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Regionální značky se představily v Senátu
V pátek 26. dubna 2013 uspořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s., seminář na téma Regionální značení domácích produktů.
Dopolední program moderoval jeden
ze zakladatelů systému regionálního
značení v ČR, Tomáš Kažmierski, a zahájil jej senátor Petr Šilar. Dále vystoupila předsedkyně Asociace regionálních
značek, Kateřina Čadilová a pět koordinátorů značek z různých regionů ČR. Ve
druhé neformální části měli účastníci
možnost obdivovat a ochutnat produkty a seznámit se s informačními materiály z většiny z 22 regionů sdružených
v Asociaci regionálních značek.
Petr Šilar a Kateřina Čadilová společně vystoupili i v živém vstupu do Studia ČT24. Senátor Petr ŠILAR zde uvedl: „V přemíře značek je důležité, že u regionálních značek jde o
označení původu odspoda, je to v podstatě „cechovní“ značka, která není udělena
zvnějšku, ale vychází ze samotného regionu.“ Kateřina ČADILOVÁ dodala: „Myšlenka
regionálního značení je založena na vzájemné spolupráci. Prvovýrobce z regionu potřebuje okolo sebe místní obchodníky, kteří budou odebírat jeho produkty, díky značkám se
daří na sebe navazovat i další zpracovatele. Doufáme, byť je to dlouhodobá záležitost,
že se nám postupně podaří vrátit do regionů to, co kdysi bylo zcela přirozené, a sice že v
regionech hodnoty nejen vznikají, ale zároveň se tam i realizují, což ocení určitě nejen
místní obyvatelé, ale i turisté.“
Zástupci pěti regionálních značek se zaměřili na specifika svých regionů i celého systému značení. Luboš ŘEHÁK se podělil o již více než šestiletou zkušenost s regionální
značkou v Orlických horách a Podorlicku a zdůraznil především význam propojení veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru v regionu a význam značky pro malé

Klášter Zlatá Koruna
slaví 750 let (1263-2013)
V rámci významného výročí od založení kláštera Přemyslem Otakarem II. přijměte pozvání
na
kultruní program kláštera a obce
Zlatá Koruna na měsíc květen 2013:
Výstava Madony - Renata Štolbová / prodejní
výstava v prostoru za pokladnou, možnost zakoupit autorčinu knihu pohádek, jejíž součástí
je vystřihovací betlém, vstup zdarma. Výstava
potrvá do 31.10.2013.
Výstava Fleur de lys (27. 4. - 5. 5.) květinová
aranžmá lilií na I. prohlídkové trase kláštera.
Výstava Král a jeho Koruna / příběh Přemysla
Otakara II. a založení kláštera Zlatá Koruna ve
výstavních prostorech opatství, vstup zdarma.
Výstava potrvá do 30. 9. 2013.

Výstava Maďarské památky UNESCO - Antal
Révész (9.5.-16.6.)- výstava grafických listů
maďarského umělce ve výstavním prostoru
opatství. Vernisáž 8. května v 15 hodin, vstup
zdarma.
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výrobce a zároveň i výhody zapojení větších firem. V Jeseníkách se podle koordinátorky
Hany OLEJNÍKOVÉ značka snaží o propojení potenciálu místní produkce a cestovního
ruchu – dokladem je např. Manuál pro tvorbu turistického produktu, který využívají
všechna místní infocentra, nebo Tematická trasa vyzývající k návštěvě konkrétních producentů. Kateřina KOREJTKOVÁ uvedla, že v Železných horách je cílem značky podpora, využití a odbyt místních služeb a výrobků v rámci zajištění hospodářské samostatnosti a stability regionu. V Polabí je podle Markéty POŠÍKOVÉ značka postavena na spolupráci několika místních akčních skupin (MAS) a od samého počátku (tj. výběru motivu
a diskuse nad pravidly) ctí jejich principy práce: mezisektorové partnerství, metoda bottom up a síťování. Příspěvky z regionů završila Marie ČERNÁ zkušenostmi s budováním
„Sítě prodejen regionálních produktů“ na Vysočině, která má pomoci místním výrobcům, především pak těm, jejichž výrobky nesou značku „VYSOČINA regionální produkt“
s odbytem, a podpořit dostupnost a úroveň prodeje těchto výrobků.
Ve druhé částí semináře se mohli všichni účastníci osobně seznámit s několika producenty a jejich oceněnými výrobky. Zákusky se značkou ŠUMAVA originální produkt
přivezla rodinná firma Café Charlotte ze Železné Rudy, hned vedle
a pod stejnou značkou byly k mání
Krchlebské koláče od Heleny Konopíkové. VYSOČINU osobně reprezentovala krajkářka Lenka Malátová, z ORLICKÝCH HOR přijel
brašnář Ladislav Hemrlík a kolekci
nábytku firmy Kaplan přestavila její
spolumajitelka. ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO zastupoval řezbář Karel
Kříž se svými originálními dřevěnými hřebeny a sponami a Chráněná dílna U Markétky s tkalcovskými výrobky. Nejpočetnější a navíc mezinárodní zastoupení měl nejvzdálenější region GÓROLSKO SWOBODA. Své medové likéry nabízel k ochutnání David Czyž, neuvěřitelnou paletu kostěných výrobků prezentoval zástupce firmy MALEC Pracownia Galanterii z Kości z polského Ustroně a ze slovenského Klokočova přijel němý košíkář Ján Valčuha. Koordinátoři
značek ze Železných hor, Jeseníků, Polabí, Zápraží, Šumavy, Vysočiny, Moravské brány,
Kraje blanických rytířů a Orlických hor se postarali o ukázky řady dalších originálních
výrobků a ochutnávku nepřeberné spousty specifických koláčů, zákusků, pečiva, uzenin, lahůdkových specialit, ovocných šťáv, piva i destilátů.
To vše pod dohledem „originálního“ blanického rytíře, který vstal z bájné hory, aby
podpořil nejen výrobky ze svého domovského regionu, ale i myšlenku, že náš venkov
ukrývá potenciál, který si zaslouží pozornost a podporu na všech úrovních.
Více informací o regionálních značkách, výrobcích, službách a program semináře.

