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Den medu ve skanzenu Chanovice
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice a Základní organizace Českého svazu včelařů v Chanovicích vás srdečně zve na Den medu do chanovického skanzenu.
Akce se uskuteční v sobotu 6. října
2012 od 10.00 do 18.00 hodin v areálu
vstupní usedlosti Expozice lidové architektury (skanzenu) v Chanovicích.
Veškerý program se bude točit kolem
medu, můžete se těšit na ochutnávky
a prodej medu, předvádění řemesel
spojených s včelami, výrobu svíček ze
včelího vosku, pečení a zdobení perníků, vyřezávání forem na perníky, prodej medoviny, medovice, medolády, medového
pečiva, prodej včelího léčiva a kosmetiky. Bude připraven i program a soutěže pro
děti.
Doprovodný program:
10.30 hod. – odborná přednáška
12.00 hod. – hudební produkce Lebedy Boys
13.30 hod. – odborná přednáška
15.00 hod. – hudební produkce Lebedy Boys
Vstupné: 25,- Kč/ osoba, děti do 130
cm vstup zdarma.
Informace: 737 061 235, smolikovi.chan@tiscali.cz

Přednášky v Prachatickém
muzeu
Prachatické muzeum vás srdečně zve na
podzimní přednášky, které se vždy konají v
přednáškovém sále muzea, od 17 hodin.
9. října 2012: Počátky Sokola v českých zemích; přednáší PhDr. František Kotěšovec, SOkA Prachatice.
16. října 2012: Zlatá bula sicilská; přednáší
Prof. PhDr.Josef Žemlička, DrSc., Historický
ústav AV ČR, Praha.

23. října 2012: Vimperská větev Zlaté stezky;
přednáší PhDr. František Kubů, Prachatické
muzeum a PhDr. Petr Zavřel, Jihočeské muzeum České Budějovice.
13. listopadu 2012: Podzimní zvyky a tradice
na Šumavě; přednáší Mgr. Petra Richterová,
Prachatické muzeum.
27. listopadu 2012: Hroby významných jedinců raného středověku; přednáší Mgr. Ing.
Marek Parkman, Prachatické muzeum.
Více informací se dozvíte na
http://prachatickemuzeum.cz/
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Hoslovický mlýn zve na podzimní akce
Více než 400 let starý vodní mlýn v Hoslovicích na Strakonicku nabízí v podzimních
víkendech zajímavé akce, vhodné nejen pro rodiny s dětmi.
První říjnovou sobotu 6. 10. 2012 ožije mlýn
řemeslníky a zavoní dřevem. Akce nazvaná
„Zpracování dřeva" se uskuteční od 10 do 16
hodin. Na programu budou ukázky práce se
dřevem, soustružení, dřevořezba, ruční dlabání
misek, výroba březových košťat, pletení z proutí a pedigu, výroba trámů apod. V 11 a 13 hod.
vás rozespívá a roztančí hudebně-taneční pásmo "Od zrna ke chlebu" v podání dětí a mládeže z Čestic. K ochutnání se budou smažit vdolky
na drátě. Zahraje harmonika a pro děti budou
připraveny různé dovednostní hry.
Poslední podzimní akce proběhne na hoslovickém mlýně 28. 10. 2012. Bližší informace o ní
se dozvíte v průběhu října na webu:

Z nové vyhlídky na Černé
hoře uvidíte i Alpy
Správa Národního parku a Chráněné krajinné
oblasti Šumava otevřela koncem srpna vyhlídku na Černé hoře u Pramenů Vltavy.

Turisté z ní uvidí lesy Národního parku Šumava,
Národního parku Bavorský les a za hezkého
počasí dokonce i Alpy.
Mít jako na dlani lesy ze třech různých pohoří,
takových míst v Čechách moc není. Když se ještě dodá, že se při takové podívané dá v klidu
posedět, odpočinout, nebo se i naobědvat,
nadšení turisté už si nazouvají pohorky.

