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Žehnání koní v Uhlišti
V sobotu 1. června 2013 se uskuteční již po dvacáté Jízda sv. Linharta v Uhlišti u
Nýrska. Tato akce byla obnovena roku 1994 u příležitosti znovu vysvěcení kostela sv.
Linharta - patrona zvířat.
Žehnání koní má velkou podporu u starostů obcí z obou stran hranice, někteří se účastní
dokonce i v koňském sedle. Na akci se každý rok do malé šumavské obce Uhliště sjedou milovníci koní z Čech a sousedního Bavorska. Nejdříve se v místní kapli koná mše svatá. Po
skončení mše se vydá průvod koní s jezdci ke kostelu.
Slavnost začíná v 10 hodin mší svatou v kostele sv. Linharta, pocházejícího z konce 15.
století. Při mši svaté bude také požehnáno vlajce obce Chudenín.
V 11 hodin se vypraví průvod českých a německých koní s jezdci kolem kostela, při
kterém bude požehnáno koním, aby přinášeli svým majitelům radost. Následuje volná
zábava, k tanci i poslechu hraje kapela
„KOLOVANKA“. Občerstvení zajištěno,
pro jezdce na koních
zdarma. Pokud chcete prožít hezký den,
jste i Vy srdečně zváni do tohoto malebného koutu Šumavy.

Symposium sochařů
Kámen a dřevo
v Černé v Pošumaví
2. ročník symposia sochařů v Černé v Pošumaví se letos zaměří na téma Vztahy.
Sdružení výtvarníků Balance z Čech, Německa a
Kanady ve spolupráci s kempem Jestřábí I. pořádá pod záštitou Jihočeského kraje a obce
Černá v Pošumaví od pondělí 27. 5. 2013 symposium sochařů za účelem vytvoření souboru
soch z kamene.

Vernisáž se bude konat téměř po týdenní práci
v sobotu 1. 6. 2013 od 17 hodin v prostorách
kempu Jestřábí I. (pod hotelem Racek).
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Do kostelního krovu…
O zvláštním tvaru stavby historického kostela Panny Marie Pomocné z Hvězdy přemýšlí
mnoho návštěvníků Železné Rudy. Od 1. června až do 30. září tohoto roku už si ale nemusí
lámat hlavu, neboť mají jedinečnou možnost tento kostel 3x v týdnu, a to v pondělí, středu a pátek, vždy v 9:00 hod., navštívit s doprovodem a zároveň si poslechnout zajímavosti
o tomto kostele. Zajímavosti nejen slyšet, ale i vidět na vlastní oči, neboť možný je i výstup do kostelního krovu.
Prohlídky
začínají
venku
s upozorněním, že výstup je na
vlastní nebezpečí. Pokračuje se výstupem na kůr a dále na půdu. Výška kostela od podlahy k vnitřní špičce kopule je cca 23 metrů, takže se
může zdát výstup celkem snadný.
Ovšem vzhledem k dodatečné stavbě věžičky a pozdějšímu pořízení
varhan s měchy tomu tak není. Ale
to už bude moci prožít každý sám a
není nutné o všem psát předem. Průvodkyně, paní Kovácsová pak na závěr, uvnitř sakrálního prostoru, o historii stavby a vnitřním zařízení mnoho zajímavého poví.

Muzejní noc
v Prachatickém muzeu
Prachatické muzeum srdečně zve dne 7. června
od 17 hodin na muzejní noc.
Návštěvníci se letos mohou těšit na dvě komentované prohlídky výstavy Jihočeský zedník Jakub
Bursa s Mgr. Pavlem Fenclem. Chybět nebude ani
oblíbené představení Šumavského ochotnického
spolku, tentokrát na „bursovské téma“. Pro zájemce je připravena i komentovaná prohlídka stálé
expozice s PhDr. Františkem Kubů.
Letošní muzejní noc bude velkým lákadlem pro
děti. Je pro ně připravena herna Bursův učeň, v ní
obří kostky, kresebná soutěž O nejhezčí domeček,
Timova cesta hluboko do historie a zpět. Zkrátka
nepřijdou ani dospělí. Na ty čeká soutěž
v poznávání předmětů z depozitářů muzea.

