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Den vajec v Chanovicích
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace a Obec Chanovice
Vás srdečně zvou na DEN VAJEC - tradiční podzimní den potravin z regionu jihozápadních
Čech.
Akce se koná již posedmé ve Skanzenu v
Chanovicích v sobotu 5. října 2013, od 10
do 18 hodin. Vstupné 25 Kč/osoba.
Program:
•

•

doprovodné výstavy (kraslic,
druhů vajec, výrobců vajec,
Chanovický betlém, k Roku lidové architektury v České republice)
kulturní program: kapela EXIL

•

prezentace výroby kraslic

•

veřejný seminář Cechu dráteníků České republiky

•

vaječné a jiné občerstvení

•

pro děti i dospělé střelba z historických kuší a luků

•

pojízdné knihkupectví

•

možnost návštěvy zámeckého areálu a rozhledny

•

ve skanzenu rekostrukce roubené stodoly Příkosice čp. 29

Více informací na www.chanovice.cz

Výstavy na Šumavě
do 15. 10. 2013 / Na nebi je psáno, co duši není
dáno / hrad Rabí, konírna / setkání
s fotografiemi Miroslava Zámečníka a myšlenkami Jana Konfršta. www.hrad-rabi.eu
do 31. 10. 2013 / Prodejní výstava Madon Renaty Štolbové / Zlatá Koruna, klášter / výstavní
prostory za pokladnou, vstup zdarma.
www.klaster-zlatakoruna.eu
15. 10. - 30. 11. / Josef Blau / Muzeum Královského Hvozdu Nýrsko / život a dílo – výstava.
www.muzeumnyrsko.unas.cz
do 28. 10. 2013 / Na cestách / Žihobce, Muzeum Lamberská stezka/ výstava fotografií Karla
Pecla – jedná se o fotografie z celého světa, ale i
z České republiky. Otevřeno: po – pá 9:00 –
17:00, so 9:00 – 15:00 hodin. www.zihobce.cz
do 31. 10. 2013 / 750 let od první písemné
zmínky o Vimperku / Vimperk, zámek / výstava750
let
historie
nejen
Vimperka.
www.vimperk.cz
do 31. 10. 2013 / Krajina a lidé Šumavy ve třech
tisíciletích / Kašperské Hory, Galerie Muzea
Šumavy / výstava - pořádá Muzeum Šumavy a
Správa NP a CHKO Šumava.
do 2. 11. 2013 / Střípky- výstava fotografií / Sušice, Galerie Branka / snímky z cest po Novém
Zélandu, Malajsii, Thajsku a Singapuru. Vystavuje
Lenka Ročková, členka Tvůrčí skupiny Šumák,
o.s.. Otevřeno út, st, pá 14:15 – 16:45 hodin, so
9:00 – 12:00 hodin
do 8. 11. 2013 / Nápojové sklo / Klatovy, muzeum Dr. Hostaše / výstava ze sbírek klatovského
muzea. www.muzeum.klatovynet.cz
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Synagoga ve Čkyni znovu ožívá

do 8. 11. 2013 / Šumava, Pošumaví a Bavorský les
/ Klatovy, muzeum Dr. Hostaše / výstava fotografií
Martina
Milforta;
výstavní
sál
muzea
www.muzeum.klatovynet.cz

Po letech úsilí o znovuoživení se Čkyňská synagoga vrací ke svému poslání být opět „domem shromáždění“ (hebrejsky bejt kneset).

do 8. 11. 2013 / Bedřich Barták – obrazy / Klatovy,
muzeum Dr. Hostaše / výběr z díla malíře a výtvarníka;
přednáškový
sál
muzea.
www.muzeum.klatovynet.cz

V sobotu 5. října 2013 bude za účasti veřejnosti a
potomků původního židovského obyvatelstva opětovně zasvěcena svému původnímu účelu.

do 30. 11. 2013 / Brouci, vážky, berušky, dřevořezy
Christiana Thanhäusera/ Horní Planá, Galerie KIC.
www.sumava-lipno.eu
do 31. 12. 2013 / Klatovské karafiáty / Klatovy, muzeum Dr. Hostaše / připomínka 200. výročí klatovských
karafiátů. www.muzeum.klatovynet.cz

Od dubna příštího roku pak veřejnosti nabídne
vedle plně funkční modlitebny využití hlavního sálu pro koncerty a jiné kulturní akce, expozici
s židovskou tématikou, infocentrum, knihovnu se
studovnou, malý kinosál a galerii. Vedle tématu

Kalendář akcí na Šumavě
v říjnu

židovství, by zde měly vznikat projekty
na podporu péče o přírodu a krajinu,
venkovského způsobu života, zvyků a
tradic a venkovské architektury.