Květnové akce na Šumavě
1. 5. 2013 / Otevření turistické sezóny / Netolice / pro veřejnost se otevře Muzeum JUDr.
Otakara Kudrny, od 10 hodin slavnostní program: vystoupení Folklérního
souboru Libín, vernisáž výstavy fotografií „Zdeněk Přibyl - Pozitivní svět“, otevření nové expozice muzea „Veselý rok – koblížky, hrkačky, máječky a štamprlata. www.netolice.cz
1. 5. 2013 / Jarní přespolní běh / Nýrsko / v Bystřickém parku www.sumavanet.cz/icnyrsko
1. 5. 2013 / Vimperk 1263 – 2013 / zámek Vimperk / výstava pořádaná u příležitosti první
písemné zmínky o Vimperku, vernisáž od 14 hodin. Výstava potrává do 31. 10. 2013.
www.vimperk.cz
1. 5. 2013 / Šumavské lokálky / zámek Vimperk / výstava k výročí 120 let od příjezdu prvního vlaku do Vimperka – lokální život se železnicí, uniformy, modelové vláčky, vlakové jízdenky a doklady; od 14 hodin. Výstava potrvá do 31. 10. 2013. http://spzs.sweb.cz/

Přednášky od 18 hodin v koncertní síni kláštera, vstup zdarma:
● 9. května: Nejstarší zlatokorunské listiny a jejich svědectví o počátcích kláštera (Mgr. Lukáš
Reitinger) www.klaster-zlatakoruna.eu
● 23. května: Zlatokorunský klášter ve středověku, architektura uměleckého díla (Mgr. Roman
Lavička, PhD.) www.klaster-zlatakoruna.eu

Večerní prohlídky kláštera: 10. a 24. května ve
21 hodin. Vstupné 100 Kč dospělí, 70 Kč senioři,
60 Kč děti a studenti, 250 Kč rodina (2 dospělí +
max. 3 děti do 18 let). Možnost rezervace na tel.:
380 743 126.
Koncerty v koncertní síni kláštera:
● 8. května od 16 hodin Art`s Harmony Brass
Quintet (Maďarsko)- v programu zazní díla Z. Fibicha, Ö. Mihaloviche, G. Zichyho, F. Liszta a dalších mistrů, vstup zdarma
● 11. května od 17 hodin Májový koncert, sbor
gymnázia Český Krumlov Vaganti a klavírista Sergej Perepeljatnik vstupné 70 Kč.
● 18. května od 18 hodin Trio Karageorgiev,
účinkují Marcela Křížová – klavírní křídlo,
Radka Křížová – housle a zpěv, Nikola
Karageorgiev: violoncello, vstupné dobrovolné.
● 19. května od 17.30 hodin v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie: Ensemble Polyphonique de Versailles (Francie) a Mucica Divina
z Kájova, vstupné dobrovolné.
www.klaster-zlatakoruna.eu