Vstupné platí pouze dospělí ve výši 25 Kč, studenti a penzisté mají vstupné dobrovolné,
děti zdarma. K návštěvě a poznání tohoto krásného kostela jsou všichni srdečně zváni!

Červnové akce na Šumavě
1. 6. 2013 / Bikepark Opening / SKI&BIKE Špičák, Železná Ruda / zahájení bikové sezony na
Špičáku, přímo v Bikeparku koncert tří kapel! www.spicak.cz, Tel.: 376 397 167
1. 6. 2013 / Den dětí aneb cesta pohádkovým lesem /Kubova Huť, Restaurace „Pod sjezdovkou“ / od 11 hodin. www.restauracepodsjezdovkou.webmium.com
1. 6. 2013 / Dětský den na pláži / Černá v Pošumaví, pláž pod lanovým centrem / od 14
hodin spousta zábavy s vodními záchranáři, vyzkoušíte si aktivity v Lanovém centru, zastřílíte si ze vzduchovky, dále je připraven tolik oblíbený zorbing. Od 17 hodin kácení májky vedle
hasičské zbrojnice a z plna hrdla zapějí Duo Návraty. www.cernavposumavi.cz
1. 6. 2013 /Chlumanský trh a
otevření KY.BY zahrady / Chlumany / ukázková přírodní za hrada s prodejem vlastních sezónních produktů - bylinky, květiny,
zelenina,
ovoce...
více
na
www.kyby.cz,
www.chlumany.cz
1. 6. 2013 / Kratochvíle a rozvernosti / Horšovský Týn, kapucínský klášter / …aneb historie hrou nejen pro děti, od 14 do 22 hodin. www.mkzht.cz
1. 6. 2013 / Rabijáda aneb hrad dětem! / hrad Rabí / 12. ročník dětského dne plného soutěží a hravých disciplín. Letos na téma: život na středověkém hradě. Od 9 do 16 hodin.
www.hrad-rabi.eu
1. 6. 2013 / Trio Karageorgiev / Zlatá Koruna, klášter / koncert v rámci vernisáže výstavy
Madon R. Štolbové, koncertní sál u křížové chodby od 18 hodin. www.klasterzlatakoruna.eu

Po celý večer bude atmosféru zpříjemňovat svou
produkcí na akordeon pan Jan Tischler a k tomu bude nachystáno bohaté občerstvení. A co je nejpříjemnější - nejdeme cestou některých našich muzejních kolegů a zachovali jsme vstup na tuto akci opět
zdarma.

Šumavousův pohádkový les
Již po páté se 8. června od třech hodin opět po
roce otevře brána do Pohádkového lesa u Dětského centra Šumavous, který se nachází 3 km
nad městem Vimperk.
Deset pohádkových bytostí již netrpělivě vyhlíží
své zdatné pomocníky. Stejně jako předchozí roky
s nimi mohou děti prožít nejedno dobrodružství.
Pohádkové postavičky jsou veskrze přátelské bytosti, tedy až na malou výjimku. Už jste zvědaví,
kdo na Vás v lese čeká? Přijďte se podívat! Nebudete litovat. Kromě zážitků si z Pohádkového lesa
odnesete diplom a sladkou odměnu.
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1. 6. 2013 / Schola gregoriana pragensis / Vyšší Brod, klášter, chrám Nanebevzetí Panny
Marie / přední světoví interpreti středověké duchovní hudby v úchvatných prostorách opatského chrámu od 19 hodin, vstupné 50 Kč. www.gregoriana.cz

A budete-li mít štěstí, potkáte třeba i tajemného
vládce Šumavy, samotného Šumavouse. Na všechny
se srdečně těšíme!