Projděte si naučnou stezku Sudslavický
okruh
Tentokrát vás zveme na příjemnou podzimní procházku údolím přírodní rezervace Opolenec.
Výchozí místo okružní naučné stezky je na okraji obce Sudslavice u mlýna Vanických, u silnice č. 4 na trase z Vimperka do Strakonic.
Tato naučná stezka seznamuje návštěvníka s územím tvořeným krystalickými vápenci.
Stezka prochází přírodní rezervací Opolenec. Na 15 informačních tabulích se dozvíte
o vzácných rostlinných druzích
teplomilné květeny, která se
zde vyskytuje a geomorfologických jevech v této přírodní
rezervaci. Mezi zajímavosti
této stezky patří sudslavická
lípa s dvanáctimetrovým obvodem kmenu. Lípa tu stála
zřejmě už před šesti stovkami
let a podle pověsti u mladého
stromu kázal sám Mistr Jan Hus. Další zajímavostí na trase je sudslavická jeskyně, která je
významným paleontologickým nalezištěm pozůstatků více než 70 zvířecích druhů čtvrtohorních zvířat. Rozsáhlé archeologické práce tu probíhaly na konci 19. století.

3. 10. 2013 / Pocta Janu Kubelíkovi – houslový
koncert / Sušice, Smetanův sál / od 19 hodin vystoupí bratři Miroslav a Vladislav Vilímcovi. Na programu: G.F. Händel, Ludwig van Beethoven, Vítězslav Novák, Jan Kubelík, Jenö Hubay, Pablo de Sarasate. Vstupné 50 Kč. www.mestosusice.cz
5. 10. 2013 /Chlumanský trh / Chlumany / Trh
s nabídkou čerstvého pečiva, hub, medu, ovoce,
zeleniny, řezaných květin a bylin... Od 8 do 12 hodin. www.kyby.cz, www.chlumany.cz
5. 10. 2013 / Farmářské trhy/ Sušice, náměstí
Svobody / Tradiční trhy spojené se soutěží a hudebním vystoupením od 8 do 13 hodin.
www.mestosusice.cz
5. 10. 2013 / Hnětynkování / Sušice, Komunitní
centrum/ od 9 hodin pečení, zdobení a soutěž o
nejhezčí hnětýnku. S sebou přezůvky, svačinu, pití,
ozdoby, 50 Kč. Akci pořádá SVČ při ZŠ Lerchova a je
nutné se přihlásit do 3. 10. na tel. 721 253 560.
5. 10. 2013 / Výstava plastikových modelů / Kaplice / Výstava a soutěž plastikových modelářů
v kulturním domě Kaplice. www.mestokaplice.cz
5. 10.2013 / Gospely - sbor Jihočeského divadla, /
Zlatá Koruna, klášter / kostel Nanebevzetí Panny
Marie od 17 hodin. www.klaster-zlatakoruna.eu
5. 10. 2013 /Seidlovský vlak Stožecko / Písek –
Nové Údolí a zpět / 5 let Musea Fotoatelier Seidel.
Cyklus doprovázených výletů na místa kde vznikaly
světově proslulé fotografie Josefa Seidela.
www.cd.cz
5. 10. 2013 / Prácheňské setkání harmonikářů /
Horažďovice / se svojí hrou vystoupí harmonikáři
ze širokého okolí. Nenechte si ujít příjemnou atmosféru sobotního odpoledne. www.horazdovice.cz
5. 10. 2013 / Den architektury / Sušice, u kašny/
od 14 hodin znovuobjevování města s architektkou
Šárkou Sodomkovou po dobře známých místech z
trochu jiné perspektivy.
6. 10. 2013 / Bramborobraní a Drakiáda/ Mlázovy
u Kolince / ukončení letní sezony, soutěže, country
hudba,
začátek
ve
13
hodin.
www.pohadkovasumava.cz
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Stezka vede kolem zbytků bývalé vápenky a částečně podél historické železniční tratě.
Kromě toho je na naučné stezce několik zastavení s interaktivními prvky, které trasu oživují
a nejsou cíleny pouze na děti, jak bývá často zvykem.
Stezka je určena pro pěší, na jednom místěně je výškový rozdíl překonáván pomocí zabudovaných žebříků, proto je třeba opatrnosti za vlhkého a mrazivého počasí, kdy mohou být
žebříky kluzké. Celková délka stezky je 3,2 km, je méně náročná a vhodná i pro rodiny s
dětmi.