V Českém Krumlově se
chystá bitva o pivovar
Bitvou o pivovar si Český Krumlov v sobotu 4.
května 2013 připomene rok 1945, kdy město
osvobodila americká armáda.
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1. 5. 2013 /Prvomájový pochod na Sedlo/ Sušice / 25. ročník turistického pochodu. Start:
ze sušického náměstí v 8:30 hodin, délka trasy16 km. Cíl: vrchol Sedla u Albrechtic do 14
hodin. V cíli obdržíte pamětní list a suvenýr, zápisné: děti a členové KČT 10 Kč, 15 Kč ostatní
účastníci. Informace: KČT Sušice, p. Šafránek, tel. 376 524 148.
2. 5. 2013 /Májová přehlídka pěveckých sborů / Klatovy, KD /XVI. ročník přehlídky pěveckých sborů ze ZŠ a ZUŠ Klatovy k výročí osvobození, od 17 hodin. www.mksklatovy.cz
2. 5. 2013 /Česká píseň – Hudebně dramatický podvečer / Prachatice, Galerie O.H. Hajeka/ Seznámení posluchačů s částí programu připravovaného na červnový mezinárodní sborový festival v makedonském Ohridu, od 17 hodin. www.kisprachatice.cz
3. 5. 2013 /Vernisáž výstavy / zámek Klenová, galerie / od 18 hodin vernisáž Antonína
Kašpara. www.gkk.cz
3. 5. 2013 /Vernisáž výstavy / Klatovy, Kostel sv. Vavřince /Výstava Antonína Kašpara - Pocta pro Josepha Beuyse - sochy, od 16.30 hodin. www.gkk.cz
3. 5. 2013 / Karel Hynek Mácha – Máj / Sušice / v kavárně v budově kina v Sušici od 20 hodin. Hudebně literární večer, živé čtení doprovázené živou hudbou. www.kulturasusice.cz
4. 5. 2013 /Cyklovýlet „Do okolí Kolince a
Plánice“ / Nýrsko / odjezd z vlakového
nádraží
Klatovy.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
4. 5. 2013 /Chlumanský trh a otevření
KY.BY zahrady / Chlumany / ukázková
přírodní zahrada s prodejem vlastních sezónních produktů - bylinky, květiny, zelenina,
ovoce...
více na www.kyby.cz, www.chlumany.cz
4. 5. 2013 /Vysvěcení pramene u Hauswaldské kaple / Hauswaldská kaple / Od 10 do
11:30 hodin, pořádá IS Rokyta, Občanské sdružení Karel Klostermann ve spolupráci ve spolupráci s Bavorskou sekcí. www.sumavanet.cz/klostermann

Nebude to rekonstrukce konkrétní bitvy, ale
vzpomínka na důležité období naší historie a také
propojení s dlouhou tradicí setkávání vojáků
z mírových sborů, tzv. modrých baretů. Navíc
v těchto dnech program v centru města zpestří
ještě setkání dětských pěveckých sborů a orchestrů.
Pro Český Krumlov to bude historicky největší
vzpomínková akce zaměřená na oslavy konce druhé
světové války a osvobození. Zorganizovalo ji Sdružení
cestovního ruchu v Českém Krumlově ve spolupráci
s Klubem vojenské historie 4. obrněné divize Plzeň s
cílem, aby se místní obyvatelé i turisté nejen pobavili,
ale i poučili. „Máme štěstí, že žijeme v míru, ale není
na škodu si občas připomenout, že svoboda není samozřejmá,“ vysvětlil místopředseda sdružení Josef
Maleček.

Volarské myslivecké dny
Myslivecké sdružení Vltava Volary vás zve při
příležitosti 50 let od svého založení na myslivecké dny s přehlídkou mysliveckých trofejí.
Program: 8. 5. Den Mysliveckého spolku Vltava - posezení při hudbě pro členy i širokou veřejnost. Od 14 hodin ve společenském sále zahraje
dechová kapela Netolická pětka.
9. 5. Den lesáků, lesníků a všech přátel myslivosti, lesa a přírody. Celodenní setkání všech přátel
lesa, zvěře a přírody. Od 14 hodin přednáška a
beseda s Mgr. Vladimírem Bádrem Ph.D – odborníkem na odhadování věku ulovené zvěře.

4. 5. 2013 / Vítání ptačího zpěvu / Stožec, IS / Vycházka s poznáváním ptáků a jejich hlasů,
ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Od 5 do 12 hodin. www.npsumava.cz
4. 5. 2013 /Den hasičů/ Nýrsko, u hasičské zbrojnice/ od 9 hodin soutěž dětí v požárním
útoku, od 13 hodin požární stříkačky PS-8, ukázky hasičské techniky.
www.sdhnyrsko.mypage.cz
4. 5. 2013 / Vodní svět Chanovicka / Chanovice, zámecký areál / křest nové knihy o rybnících a vodním světě v obci, zahájení výstavy fotografií z přírody, rybí gastro s ochutnávkou,
k poslechu zahraje kapela Z Vršku, od 13.30 hodin. www.chanovice.cz
5. 5. 2013 / Muzikantské a lidské souhry/ Klatovy, sál radnice/ Účinkují: Ozren Mutak,
Martin Caba, Petr Novák, Tomáš Hostýnek. Začátek v 19 hodin. www.mksklatovy.cz
5. 5. 2013 / Oslavy osvobození / Domažlice, náměstí / bohatý kulturní program od 10 hodin.
www.domazlice.info
6. 5. 2013 / Oslavy osvobození / Sušice, náměstí
/program: 12:45 hraje Karavana Swingers Band,
13:00 příjezd historických válečných vozidel, 13:05
oslavy u pamětní desky na Muzeu Šumavy, 13:30
vzpomínkový akt u Památníku padlých (park TGM),
prohlídka vojenské techniky, 14:30 odjezd historických válečných vozidel. www.mestosusice.cz
7. 5. 2013 / Oslavy 68. výročí osvobození republiky
/ Netolice / v 17.30 příjezd historických válečných
vozidel, ve 20.30 hodin položení věnců, 20.45 hodin
lampionový průvod, po setmění ohňostroj.
www.netolice.cz