1. 6. - 8. 6. 2013 / Dvakrát Šumava – výstava fotografií / Sušice, Galerie Branka/ Šumava
na historických fotografiích ze sbírky Jiřího Nováka, současné snímky Šumavy vystavuje Pavel Kavale. www.galeriebranka.cz

Dětské centrum Šumavous, U Sloup 11, Vimperk,
www.sumavous.cz

1. 6. - 16. 6. 2013 / Česká nová vlna v československém autorském plakátu 60. let / Sušice,
kino / Unikátní výběr 30 autorských plakátů ze sbírek filmové galanterie Terryho ponožky.
www.kulturasusice.cz
2. 6. 2013 / Hudba na náměstí / Domažlice / Promenádní koncert dechové duby Hájenka
pod vedením Miroslava Palečka, od 18 do 20 hodin, vstup zdarma. www.domazlice.info
2. 6. 2013 / Pouť ke sv. Vintíři / Dobrá Voda u Hartmanic / Česko-německá bohoslužba v
kostele sv. Vintíře začíná v 13:30 hodin. www.hartmanice.cz

Šumavský pivovar opět
uspěl na Jarních cenách
českých sládků
Šumavský pivovar Vimperk se na jaře 2013 zúčastnil prestižní Jarní ceny českých sládků, přehlídky a soutěže piv z minipivovarů, již potřetí.

2. 6. 2013 / veřejný závod horských kol / Švihov / pro děti i mládež do 1i let a pro rodiče,
19. Ročník, začátek ve 13 hodin. www.velovis.cz
6. 6. 2013 / Divadelní představení „Na lidojedku!“ / Horšovský Týn, kino / v podání Dětského divadelního souboru při MKZ H. Týn od 17 hodin. www.mkzht.cz
7. 6. – 9. 6. 2013 / Pracovně-naučné pobyty
pro mládež / Chanovice, skanzen / informace: Mgr. L. Smolík (tel.: 737 061 235)
www.muzeum.klatovynet.cz
8. 6. 2013 / Memorial Honzy Panušky / Horšovský Týn / od 9:30 závod pevných lodí,
13:00 závod raftů, pramic. www.mkzht.cz
8. 6. 2013 / Benefiční koncert / Horšovský
Týn / pro záchranu varhan v kostele Sv. Apolináře, účinkuje pěvecký sbor Čerchovan a sólisté, varhany Přemysl Kšica, dirigent Marek
Vorlíček od 19 hodin, kostel sv. Apolináře. www.mkzht.cz
8. 6. 2013 / Jarním Železnorudskem / Železná Ruda / 34. ročník crossového závodu okolím
Železné Rudy – Belvederský lesní cross. Pořádá TJ Tatran Ž. Ruda, tel.: 3876 397 024.
8. 6. 2013 / Zahájení tustické sezóny na Kdyňsku / Kdyně / Cyklovýlety s trasami 33 km a
11 km, Nordic walking s trasou 8 km, start na návsi u rybníka v obci Brnířov, cíl v parku u
Muzea příhraničí, od 13 hodin s hudebním doprovodem Zlatka Kráčmerová a kapela Šrumec. www.kdynsko.cz
8. 6. 2013 /My a příroda / Klatovy / pěvecká, výtvarná, fotografická soutěž dětí a mládeže; tematicky zaměřená na přírodu, myslivost ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem ČMMJ Klatovy a ZO Českého svazu včelařů Klatovy. Atrium a velký sál KD, od 9 hodin.
www.mksklatovy.cz
8. 6. 2013 / Lipno dětem aneb den s Integrovaným záchranným systémem / Lipno / nejen
děti se mohou těšit na dětský den. Zábavnou formou se dozvíte, jak pracují při záchranné
akci policie, hasiči, letecká záchranná
služba, vodní záchranná a horská
služba aj. Po celý den nás čekají ukázky jednotlivých složek např. slanění ze
Stezky korunami stromů, ukázky zásahové jednotky, kynologů, vodní záchranné služby, hasičů. Děti si budou
moci vyzkoušet hasičské obleky, stříkání ze stříkačky, prohlédnout si veškerou techniku a opět pro ně budou
nachystány soutěže právě se záchra-