Nostalgické jízdy vlaků Šumavou
Po celé léto se na Šumavě konaly rozmanité jízdy zvláštních i nostalgických vlaků.
Jen od května do září se uskutečnilo 12 jízd,
další akce jsou naplánované i v poslední čtvrtině roku včetně Silvestrovského vlaku.
Přehled dalších plánovaných jízd do konce
roku 2013:
5.10. Seidlovský vlak Stožecko/ 5 let Musea
Fotoatelier Seidel. Cyklus doprovázených
výletů na místa kde vznikaly světově proslulé
fotografie Josefa Seidela.
30.11. Mikulášský vlak do Netolic/ Mikulášská nadílka pro hodné děti. Vlak jede v trase České Budějovice - Netolice. Ve spolupráci se
spolkem "Netolická dráha".
7. 12. Mikulášský vlak do Bechyně/ Jízda zvláštního vlaku z Tábora do Bechyně a zpět. Ve
spolupráxci se "Spolkem přátel el. dráhy Tábor-Bechyně"
14. 12. Advent s ČD/ Jízda zvláštního „Zvonkového vlaku“ na divadelní představení pro děti.
Trasa vlaku bude stanovena.
31. 12. Silvestrovský vlak/ Jízdy zvláštních silvestrovských vlaků na trati Vimperk – Kubova
Huť a zpět. Zábavné skeče a program během jízd vlaků a ve stanici Kubova Huť. Bližší informace k jednotlivým akcím, včetně jízdních řádů naleznete na www.cd.cz.

Divadelní prohlídky Fotoateliéru Seidel
Od konce září nabízí Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově divadelní prohlídky.
. Historií vás provedou Josef a Elizabeth Seidelovi a služebná Gerta.

7. 10. - 11. 10. 2013 /Týden knihoven/ Horní Planá, knihovna / www.sumava-lipno.eu
8. 10. 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
11. 10. 2013 / Přednáška a promítání Michala
Krysty z nejtěžšího závodu na světě X – Alps / Sušice, kino/ od 19 hodin. Následovat bude přednáška a povídání s Klárou Poláčkovou, první Češkou na
Mt. Everest. Letos zdolala úspěšně i nejvyšší vrchol
Aljašky, Mt. McKinley.
12. 10. 2013 / Extreme Challenge / Sušice, Offpark, Na Fufernách / 8. ročník extrémního štafetového závodu v disciplínách běh, paraglide, horské
kolo a kajak. www.offpark.cz
12. 10. 2013 / Podzimní kros čkyňskými poli / Čkyně, u rybníka / běžecký závod pro všechny věkové
kategorie, moderuje Michal Jančařík, jako doprovodný program bude na místě prezentace Informační a strážní služby NP Šumava, složky integrovaného záchranného systému ČR (předlékařská
první pomoc, ukázka vybavení záchranných vozidel), ale také přehlídka úplně nové a nejmodernější
hasičské techniky – vozy Hasičského sboru NP Šumava. Propozice na www.outdoorkids.cz
12. 10. 2013 / Patrocinium sv. Vintíře v Dobré Vodě / Tradiční pouť s bohoslužbou od 13 hodin.
www.hartmanice.cz
12. 10. 2013 / Soutěž o nejhezčího a nejšikovnějšího sušického voříška / Sušice, cvičiště ZKO Sušice/ od 9 hodin, pořádá Základní kynologická organizace Sušice. Prezentace účastníků od 8:30 do 9:00
hodin.
12. 10. 2013 /Rožmitálská venkovanka / Klatovy,
KD/ Od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
12. 10. 2013 /Podzimní drakiáda / Horní Planá
/pouštění draků a pečení brambor na louce nad
benzinovou pumpou od 14 hodin. www.sumavalipno.eu
12. a 13. 10. 2013 / Mezinárodní mistrovství ČR a
výběrový závod na Mistrovství světa hovawartů /
Defurovy Lažany / kynologická soutěž od 8 do 16
hodin. www.chanovice.cz
12. 10. 2013 / Extraband revival / Horažďovice /
rocková zábava od 21 hodin. www.horazdovice.cz
12. 10. 2013 / Bargello a flik – flak/ Klatovy, muzeum Dr. Hostaše / kurz patchworku; přednáškový
sál muzea, 11.00 – 17.00 hodin; lektorka: Ing. Anna
Králíková. www.muzeum.klatovynet.cz
15. 10. 2013 / Zora Kostková: Zmýlená platí
/Horažďovice / veselá komedie o dvou dějstvích.
Hrají M. Steinmasslová, I. Vyskočil, O. Kallus, D.
Homolová. Od 19.30 hodin. www.horazdovice.cz