www.muzeum-strakonice.cz

Kalendář akcí na Šumavě v říjnu 2012
Dlouhodobé akce:
do 28. 10. 2012 / Výstava Václava Fialy / hrad Velhartice / Instalace sochaře Václava Fialy v
prostorách bývalého hradního pivovaru. www.hradvelhartice.cz
do 30. 10. 2012 / Výstava Gabreta Sancta / Kašperské Hory, galerie Muzea Šumavy / Gotická archa a svatí patroni a ochráni střední Šumavy v památkách výtvarného umění.
www.muzeum.sumava.net
do 31. 10. 2012 / Výstava Kdo si hraje, nezlobí / Netolice, muzeum / Přeneste se do dětských let a zavzpomínejte na staré dobré hračky. www.netolice.cz
do 31. 10. 2012 / Výstava 20. letní keramická plastika / hrad Klenová / Cílem výstavy je
představit keramickou tvorbu širokého spektra sochařů či keramiků všech generací a zasadit
ji do současného výtvarného kontextu. www.gkk.cz
do 31. 10. 2012 / Výstava Obrazy a objekty/ zámek Klenová / Malířská tvorba Františka
Januly nás uchvacuje už více než 40 let. Patří k okruhu modernistů, kteří rozvíjejí informelové podněty šedesátých let. www.gkk.cz
do 28. 10. 2012 /Kde končí barva, začíná světlo / Prachatice, muzeum / Výstava obrazů a
fotografií rodiny Staňkových. www.prachatickemuzeum.cz

Nejlépe se sem dostanete z Kvildy, když vyrazíte k jednomu z nejznámějších turistických cílů
v Národním parku Šumava - k Pramenům Vltavy. Vltava totiž pramení na úbočí Černé hory v
nadmořské výšce asi 1200 metrů a samotná
vyhlídka se nachází ještě o téměř 100 metrů
výše.
„K odbočce k ní přijdeme asi po jednom kilometru za pramenem Vltavy, když se za ním na
křižovatce modré a červené značené trasy vydáme směrem nahoru,“ radí Pavel Pechoušek,
mluvčí Správy NP a CHKO Šumava. Asi v polovině
stoupání je odbočka lesní cesty vpravo prudce
nahoru, asi po čtyřech stech metrech jste na
místě. Vyhlídka je přístupná i pro cyklisty - jen
těch posledních 400 metrů musí kolo vést, protože přímo k ní značená cyklotrasa nevede.

Život na staré Šumavě

Zajímá vás, jak se dříve žilo na Šumavě?

do 31. 10. 2012 / Výstava Ivy Kučerové – Proměny hravé duše / Horní Planá - Galerie KIC
Výstava perokreseb s akvarelem. Při příležitosti výstavy bude vydána a pokřtěna autorčina
již druhá knížka básní.
Krátkodobé akce:
4. 10. 2012 / Tvořivá dílna "Z ovčína" / Kašperské Hory, IS a SEV / 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, tel.: 376 582 734. www.npsumava.cz

Poutavé vyprávění pana Emila Kintzla s promítáním
se uskuteční ve středu 10. října 2012 v IS a SEV
Kašperské Hory od 18 hodin.
Více informací na www.npsumava.cz
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4. 10. 2012 / Sharon Lewis a Jan Kořínek / Prachatice, městské divadlo / Vynikající americká černošská blues soulová zpěvačka „Texas Fire“ Sharon Lewis s unikátní sestavou Jana Kořínka & GROOVE. www.kisprachatice.cz
5. 10. 2012 / Ševčíkovy hudební večery / Horažďovice, Hotel Prácheň / Gabriela Pechmannová (soprán), Daniel Wiesner (klavír) a dětský pěvecký sbor Kvítek z Horažďovic pod vedením sbormistryně Dany Slepičkové. www.hudbabezhranic.gabrielapechmannova.cz
6. 10. 2012 / Výstava plastikových modelářů / Kaplice, KD / 9. ročník soutěže a výstavy
modelů letadel, vojenské techniky, aut, dioramat se zajímavým doprovodným programem.
www.mestokaplice.cz
6. 10. 2012 / Chlumanský trh / Chlumany / Trh s nabídkou čerstvého pečiva, hub, medu,
ovoce, zeleniny, řezaných bylinek, drůbeže, ryb, řemeslných výrobků i potřeb pro drobné
chovatele. Od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz

Středověké vaření piva
ve Vimperku
Jak se vařilo pivo ve středověku připomněl
Šumavský pivovar Vimperk na slavnostech k
700 letům vimperské větve Zlaté stezky.
V sobotu 25. srpna 2012 ve spolupráci s
Břevnovským klášterním pivovarem sv. Vojtěcha v Praze předvedl na nádvoří zámku ve Vimperku postup vaření piva v raných dobách.
Břevnovský pivovar přivezl starou varnou a scezovací káď a divoký chmel, Šumavský pivovar
zajistil slad, dřevo na topení pod kádí a kvalitní
slámu na scezování (místo dnes používaného
síta).