A potřetí si odvezl diplom. Tento rok za 3.místo
Vimperského tmavého speciálu 13° v kategorii
tmavých piv speciálních. Letos se Jarní ceny zúčastnilo více než 60 minipivovarů s 259 pivy.
Šumavský pivovar tak navázal na ocenění let
2011 a 2012, kdy získal ocenění za první místo
Vimperský polotmavý ležák 12° (2011), Vimperský
Märzenbier 14° za druhé místo (2012) a už zmíněný tmavý speciál stejně tak za 3.místo (2011).
Jsme rádi, že obliba našich piv roste a že stoupá
výstav minipivovaru. Abychom byli na letní sezonu
2013 dobře připraveni, došlo na jaře k rozšíření
sklepa o zrací tanky a můžeme teď nabízet bez
omezení i sudové pivo i pro osobní potřebu na
přátelská a rodinná setkání a posezení.
A co chystáme na léto? Po 7sladovém speciálu 17°,
jehož nabídka skončí v polovině června, to určitě bude
něco zajímavého. O tom ale až za měsíc nebo sledujte
naše webové stránky www.sumavskypivovar.cz

IX. ročník na kole z Čech
do Bavor
Devátý ročník cyklistického přejezdu pořádaný
městem Kdyně se již blíží. Jedná se o tradiční oblíbenou akci, která si našla své pevné místo u
českých cyklistů a každoročně se těší velkému
zájmu.
Cílem této akce je zvýšit povědomí českých cyklistů o cyklotrasách a stezkách v oblasti Kdyňska.
sobota 8. června 2013, start přejezdu je v obci
Brnířov, cíl pak v parku u Muzea příhraničí ve
Kdyni. Jako každoročně, i letos, nabídne tento den
nejen sportovní, ale také kulturní vyžití. Po dojezdu do cíle se budou účastníci moci občerstvit a
poslechnout Zlatku Kráčmerovou a kapelu Šrumec, která bude účastníky provázet celým odpolednem.
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nářskou tématikou. Každou hodinu budeme losovat z účastnických karet o jízdu záchranným
speciálem. Součástí akce bude i záchrana vrtulníkem ze Stezky korunami stromů nebo společný zásah hasičů, policie a záchranné služby při dopravní nehodě. Akce se bude konat na
Stezce korunami stromů, stejně jako na centrálním parkovišti u nástupního místa lanovky.
Více informací na www.lipno.info

Podobně jako v jiných letech budou mít účastníci
možnost volby mezi dvěma typy tras – je připravena kratší, méně náročná, 11 km dlouhá trasa a
druhá, 33 km dlouhá trasa, která je výzvou spíše
pro zkušenější cyklisty.