Termíny a začátek prohlídek:
11. října 2013 a 25. října 2013 - 17.00, 18.30, 20.00
12. října 2013 a 26. října 2013 - 14.00, 15.30, 17.00

15. 10. 2013 / Bitva národů u Lipska 1813
/Prachatice, muzeum / přednáška PhDr. Františka
Kubů v přednáškovém sále muzea od 17 hodin.
www.prachatickemuzeum.cz
18. 10. 2013 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / pohádka pro děti od 17 hodin. www.loutky.unas.cz
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Vstupné: dospělí: 130 Kč, děti, studenti, senioři: 100 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí, až 4 děti): 300 Kč. Rezervace, další informace: +420 380 712 354, www.seidel.cz/divadlo

Přednáška
Františka
Šestáka v
Žihobcích

19. 10. 2013 / Hubertova jízda / Bohumilice,
zámek Skalice / mše Svatá v zámecké kapli s
trubači na lesní roh, hon na lišku, v průběhu
akce možnost svezení dětí na koních a ochutnání
houbových
specialit.
www.zamekskalice.cz
19. a 20. 10. 2013 / Mezinárodní mistrovství
ČR belgických ovčáků / Chanovice / sportovní
kynologická soutěž od 7 do 17 hodin.
www.chanovice.cz

Muzeum Lamberská stezka Žihobce pořádá ve čtvrtek 10. října od 19 hodin přednášku
pana Františka Šestáka "Z Čech až na konec světa" o jeho cestě po Španělsku a Portugalsku
na kole. Více informací na www.zihobce.eu.

19. 10. 2013 / Kabát revival / Horažďovice /
rocková
zábava
od
21
hodin.
www.horazdovice.cz
22. 10. 2013 / Prodejní trhy / Horažďovice/
www.horazdovice.cz

Výlov Podroužku u Netolic

24. 10. 2013 /4tet/ Klatovy, KD/ koncert.
www.mksklatovy.cz

Školní rybářství Protivín a Město Netolice zvou na tradiční jihočeský výlov rybníku Podroužek u Netolic v neděli 13. října 2013.

25. 10. 2013 /Loutkové divadlo / Sušice, KD /
pohádka pro děti od 17 hodin – O čem král
doma nevěděl. www.loutky.unas.cz

Zahájení výlovu je v 8 hodin. Od 9 hodin začíná kulturní program - možnost koupě čerstvých ryb, rybích specialit, prezentace dobových rybích specialit s ochutnávkou, výstavka
Jihočeského rybníkářství.
Hraje: Jihočeská dechovka Rybářská čtyřka, vystoupení Spolku divadelních ochotníků Tyl
Netolice a slavnostní pasování
do cechu rybářského.
Více na www.netolice.cz nebo na www.skolnirybarstvi.cz.

Hubertova jízda na Zámku Skalice
Jízdárna Zámek Skalice vás srdečně zve na 7. HUBERTOVU JÍZDU aneb Memoriál paní
Zdenky Voženílkové-Holoubkové, která se uskuteční 19. října 2013 v Bohumilicích.
Program:
10:30 Mše Svatá v zámecké kapli
s trubači na lesní roh
11:00 Příjezd a prezentace jezdců
11:30 Vysvěcení kapličky sv. Jana Nepomuckého - před zámkem
12:00 Slavnostní zahájení Hubertovy
jízdy s trubači na lesní roh
13:30 Předpokládaný příjezd jezdců a
,,hon na lišku"
13:50 Slavnostní nástup jezdců
14:00 Skladba ,,Holoubkův pochod" při příležitosti 90-ti let působení rodu Holoubků na
zámku Skalice v nastudování hudební školy ve Vimperku
14:15 Vyhlášení krále honu
14:30 Vystoupení šermířské skupiny Berit
15:15 Skok mohutnosti
15:15 Možnost svezení dětí na koních