6. 10. 2012 / koncert dívčí kapely JILL TRIO / Žihobce, kostel Proměnění Páně / Vystoupí
Jana Pláničková (akordeon), Irena Bryndová (violoncello), Lucie Zieglerová (housle) a jako
host Naďa Pláničková (akordeon). Repertoár je složen z několika skladeb barokní hudby a z
hudby Astora Piazolly a francouzského skladatele Yanna Tiersena. Začátek v 18 hodin,
vstupné dobrovolné.
6. 10. 2012 / Vltavice Open / Horní Vltavice / Sportovně zábavná akce na hřišti, od 13 do 17
hodin. www.sumavanet.cz/hornivltavice
7. 10. 2012 / Hubertská mše / Kašperské Hory, kostel sv. Markéty
7. 10. 2012 / Mlázovské Bramborobraní a Drakiáda / Mlázovy u Kolince / Ukončení pohádkové sezóny, soutěže, country hudba, od 13 hodin. www.pohadkovasumava.cz
7. 10. 2012 / Blatenská drakiáda / Frymburk / Soutěž v pouštění všeho co má šanci vzlétnout, od 13 hodin. www.lipno.info
8. 10. – 14. 10. 2012 / Ekofilm / Český Krumlov / Hlavním tématem festivalu jsou krásy
přírody i kulturního dědictví, etnologické či sociologické otázky. www.ckrumlov.cz/ekofilm
8. 10. 2012 / Kristof Magnusson: Kutloch aneb i muži mají své dny / Prachatice, městské
divadlo / Velmi komická černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v současném světě. www.kisprachatice.cz
13. 10. 2012 / Extreme Challenge / Sušice / 7. ročník extrémního štafetového závodu čtyřčlenných týmů v disciplínách běh, paragliding, horské kolo a kajak. www.exchallenge.cz,
www.offpark.cz
13. 10. 2012 / Farmářské trhy / Sušice, náměstí / Trhy spojené se zajímavou soutěží a doprovodným programem od 8 do 13 hodin. www.mestosusice.cz
13. 10. 2012 / Samhain v archeoparku / Prášily / Keltský nový rok - ukázky řemesel Keltů,
zvyků a tradic. www.archeoparkprasily.cz
13. 10. 2012 / Krumlovský vodácký maraton / Český Krumlov / Jednoznačně nejnavštěvovanější říční maraton v České republice, jenž každoročně přiláká do města a jeho okolí stovky milovníků vodáckého sportu. www.ckrumlov.cz/vodackymaraton
13. 10. 2012 / Lipenský kotrmelec / Lipno nad Vltavou / Soutěž v jachtingu. www.lipno.info
13. 10. 2012 / Poslední tanec sezony aneb...? / Klatovy, KD / Pohárová soutěž pořádaná
taneční skupinou Marty Dance. www.mksklatovy.cz

Středověké vaření bylo atraktivním zpestřením hlavních slavností letošního roku ve Vimperku. Vaření vzbudilo značný zájem a i představitelé a sládci obou pivovarů, kteří vařili pivo, si půlden užili. Návštěvníci uvítali možnost
se do vaření i aktivně zapojit.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk
www.sumavskypivovar.cz

Záchrana kaple ve Strážném
Nad městysem Strážný se tyčí na Kamenném
vrchu kaple Panny Marie z roku 1834. V současné
době městys intenzivně pracuje na tom, aby tuto
cennou kulturní památku zachoval také dalším
generacím.
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13. 10. - 14. 10. 2012 / Bramborový víkend / Horní Planá / Přijďte strávit příjemný den a
naučit se, co vše lze vyrobit z brambor. V rodném domě Adalberta Stiftera od 9 do 16 hodin.
www.horniplana.cz
17. 10. 2012 / O. Wilde a R. Ross: Lordi / Prachatice, městské divadlo / Světová premiéra
nedokončené, zapomenuté a nedávno objevené hry. www.kisprachatice.cz
18. 10. 2012 / Beseda s Jakubem Vágnerem / Kaplice, KD / Beseda se známým českým
dobrodruhem, cestovatelem a rybářem. www.mestokaplice.cz
19. 10. 2012 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / Od 17 hodin. www.mkssu.cz
23. 10. 2012 / Vimperská větev Zlaté stezky / Prachatice, muzeum / Přednáška PhDr. Františka Kubů, začátek v 17 hodin. www.prachatickemuzeum.cz