10. 5. Myslivecký den s dětmi - od 8.30 a 10.30
hodin beseda se spisovatelem a fotografem myslivosti a přírody Jaromírem Zumrem st. Od 14.30
přednáška a beseda s Ing. Adamem Jirsou na téma – Zvěř v Národním parku Šumava. Partnerem
tohoto dne jsou Všeobecná pojišťovna Halali a
Národní park Šumava.
11. 5. Den Myslivecké Šumavy - od 8.30 Moravská kapela Vonička, 9.00 slavnostní zahájení Trubačským souborem Markazíni , 9.00 - 16.00 malování pro děti, myslivecký kreslíř Petr Slaba. 9.30
ukázka norování lišky, 10.15 ukázka vábení zvěře
mistra Evropy a ČR Josefa Kaprase a ukázka vábení Petra Joo, 11.00 - 11.30 Moravská kapela VBand, 11.00 ASP GROUP předvedení čtyřkolek a
jejich možné uplatnění v myslivosti, 11.30 ukázka
sokolnictví Milan Zaleš, 12.30 - 14.00 Kuchařské
umění a vaření se zvěřinou šéfkuchaře restaurace
Stará Myslivna z Konopiště Tomáše Záhorského,
13.00 - 14.00 kapela Vonička, 13.15 ukázka českého zpívaného honu v podání Trubačského souboru Markazíni , 13.30 vystoupení kouzelníka

Strana 4

www.isumava.cz

7. 5. 2013 / Nezmaři / Horažďovice, KD / 35 let na cestě - koncert legendy folkové scény.
www.sumavanet.cz/horazdovice
8. 5. 2013 / Pocta tvůrcům / Klatovy, sál radnice / Účinkují: smíšený pěvecký sbor Šumavan, Žesťový kvintet. Začátek v 19 hodin. www.mksklatovy.cz
8. 5. 2013 / Putování po Zlaté stezce díl třetí: Dokončení / Vimperk / Pěší pochod po trase
Freyung - Philippsreut. Odjezd autobusem z Vimperka, návrat tamtéž. A jako vždy nevynecháme jedinou pamětihodnost. Cena za dopravu tam i zpět 50 Kč. Nutná rezervace místa v
autobuse. www.meks-vimperk.com
9. 5. 2013 / Tvořivá dílna "Z ovčína" / Kašperské Hory, IS/ Přijďte
a zjistíte, jak se zpracovává ovčí
vlna a co vše je možné z ní vyrobit
plstěním za mokra nebo pomocí
plstící jehly. Od 13 do 16 hodin.
www.npsumava.cz
9. 5. 2013 / Koncert ke dni matek
/ Horažďovice, KD / Účinkují dětské sbory Duháček a Sluníčka z
horažďovických mateřských školek a Cvrčci ze ZUŠ Horažďovice.
www.sumavanet.cz/horazdovice
11. 5. 2013 / Na kole Šumavou z renesančních Prachatic / Prachatice / Oficiální zahájení
cyklistické sezony 2013 v Jihočeském kraji / IC Prachatice – Michal Piloušek, 731 102 862.
11. 5. 2013/ Zahájení turistické sezony/ Klatovy, náměstí/ v rámci akce tradiční pochod
Májové toulky, bohatý kulturní program od 10 hodin, od 18 hodin koncert Gabriely Gunčíkové. www.klatovy.cz
11. 5. 2013 / Majáles/ Sušice, lesopark Luh – Fuferna/ tradiční akce studentů Gymnázia
v Sušici spojená s přehlídkou sušických rockových kapel, od 15 hodin. www.gymsusice.cz
11. 5. 2013 / Mam’zelle Nitouche / Zdíkov, kino / divadelní představení ochotnického spolku Radomyšl od 19 hodin. www.zdikov.cz
12. 5. 2013 / Czech Cup / Sušice/ na náměstí od 13:30 hodin. Kvalifikační závod pro MČR
2013 Stihl Timbersports Series. Nejlepší sportovní dřevorubci ČR za účasti úřadujícího vícemistra světa Martina Komárka. www.mestosusice.cz
12. 5. 2013 / C´est la vie / Lesní divadlo Nýrsko / zahájení sezóny od 15 hodin.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
14. 5. 2013 / Zelenohorské chalupy / parkoviště Mechov u Srní / Výlet za poznáním do zaniklé osady a sklárny, od 9 do 14 hodin. Přednášející: Emil Kintzl, Jiří Kec. Tel.: 731 530 235.
Nutná předchozí telefonická rezervace. www.npsumava.cz
Od 14. 5. 2013 / Ztráty a nálezy / Nýrsko, Muzeum Královského Hvozdu / výstava o tom,
co se dá najít na zemi. www.sumavanet.cz/icnyrsko
14. 5. 2013 / Memoriál Ladislava Nešpora a Ády Blahůta / Sušice/ 38. ročník v běhu na 100
m mužů, Memoriál Ladislava Nešpora, 6. ročník v běhu na 400 m překážek mužů, na stadionu TJ Sušice od 16 hodin. Info na tel. 604 890 997 nebo 723 800 344.
15. 5. 2013 / Petra Janů & Golem / Klatovy/ od 19.00 hodin. Koncert populární zpěvačky.
Velký dál KD. www.mksklatovy.cz
16. 5. 2013 / Marsyas – 40 let Tour / Prachatice, Městské divadlo / výroční koncert Zuzana
Michnová, Oskar Petr & Petr Kalandra Memory Band, od 19 hodin. www.kisprachatice.cz
16. 5. 2013 / Manželské štěstí / Domažlice, sál MKS/ divadlo, hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová, David Suchařípa, od 19.30 hodin. www.domazlice.info
17. 5. - 20. 5. 2013 / Otava Cup / Sušice, stadion / 19. ročník mezinárodního mládežnického
fotbalového turnaje. Pořádá TJ Sušice, www.otava-cup.cz