8. 6. 2013 / Country den / Vítkův Hrádek / od 11 hodin. www.vitkuvhradek.cz
8. 6. 2013 / Cyklovýlet „Na Zdebořickou skálu“ / Klatovy a okolí/ délka trasy 50 km, odjezd
z vlakového nádraží Klatovy (Klatovy – Obytce – Klenovka – Zdebořice – Lukovitě – Mlázovy
– Tržek – sv. Bartoloměj – Hejno – Klatovy). Od 10 hodin. www.sumavanet.cz/icnyrsko
9. 6. 2013 / Víkend otevřených zahrad / Zlatá Koruna, klášter / speciální prohlídka exteriérů kláštera. www.klaster-zlatakoruna.eu
7. 6. 2013 /Večerní prohlídka / Zlatá Koruna, klášter / od 21.30 hodin. www.klasterzlatakoruna.eu
9. 6. - 13. 7. 2013 / Tibetian Children Village / Sušice, Galerie Branka / Budoucnost Tibetu
v indickém údolí Kangra Valley – výstava fotografií, malé nahlédnutí do svébytných vesniček
a světa tibetských dětí, které jsou budoucností opravdového Tibetu. www.galeriebranka.cz
12. 6. 2013 /Představují se … / Klatovy / přehlídka práce kroužků, kurzů a zájmových skupin
působících při MěKS Klatovy. Velký sál KD, od 17 hodin. www.mksklatovy.cz
14. 6. 2013 / prezentace poštovní známky k 750. výročí založení Zlaté Koruny / Zlatá Koruna, klášter / www.klaster-zlatakoruna.eu
15. 6. 2013 / Farmářské trhy / Sušice, náměstí Svobody / Tradiční trhy spojené se soutěží a
hudebním vystoupením od 8 do 13 hodin. www.mestosusice.cz
15. 6. 2013 / High Point Svatobor Cup / Sušice / cyklistický závod na Svatobor, starty závodu v prostoru bývalého autokempu v Sušici směr Petrovice. Dětský závod start v 10 hodin,
Hlavní závod start ve 13:30 hodin. www.mtb-susice.cz
15. 6. 2013 / Trempský, folk a country minifestiválek / Netolice, u hotelu Rychta / hrají:
Honza Bican a Sešlí přátelé, Jarda „Matěj“ Matějů, Ztuha Netolice, bratři Türkové a další. Od
17 hodin. www.netolice.cz
15. 6. 2013 /Bojané/ Klatovy/od 18 hodin koncert dechové kapely na klatovském náměstí
Míru. www.mksklatovy.cz
15. 6. 2013 / Rockový festival / Nýrsko / areál pod sjezdovkou od 20 hodin.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
18. 6. 2013 / Tvořivá dílna " Z ovčína" / IS a SEV Kašperské Hory / Přijďte a zjistíte, jak se
zpracovává ovčí vlna a co vše je možné z ní vyrobit plstěním za mokra nebo pomocí plstící
jehly za sucha. Od 13 do 16 hodin. www.npsumava.cz

Novinkou letošního ročníku bude chůze se speciálními
hůlkami Nordic walking s trasou o délce 8 km. Prezence účastníků cyklovýletů je od 10.00 hod. na návsi u
rybníka v obci Brnířov.
Více informací na www.isumava.cz

Výstava Anna Franková –
odkaz pro současnost
Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u
Hartmanic vás zve na putovní výstavu Anna
Franková. Výstava potrvá od 4. června do 14.
července 2013.
Putovní výstava Židovského muzea v Praze je
českou verzí mezinárodní putovní výstavy Nadace
Anny Frankové v Amsterodamu, kterou dosud
navštívilo přes pět milionů návštěvníků ve více než
32 zemích.
Pro výstavu je stěžejní příběh Anny Frankové.
Ale nejen její osobní příběh, nýbrž i příběhy dalších pronásledovaných mají široké veřejnosti přiblížit historické události druhé světové války a
holokaustu. Historická fakta a události zde dostávají prostřednictvím autentických příběhů, zážitků
i pocitů lidský rozměr, a je proto snazší je pochopit.

20. 6. 2013 / Jak fotografovat portrét a rodinu / IS a SEV Kašperské Hory / Fotografická
přednáška je zaměřena na pořízení portrétu jak v exteriéru, tak v ateliéru. Naučíte se, jak si
nastavit fotoaparát, jaké světlo použít a jak komunikovat s modelem. Lektor je profesionální
fotograf z FAMU. www.npsumava.cz
21. 6. 2013 / Olympic 50 / Domažlice, letní kino / koncert od 20 hodin.
www.domazlice.info
21. 6. 2013 / Inaugurace pamětní mince k 750. výročí založení Zlaté Koruny / Zlatá Koruna,
klášter / www.klaster-zlatakoruna.eu
21. 6. 2013 / Taneční akademie / Horšovský Týn, kino / www.mkzht.cz
21. 6. - 22. 6. 2013 / EnduroXrace / Sušice / Enduro závod, okruh 42 km, měřené úseky na
vrcholech Kalovy, Sedlo, Kalich, Svatobor. www.enduroxrace.cz
21. 6. - 22. 6. 2013 / Slavnosti kaše / Horažďovice / www.horazdovice.cz