„Považujeme za nutné kapli z 19. století zrenovovat.
Nezanedbatelně totiž patří ke kulturně-historickému
odkazu městysu Strážný,“ zdůraznil starosta Jiří Vacek. Starosta dále dodává, že v případě opravy této
kaple nešlo o rekonstrukci jako každou jinou. „S
ohledem na stáří stavby bylo nutné postupovat velice opatrně a šetrně.“ Jedná se o unikátní spojení,
kdy za pomoci dotačních projektů z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, spolupracuje městys
Strážný společně se svou firmou Městys servis, ve
které pracují především místní obyvatelé. „Stručně
se dá říci: S našimi občany – budoucím generacím,“
informoval starosta Vacek.

26. 10. 2012 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / Od 17 hodin. www.mkssu.cz
26. 10. 2012 / Návštěva domu divočiny a prohlídka zvířecích výběhů / Železná Ruda - Falkenstein / Výlet do centra NP Bavorský les - oblast Falkenstein. Navštívíme zvířecí výběhy
(rys, vlk, koně Převalského a další), jeskyni z doby kamenné a Dům divočiny - místo zážitků,
nových informací a her pro děti i dospělé. Součásti prohlídky je i film o Šumavě v 3D formátu, od 9.30 do 13.30 hodin. Tel.: 376 387 060. www.npsumava.cz
26. 10. 2012 / Nová hudba na druhou / Klatovy, radnice / Slavnostní koncert u příležitosti
státního svátku od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
27. 10. 2012 / Soutěž o „Nej…šumavský gulášek“ / Železná Ruda, Hotel Belveder / laici i
profesionálové se utkají v kuchařském umění! Hudba a zábava vše doprovodí. Tel.:
376 397 016, www.hotelbelveder.cz
27. 10. 2012 / Pečení chleba v obecní peci / Lenora / Mlsálci se mohou těšit na tradiční lenorské placky, housky a samozřejmě výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www.staralenora.cz
27. 10. 2012 / Zamykání hradu / hrad Velhartice / XIV. ročník „Běhu o hradní klíč" běžecký
závod ve všech věkových kategoriích, doprovodný program, ohňostroj, lampiónový průvod,
začátek ve 14 hodin. www.hradvelhartice.cz
27. 10. 2012 / Lipno dětem aneb LIPENSKÝ HALLOWEEN / Lipno nad Vltavou / Tvořivé dílny pro děti, soutěže, malování na obličej, dětské tetování, čtení pro děti, skákací hrad.
www.lipno.info
28. 10. 2012 / Oslava dne vzniku samostatného Československa / Sušice, park u T. G. M. /
Lampionový průvod, slavnostní akt a ohňostroj. www.okraslovacispoleksusice.cz
30. 10. 2012 / Jure Tori a Enea Bari Duo / Prachatice, městské divadlo / Koncert akustického dua. Jure Tori je slovinský akordeonista a skladatel, účinkující na různých Evropských
jazzových festivalech. www.kisprachatice.cz

V rámci projektu proběhne kompletní sanace objektu a stabilizace jeho rozpadu. „Je také nutné provézt sanace vnitřních omítek, které byly v důsledku
pronikání vlhkosti poškozeny plísní. Rekonstrukce
zahrnuje také kompletní výměnu střešní krytiny.
Stávající krytinu nahradí modřínový šindel,“ doplnil
dále starosta.
Starosta také informoval, že již teď městys Strážný
intenzivně pracuje na zajištění dalšího financování,
aby byl objekt vybaven odpovídajícím mobiliářem,
jako jsou lavice oltář a další. „Celá rekonstrukce by
měla být dokončena do konce října, aby byla kaple
připravena na zimní sezonu. Kaple Panny Marie totiž
dominuje jedné ze sjezdovek areálu ve Strážném.“

Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i Vy.
Zajímavé články a příspěvky (společně s fotografií) nám zasílejte vždy do 25. dne předcházejícího měsíce na e-mail kytlicova@rras.cz.

Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2012 v elektronické verzi PDF.