Jardy Rusa, 14.00 Martin Komárek - ukázka umění vicemistra světa a mistra Evropy
v Timbersportu, 15.00 dechová kapela Babouci,
15.30 ukázka staré lovecké hudby Markazíni,
16.15 Pasování na myslivce, 16.30 vylosování
soutěže o ceny, 17.15 – známá hudba v podání
Markazínů, 17.30 – 24.00 dechová kapela Babouci.
12. 5. – Závěrečný den s ukončením výstavy
trofejí ve 14 hodin. Po celou dobu sobotních
slavností bude na náměstí předváděno zboží firem Swarovski Optik, Fomei, Česká Zbrojovka
Uherský Brod, ARMS CZ, Banner, Luko, Dřevo
Novák, Nožíř K. Hons, Nordik Predator a mnoha
dalších firem zabývajících se myslivostí. U příležitosti Volarských Mysliveckých dnů budeż natočen
pořad Kluci v akci s vařením ze zvěřiny. Svůj pořad zde bude natáčet i TV Šlágr.
Návštěvníci si mohou zakoupit a těšit se také
na kulinářské speciality a výrobky ze zvěřiny. Dále
budou za pomoci VLS, NPŠ a ČMMJ připraveny i
programy pro děti.
Výstava trofejí bude otevřena denně od 9.00
do 19.00 hodin ve společenském sále, vstupné
bude 50 Kč. Všechny sobotní vstupenky z výstavy
půjdou do soutěže o zajímavé ceny. Myslivecké
dny od středy do pátku budou probíhat ve společenském sále a sobotní program se odehraje na
náměstí ve Volarech. Moderovat bude šéfredaktor časopisu Myslivost Jiří Kasina.
V průběhu výstavy trofejí budou ve společenském
sále k vidění i trofeje a expozice z loveckého zámku
Hluboká. Dále zde bude k vidění i zajímavý výstavní
panel trofejí a preparátů ulovené Africké zvěře a výstavní panel zajímavých trofejí ulovených v historii 50
let MS Vltava Volary.

Evropský festival duchovní hudby Šumava - Bayerischer Wald
Od 8. května do 2. června proběhnou v kostelích na obou stranách hranice desítky koncertů a
vystoupení při bohoslužbách, kde se představí
pěvecké sbory z Čech, Bavorska a Maďarska.
Projekt za sedmnáct let své existence výrazně
přispěl k postupnému sbližování českého a německého etnika a budování povědomí společného regionu a jeho duchovní kultury.
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17. 5. 2013 / Vernisáž a koncert / Netolice, kavárna Cafe Harlequin / výstava koláží od Josefa Hrubého a poté od 18 hodin koncert s Karlou Kubištovou. www.netolice.cz
17. 5. 2013 / Muzejní noc / Kdyně, Muzeum příhraničí / seznámíte se s nejrůznějšími řemesly, typickými pro oblast Kdyňska a dřívějším způsobem života v kdyňské kotlině. Do dobové atmosféry vás uvede doprovodný program v podání žáků ZUŠ Kdyně v parku u muzea,
od 19 hodin. www.kdynsko.cz
17. 5. 2013 / ABBA World revival / Domažlice, letní kino / koncert od 20 hodin.
www.domazlice.info
18. 5. 2013 / Farmářské trhy / Sušice, náměstí / od 8 do 13 hodin, spojené s krátkým kulturním vystoupením. www.mestosusice.cz
18. 5. 2013 / Čistá řeka Otava 2013/ Sušice / od 9 hodin Na Fufernách v Sušici. Úklid odpadků z břehů řeky Otavy. Úklid bude probíhat lodí z hladiny řeky a pěšky po obou březích.
Zájemci, hlašte se na tel: 605 171 743. www.otavatour.cz
18. 5. 2013 / Okolí Vintířovy skály /
sraz u chaty Rovina u Dobré Vody
poblíž Hartmanic/ Stopy minulosti,
přírodní zajímavosti, prášilský žulový
masiv, délka trasy 12 km. Náročnost
střední. Nutné předchozí tel. objednání. Od 9 do 15 hodin.
www.npsumava.cz
18. 5. 2013 / Vycházka po stopách J.
Blaua / Nýrsko / sraz na náměstí v 9
hodin.
Trasa: Sv. Kateřina – Červené Dřevo – Krkovice. www.sumavanet.cz/icnyrsko
18. 5. 2013 / Cyklovýlet „Na Chodsko za Kozinou“/ Nýrsko / odjezd od IC Nýrsko v 9 hodin.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
18. 5. 2013 / Motokros / Netolice / Mezinárodní mistrovství ČR Juniorů. www.netolice.cz
18. 5. 2013 / Den otevřených dveří / Hoslovice, mlýn / www.muzeum-strakonice.cz
do 19. 5. 2013 / výstava Cesta 2013 / zámek Klenová, galerie/ 10. ročník přehlídky prací
žáků výtvarných oborů ZUŠ Plzeňského kraje. www.gkk.cz
20. 5. – 14. 6. 2013 / Sladké mandaly / Nýrsko, sál knihovny / výstava mozaikových obrazů
vytvořených ze sbírky cukříků, Autor: Soňa Křečanová. 23. 5. od 17 hodin vernisáž výstavy.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
21. 5. 2013 / Groove-Dogs / Prachatice, Městské divadlo / od 19:00 hodin / hudební večer
s povětšinou jazz-rockovými kompozicemi ale i vlastní tvorbou. www.kisprachatice.cz
22. 5. 2013 / Malá muzika Nauše Pepíka / Klatovy, KD / od 19 hodin koncert s taneční zábavou. www.mksklatovy.cz