Cílem projektu je podnítit návštěvníky k tomu, aby
se zamysleli nad významem tolerance, lidských
práv a demokracie v dnešním světě.
Více informací na www.zcm.cz.
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21. 6. - 23. 6. 2013 / Klatovské divadelní slavnosti / Klatovy/ 2. ročník přehlídky ochotnických divadelních spolků. www.mksklatovy.cz
22. 6. 2013 / Šumavské putování / Volary a okolí / 23. ročník cyklistické a turistické akce.
www.kctvolary.wz.cz
22. 6. 2013 / Večerní prohlídka / Zlatá Koruna, klášter / od 21.30 hodin. www.klasterzlatakoruna.eu

Den řemesel
v hoslovickém mlýně
Přijďte na jedinečnou řemeslnou akci do středověkého hoslovického mlýna 22. Června 2013. Otevřeno
bude od 10 do 17 hodin.

22. 6. 2013 / Harmonikáři na hrádku / Vítkův Hrádek / od 11 hodin. www.vitkuvhradek.cz
23. 6. 2013 / Mlázovská pouť/ Mlázovy, zámek / divadlo pro děti v parku, malý jarmark,
občerstvení, od 13 hodin. www.holidaypark.cz
23. 6. 2013 / Letní úplněk / Vítkův Hrádek / od 18 do 24 hodin. www.vitkuvhradek.cz
25. 6. 2013 / Těšíme se na prázdniny / IS a SEV Kašperské Hory / Zábavné odpoledne plné
tvořivých a řemeslných aktivit. Od 13 do 18 hodin. www.npsumava.cz
27. 6. 2013 / Skupina Repetenti / Kdyně / park u Muzea příhraničí od 17 hodin.
www.kdynsko.cz
27. 6. 2013 /Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy/ koncert zahraničních umělců,
účinkují: Evelyn Aguirre-Araya; Maxim
Averkiev.
Od 19 hodin, sál radnice.
www.mksklatovy.cz
28. 6. 2013 / Přivítejte prázdniny / Domažlice, letní kino / Koncert regionálních rockových
kapel. Od 14 hodin. www.domazlice.info
28. 6. 2013 / Ruinfest / hrad Rabí / od 18 hodin hrají rockové kapely: Mrazák, Jay Walker,
No Escape, Dirty Blondes. www.hrad-rabi.eu
28. 6. 2013 / Klatovské klarinetové kvarteto / Hartmanice, synagoga / koncert od 18 hodin, vstupné 70 Kč. www.hartmanice.cz
28. 6. – 12. 7. 2013 / Pracovně-naučné pobyty pro mládež / Chanovice, skanzen / informace: Mgr. L. Smolík (tel.: 737 061 235) www.muzeum.klatovynet.cz
29. 6. 2013 / Kolem kolem Kaplicka / Kaplice / Cyklistický výlet po cyklotrasách Kaplicka
tentokrát s cílem na hradě Pořešín, start v Kaplici v 9 hodin. www.mestokaplice.cz
29. 6. 2013 / Pečení chleba v obecní peci / Lenora, obecní pec / Mlsálci se mohou těšit na
tradiční lenorské placky, housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www.staralenora.cz

