.8. 

Rok u Sušice  

Rok u Sušice, kaple Panny Marie Karmelské, otevřeno vždy soboty a neděle od 14:00 

do 17:00 hodin 

Fotoobrazy Moje Šumava – aneb Šumava objektivy 53 fotografů – k výstavě je 

vydán katalog se snímky a texty od všech autorů. Pro větší skupiny jsou možné po 

domluvě na tel. 724 315 715 mimořádné prohlídky!  Otevřeno pouze soboty a neděle 

od 14:00 do 17:00 hodin!  

Úterý 12.7. – 

Pátek 30.9. 

Hrádek u Sušice 

Hrádek u Sušice, zámek, vždy v úterý a čtvrtek od 10:00 hodin 

Prohlídky zámeckého areálu s průvodkyní - při prohlídce zámeckého areálu se 

návštěvníci dozvědí o historii objektu, o osudech majitelů, prohlédnou si současné 

interiéry a exteriéry. V zámku se nenachází klasické zámecké komnaty. Hlavním 

smyslem prohlídek je seznámit návštěvníky se záchranou historických budov a s 

hledáním cest, jak je smysluplně a funkčně využívat v současnosti.  

Budova zámku není plně bezbariérová. 

 
Změna programu vyhrazena. 

 

http://www.kyralky.cz/