I. festivalový víkend: sobota 11. 5.

Od 19:00 Chudenice, kostel sv. Jana Křtitele, koncert Consortio Melcelii (Královéhradecko); 19:00
Hamry, kostel Panny Marie Bolestné, koncert
Collegium
Vocale
(Karlovy
Vary).
neděle 12. 5. od 10:00 Klatovy, jezuitský kostel
Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce, liturgické vystoupení při mši sv. Consortio
Melcelii (Královéhradecko).
II. festivalový víkend: pátek 17. 5.
19:00 Dolany u Klatov, kostel sv. Petra a Pavla,
koncert Mariella Plzeň, 19:00 Nezdice, kostel sv.
Prokopa, koncert Smíšený pěvecký sbor Kácov
(Nové Město nad Metují) & Železnorudský smíšený sbor (Železná Ruda).
sobota 18. 5. 17:00 Chudenice - kostel sv. Jana
Křtitele - liturgické vystoupení při mši sv. & koncert Vokální harmonie (Hradec Králové) & Železnorudský smíšený sbor (Železná Ruda).
neděle 19. 5. 10:00 Klatovy, jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv.
Ignáce, liturgické vystoupení při mši sv. Smíšený
pěvecký sbor Kácov (Nové Město nad Metují)
10:00 - Blovice - kostel sv. Jana Evangelisty - liturgické vystoupení při mši sv. Vokální harmonie
(Hradec Králové).
8:30 - Švihov u Klatov - liturgické vystoupení při
mši sv. Železnorudský smíšený sbor (Železná
Ruda).
III. festivalový víkend: pátek 24. 5.

17:00 - Dešenice - kostel sv. Mikuláše – koncert v
rámci "Noci kostelů", dětský pěvecký sbor Fialky
(Klatovy)
20:00 Nýrsko u Klatov, kostel sv. Tomáše, koncert
v rámci "Noci kostelů" Lamer Winkel Viergesang
(Lam /D/).
sobota 25. 5. 19:00 Chudenice, kostel sv. Jana
Křtitele, koncert, ženský sbor Horizont (Lam /D/)
& Salvátorský pěvecký sbor (Praha).
neděle 26. 5. 10:00 Klatovy, jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce,
liturgické vystoupení při mši sv. Lamer Winkel
Viergesang (Lam /D/).

23. 5. 2013 / John Upperton a Joan Taylor / Domažlice, sál MKS / koncert od 19.30
hodin. www.domazlice.info
23. 5. 2013 / Ruda z Ostravy - "Kurde šou cypa z rádia – to nej synka šikovného“ / MěKS
Vimperk, sál / od 19 hodnin, 80 minut legrace s Rudou z Ostravy, vstupné 250 Kč.
www.meks-vimperk.com
24. 5. 2013 / Evropský den parků / Stožec, IS / Tradiční akce u příležitosti Evropského dne
parků, který je vyhlášen Federací EUROPARC a připadá na 25. 5. Nutné předchozí telefonické objednání. Od 9 do 12 hodin. www.npsumava.cz
24. 5. 2013 / Evropský den parků / Kašperské Hory, IS / Speciální odpolední program pro
návštěvníky v areálu Střediska environmentální výchovy v Kašperských Horách od 13 do 17
hodin. www.npsumava.cz
24. 5. 2013 / Noc kostelů/ Nýrsko, Kostel sv. Tomáše / www.sumavanet.cz/icnyrsko