V areálu budou ukázky řemesel - tesání ze dřeva, výroba šindelů, koryt a dřeváků, dřevořezba, sedlická
krajka, kameník, provazník, kováři, hrnčíř, drátkování,
pedig, domácí pomazánky, pečení chleba, houstiček
a česnekových placek, pouštění mlýnského kola, hry
a aktivity pro děti, harmonika a mnoho dalšího.
Vstup
zdarma.
Více
informací
http://www.muzeum-strakonice.cz/cs/mlynhoslovice/

na

29. 6. 2013 / Vycházka za ptačím zpěvem / IS a SEV Kašperské Hory / Pojďte s námi zjistit,
co vše je možné v přírodě slyšet, když si ráno přivstanete. Od 8 do 10 hodin.
www.npsumava.cz

Žihobce slaví 130. výročí
založení hasičů

29. 6. 2013/ Europische wochen / Horní Planá, pláž / Tanec až k obzoru - 3 mladé hudební
skupiny ze tří zemí – Karin Rabhansl (D), Gipsy.cz (CZ), Slovak Tango (SK). Trojkoncert, který
se uskuteční v rámci velikého festivalu na české straně, od 17 hodin. www.sumava-lipno.eu

Sbor dobrovolných hasičů Žihobce si vás dovoluje pozvat na oslavy 130. výročí založení sboru
ve dnech 8. a 9. června 2013.

29. 6. 2013 / Cyklovýlet na Hory Matky Boží za těžbou zlata/ Nýrsko a okolí / od 9 hodin,
trasa do 65 km, odjezd od IC (Nýrsko – Strážov – Čechov – Velhartice – Hory Matky Boží –
Hlavňovice – Keply – Javorná – Šukačka – Děpoltice – Nýrsko). www.sumavanet.cz/icnyrsko

Program oslav: sobota 8. června

29. – 30. 6. 2013 / iXS European Downhill Cup 2013 / SKI & BIKE Špičák, Žel. Ruda / 4. ročník závodu Evropského poháru ve sjezdu se koná ve Sportovním areálu na Špičáku!
www.spicak.cz
29. – 30. 6. 2013 / Slavnosti dřeva na Stezce korunami stromů / Lipno / zábava a zážitky
v podobě vyřezávání ze dřeva, výrobků ze dřeva, ale i kultury v podobě zajímavých koncertů
Tara Fuki a Ivy Frühlingové… to budou Slavnosti dřeva. www.lipno.info
30. 6. 2013 / Slavnost Sv. Petra a Pavla / Horšovský Týn / od 10:30 hodin Mše svatá v
kostele sv. Petra a Pavla, odpoledne koncert dechové hudby na náměstí. www.mkzht.cz
30. 6. – 6. 7. 2013 / Letní Letná / Lipno, centrální parkoviště / festival nového cirkusu a divadla zavítá podruhé na Lipno. www.lipno.info

12:00 (u hasičské zbrojnice), zahájení oslav, příjezd a uvítání hostů, prohlídka zbrojnice
13:00 slavnostní průvod obcí (hudba, mažoretky),
uložení věnců u pomníku padlých, slovo starosty
14:00 slavnostní schůze, ocenění hasičů, oběd
17:00 (u zámku), ukázka historické i současné požární techniky, zásah HZS ČR Sušice - vyprošťování
vozidla, ukázka lezecké skupiny, pěna pro děti
20:00 večerní taneční zábava, skupina Compact,
ohňostroj

www.isumava.cz
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Na Šumavě byly v květnu udělovány další
certifikáty ŠUMAVA - originální produkt®

Program oslav neděle 9. června

Ve středu 22. května 2013 proběhla certifikace šumavských výrobků, bylo podáno 8 no®
vých žádostí o užívání loga „ŠUMAVA - originální produkt “.

13:00 ukončení oslav

11:00 slavnostní mše svatá v kostele Proměnění
Páně

Komise se sešla ve Stachách v sídle Regionální rozvojové agentury Šumava a její členové
jako vždy velmi zapáleně diskutovali a posuzovali jednotlivé výrobky a jejich kvalitu.
Výsledkem jednání bylo schválení užívání loga a udělení certifikátu novým výrobkům či
souborům výrobků: - „Marmelády, povidla a extra džemy“, od Blanky Milfaitové - manufaktura tradičních chutí, Pohoří na Šumavě (www.nase-dobroty.cz ), „Šumavská skříňka“
z truhlářství Jiřího Brodce, Vimperk, (www.truhlarstvibrodec.cz), „Plstěné výrobky od oveček z Chlumečku“ od Mgr. Václavy Bílkové, Chlumeček u Křemže
(www.odovecekzchlumecku.cz), „Přikrývky, podložky a polštáře z ovčí vlny“ od firmy OVAG s.r.o.,
Horažďovice, „Louženské farmářské kuře“
z Farmy Loužná s.r.o., Loužná u Horažďovic
(www.farmalouzna.cz), „Řeznický špekáček“ z
Řeznictví u Kojzarů, Sušice a „Železnorudské
uzenářské výrobky - řemeslná výroba“
z Řeznictví a uzenářství Šnebergr, Železná Ruda
(www.reznictvisnebergr.cz).
Velice nás těší, že se počet certifikovaných výrobců, držitelů značky „ŠUMAVA - originální produkt®“ zařazených do systému „domácí výrobky“, který zastřešuje Asociace regionálních
značek, opět rozšířil. Nyní je ve značce sdruženo 84 výrobců.
Odpoledne pak zasedala certifikační komise pro služby v cestovním ruchu, která opět hodnotila podané žádosti o značku ŠUMAVA - originální produkt®. Do tohoto kola byly podány
tři žádosti
ubytovacích
zařízení.
Nově značku
získala
dvě
zařízení:
Apartmány Šumava - www.apartmany-sumava.net

Dětská hasičská soutěž - Šumavská hasičská liga
Sbor dobrovolných hasičů Žihobce a Lvíčata, si vás
dovolují pozvat na 2. kolo ligy v požárním sportu Dětskou Šumavskou hasičskou ligu. Požární útoky kategorie mladší a starší, jídlo, pití a zábava, přímý přenos
přes internet. Akce se koná v sobotu 22. června v
areálu TJ Žihobce, na koupališti, od 9 hodin. Přijďte
povzbudit mladé hasiče!

Lesní divadlo Nýrsko zve
na červnová představení:
1. 6. od 15.00 C´est la vie - Divadlo Nýrsko
8. 6. od 15.00 Blbec k večeři - Divadlo Klatovy
23. 6. od 15.00 Zlatovláska - Divadlo Klenová
29. 6. Válkovo kočovné divadlo Praha - pohádka pro
děti. Více info na www.lesnidivadlonyrsko.cz

Výstava v gotické tvrzi
Ve zvlněné krajině nedaleko Sušice leží malebná vesnička Svojšice, pyšnící se bohatou historií, sahající až do období středověku.

Penzion Holinka – www.penzion-holinka.cz
V letošním roce byla certifikace rozšířena nový typ služeb v cestovním ruchu - zážitky. Po
vzoru regionu Jeseníky, které začaly jako první udělovat certifikáty pro zážitky v České republice již loni. Jako první a prozatím jediné v této kategorii byly oceněny Šumavské bylinné
lázně,
ParkHotel
Tosch,
Kašperské
Hory
(www.sumavskelazne.cz).
Další certifikační komise bude zasedat na podzim 2013, podrobnosti o celém systému značení naleznete na www.regionalni-znacky.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.

Dochovala se zde kamenná tvrz, která se v létě
otevírá veřejnosti. Ani letos tomu nebude jinak.
Výstava v gotické tvrzi bude zahájena v sobotu
22. června 2013 ve 14 hodin a potrvá o každém
víkendu a svátcích do 7. července 2013.
Jedná se o výstavu výrobků šikovných lidí z okolí dřevořezby, malby, sklo, keramika, paličkování,
suchá vazba, vyšívání,...
Doprovodným programem bude koncert skupiny
Zëbedeus v neděli 23. června 2013 v 15 hodin.
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