IV. festivalový víkend: pátek 31. 5.
19:00 - Vřeskovice - kostel sv. Jana Křtitele –
koncert, Fojtův komorní sbor (Roudnice nad Labem) & Vox imperfecta (Plzeň).
19:00 - Janovice nad Úhlavou - kostel sv. Jana
Křtitele, koncert Byzantion (Praha) & ProVocal
(Budapest /H/).
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24. 5. 2013 / Noc kostelů / Kratochvíle, zámek / večerní prohlídka zámecké kaple Narození
Panny Marie na Kratochvíli s hudebním doprovodem netolického Literátského bratrstva.
www.netolice.cz
24. 5. 2013 / Noc kostelů / Všeruby, Tanaberk / od 18 hodin zahájí vikář Miroslav Kratochvíl, vystoupí Zdeněk Procházka, zahraje Conzonetta a německý chór Laudatio.
www.kdynsko.cz
24. 5. – 26. 5. 2013 /Sušické slavnosti 2013/ Sušice / kulturní akce na zahájení turistické
sezóny, kulturní scéna na náměstí a Na Fufernách. Hudební, taneční vystoupení, koncerty,
divadlo, slavnostní ohňostroj. www.mestosusice.cz
24. 5. 2013 / Noc kostelů / Železná Ruda a Hojsova Stráž / kostely budou do půlnoci přístupné veřejnosti, v kostelích se uskuteční hudební koncerty, prohlídka s výkladem…
www.sumavanet.cz/itcruda
25. 5. 2013 / Staročeský řemeslný jarmark / Netolice, náměstí / trh a příjezd parního vlaku.
www.netolice.cz
25. 5. 2013 / Co pokvete za humny? / Kašperské Hory,
IS / Botanická vycházka v okolí Kašperských Hor k Evropskému dni parků, od 10 do 14 hodin.
www.npsumava.cz

19:00 Chlistov, kostel Povýšení sv. Kříže, koncert
Canto Carso (Řevnice u Prahy).
sobota 1. 6. 17:00 Bezděkov, kostel sv. Václava,
koncert dětský pěvecký sbor Svítání (Praha) &
ProVocal (Budapest /H/).
17:00 - Velhartice - hrad – koncert Canto Carso
(Řevnice u Prahy).
19:30 Klatovy, hlavní koncert festivalu, jezuitský
kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv.
Ignáce "Pocta světci s pěti hvězdami"
Kolegium pro duchovní hudbu (Klatovy) & Komorní orchestr Katedry hudební kultury Pedagogické fakulty ZČU (Plzeň).
neděle 2. 6. 10:00 - Klatovy - jezuitský kostel
Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce, liturgické vystoupení při mši sv. Continuo
(Pardubice).
12:00 - Janovice nad Úhlavou - kostel sv. Jana
Křtitele - liturgické vystoupení při mši sv.
Vox imperfecta (Plzeň).
Bližší informace a program naleznete na:
http://fdh.sumavanet.cz/fdh/cs/ofestivalu.html

25. 5. 2013 / Vernisáž výstavy Nablízko a nadostřel 3 /
zámek Klenová, galerie / Mezinárodní výtvarný projekt,
kterého se zúčastní 6 umělců z ČR, SR, Francie a Německa. Od 15 hodin. www.gkk.cz

Zahájení letní turistické
sezóny Lipno 2013

25. 5. 2013 / komentovaná prohlídka výstavy proměny
země /Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce / za účasti
autora Miroslava Pacnera. Od 13 hodin. www.gkk.cz
25. 5. 2013 / Aktivní den na „Zelené střeše Evropy“ zahájení letní turistické sezony / Železná Ruda/ aktivně prožitý den pro pěší i cykloturisty s
doprovodným kulturním a sportovním programem, losování a hodnotné ceny pro účastníky.
www.sumavanet.cz/itcruda

V sobotu 18. května 2013 od 10 hodin se na
Lipně koná 3. Závod seriálu české národní Ligy
dračích lodí.
Poskládejte tým a bojujte o titul mistrů lipenské přehrady!

25. 5. 2013 / Muzejní noc / Klatovy, zámek Klenová / volný vstup do všech objektů Galerie
Klatovy / Klenová (hrad, zámek a sýpka Klenová, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech,
kostel sv. Vavřince v Klatovech. Od
9 do 23 hodin. www.gkk.cz
25. 5. 2013 / Koncert Jazz Nonet a
ohnivá show / hrad Klenová /
swing, jazz od 18 hodin, ohnivá
show od 21 hodin. www.gkk.cz
26. 5. 2013 / Strašidlo Cantervillské / Lesní divadlo Nýrsko/ hraje
divadlo Dešenice od 15 hodin.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
28. 5. 2013 / René de Ceccatty:
Dáma s kaméliemi / Prachatice, Městské divadlo / hra Divadla A. Dvořáka Příbram, od 19
hodin. www.kisprachatice.cz
29. 5. 2013 / Divadlo v zahradě / Lesní divadlo Nýrsko/ (pořádá DDM Nýrsko)
www.sumavanet.cz/icnyrsko
30. 5. 2013 / Česká píseň a Kantorei St. Matthäus Erlangen / Prachatice, Kostel sv. Jakuba/
Mše D-Dur Antonína Dvořáka, od 18 hodin. www.kisprachatice.cz
31. 5. 2013/ Návštěva Domu divočiny... / Alžbětín – Falkenstein/... a prohlídka zvířecích
výběhů. Pojďme společně poznat divočinu kousek za hranicemi, 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, informací a her pro děti i dospělé. Součástí
prohlídky je i film o Šumavě v 3D formátu. Od 9:30 do 13:30 hodin. www.npsumava.cz

Celodenní program: lezecká stěna, dětská dračí
loďě, tvůrčí dílna, nafukovadla a další atrakce pro
malé i velké.
V 11 hodin zahraje pohádku O červené Karkulce
Teatr Rajdo, ve 13 hodin vás čeká bikerská show
a dojezd longboardisty Pavla Šimečka při pokusu
o zdolání českého rekordu. Ve 14.30 se uskuteční bitva o poklad kapitána Silvera, v 15.30 potěší
děti pohádka Teatru Rajdo Perníková chaloupka a
v 17 hodin si užijete šermířské divadlo. V
18.30 proběhne vyhlášení výsledků soutěže. Do
rytmu vám zahrají skupiny Wade, Akia b.a., Pakáž.
Aktuální informace na www.lipno.info.
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Výstavy Antonína Kašpara

31. 5. do 6. 6. 2013/
Kratochvíle s lilií / zámek Kratochvíle / týden květinových instalací v interiérech, vernisáž 31. 5. v Horním sále
www.zamekzámku.
kratochvile.eu

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech, 4. 5. 9. 6. 2013, Antonín Kašpar / HOMMAGE A JOSEPH BEUYS
Exteriér hradu a zámku Klenová, 4. 5. - 15. 7.
2013, Antonín Kašpar / CESTA

31. 5. 2013 / Ivan Kraus:
Víkend / Horažďovice,
KD / premiéra divadelního představení v podání
Tyjátru Horažďovice. Od
19.30 hodin. www.sumavanet.cz/horazdovice
31. 5. 2013 / Město dětem / Domažlice, letní kino / zábavné odpoledne pro děti, kolotoč,
Houpačky, skluzavka, baby land, skákadlo, balonky. Od 14 do 18 hodin. www.domazlice.info

Dramaturgie výstav Galerie Klatovy / Klenová je
v majestátném prostoru kostela sv. Vavřince
v Klatovech a v plenéru blízkého zámku Klenová
již tři roky věnována prezentacím současného
sochařského umění. Letošní letní sezóna je věnována tvorbě sochaře Antonína Kašpara.
Vystavení dvou kolekcí kovových soch je pro
představení umělcova díla unikátní a nabízí návštěvníkovi možnost putování za autorovým sdělením z brány Šumavy - města Klatov na energeticky bohatou pošumavskou vyvýšeninu klenovského zámku.

31. 5. 2013 / Dětský pohádkový den / areál Vodník, Vimperk / 15 -18 hodin / hasiči v akci,
pohádkový les, trampolína, historický šerm, hry a další překvapení. www.vimperk.cz
31. 5. - 2. 6. 2013 / Víkend s oslavou dne dětí / Kašperské Hory, Aparthotel 2000 / Celá
sobota bude věnována dětem: dopoledne bude patřit soutěžím a hrám v přírodě - tentokrát
si děti užijí opravdu akční program v té nejkrásnější tělocvičně - šumavské přírodě. Odpoledne si potom děti sami připraví báječnou oslavu, na kterou budou zváni i rodiče.
www.sumava2000.cz
do 14. 6. 2013 / Výstava Vše kolem piva / Kdyně, sál Muzea příhraničí/ Sbírka pivních otvíráků, lahví, podtácků i půllitrů. www.kdynsko.cz
do 16. 6. 2013 / výstava Proměny země / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce
/Retrospektiva Miroslava Pacnera 1964 – 2012 / obrazy, přírodní reliéfy, fota a makety
zemních realizací zahrad a exteriérů. www.gkk.cz

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

Výstava soch v interiéru kostela sv. Vavřince je
věnovaná poctě Josephu Beuysovi. Rozměrné
kovové plastiky umístěné v hlavní chrámové lodi
jsou objímané bílými obrazy a slepotisky zavěšenými po obvodu kostela.
Sochy vybrané pro instalaci na zeleném nádvoří
hradu a zámku Klenová obklíčeném hradbami jsou
pečlivě a s rozmyslem instalovány do otevřeného
prostoru i malebných zákoutí ojedinělé historické
památky. Prezentovaný výběr s názvem Cesta nabízí
divákovi možnost ujít se sochařem určitou etapu a
dopřává mu ten pocit luxusu plout s ním na vlně jeho
vjemů, snů a poselství.

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