26. 10. 2013 / Charitativní sportovní utkání
pro Jonáše / Sušice, Zimní stadion/ od 17 hodin: mladé krasobruslařky ze Strakonické krasobruslařské skupiny a hokejové klání HSG Horažďovice proti hokejovému výběru žen z Čech
a Moravy. Komentuje Radek Nakládal.
26. 10. 2013 / Maloměstské klepny / Sušice,
kino/ od 19 hodin premiéra frašky Karla Sabiny v podání divadelního spolku SUŠDIVOCH.
26. 10. 2013 / Posezení s písničkou / Horažďovice / k tanci a poslechu hraje Roštovanka
od 15 hodin. www.horazdovice.cz
26. 10. 2013 / Soutěž o „Nej…šumavský gulášek“ / Železná Ruda, Hotel Belveder / laici i
profesionálové se utkají v kuchařském umění!
Hudba
a
zábava
vše
doprovodí.
www.hotelbelveder.cz
26. 10. 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
26. 10. - 28. 10. 2013 / Zabijačkové hody/ Kubova Huť, Restaurace „Pod sjezdovkou“/
v sobotu od 19 hodin k poslechu a tanci hraje
Boubínský
expres.
www.restauracepodsjezdovkou.webmium.com
28. 10. 2013 /Mezinárodní festival komorní
hudby / Klatovy/ Ženeva Dubská & Orchestr
Reného Šindelky - nostalgický návrat do časů
první republiky. Od 19 hodin, sál radnice.
www.mksklatovy.cz
28. 10. 2013 / Oslava Dne vzniku samostatného československého státu / Sušice, park u ZŠ
T.G.M. / Lampiónový průvod, slavnostní akt a
ohňostroj. www.mestosusice.cz
28. 10. 2013 / Den krajů/ Klatovy, muzeum Dr.
Hostaše/ při příležitosti výročí vzniku samostatného československého státu. Tento den je
do všech expozic a výstav muzea vstup zdarma.
www.muzeum.klatovynet.cz
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15:45 Jízda zručnosti pro členy jezdeckého kroužku
19:00 Večerní soud s jezdci a hříšníky (Čkyně - restaurace Ve Votáčce)
V průběhu dne možnost občerstvení včetně zabijačkových a houbařských specialit. Více

informací na www.zamekskalice.cz

Zabijačkové hody ve středověkém mlýně
v Hoslovicích
V sobotu 26. října 2013 se v hoslovickém
mlýně uskuteční zabijačkové hody.

28. 10. 2013 / Den krajů /Sušice, Muzeum
Šumavy / od 10 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin - volný vstup do expozic Muzea Šumavy
v Sušici, Muzeua Šumavy a Galerie v Kašperských Horách, a Muzea Šumavy v Železné Rudě.
29. 10. 2013 / Enkaustika / Klatovy, muzeum
Dr. Hostaše / moderní využití starověké techniky;
přednáškový sál muzea, 17.00 hodin; vstupné: 30,Kč;
lektorka:
Mgr.
Ivana
Sieberová.
www.muzeum.klatovynet.cz

Vimperské pivo "Bock"
není žádný "kozel"

Pro návštěvníky budou připraveny ukázky
zpracování vepřového masa, ochutnávky,
možnost nákupu drobných pochutiny, pečení
chleba a další. Akce se uskuteční od 10 do 16
hodin za každého počasí. Vstupné 50 a 25 Kč.

Šumavský pivovar Vimperk nabídne od října
2013 další z piv dříve ve Vimperku vařených.
Tentokráte to bude první z řady tzv. Bock
resp. Doppelbock - Vimperský zlatý Bock 16°.

V říjnu bude v hoslovickém mlýně otevřeno: úterý až neděle 9:00 – 16:00 hodin. Více informací na webu: www.muzeum-strakonice.cz

Zamykání hradu Velhartice
Hrad Velhartice zve v neděli 27. října 2013 na XV. ročník „Běhu o hradní klíč“ - běžecký závod ve všech věkových kategoriích.
Návštěvníky čeka bohatý doprovodný
program, ohňostroj a lampiónový průvod. Začátek ve 14 hodin.
Více informací o hradu Velhartice na
www.hrad-velhartice.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.

Piva stylů Bock patří mezi silná piva. Mohou
být jak spodně, tak svrchně kvašená, síly nad
16°. Při síle nad 18° jsou označována jako Doppelbock. Ve světově užívaném třídění piv jsou
rozlišovány styly tři, a to: tradiční německý
Bock, německý světlý Bock a německý Doppelbock. Vimperský zlatý Bock 16° je stylu světlý
Bock, spodně kvašený.
I když "Bock" znamená německy "kozel", tak
Bock jako název piva vznikl úplně jinak. Původ
těchto piv je v dřívějším hansovním městě Einbeck v dolním Sasku. Roku 1555 přichází tato
piva i na bavorský dvůr, kde se začala vařit.
V mnichovském nářečí pak během času vznikl z
původního názvu Ainpöckisch Bier, pod kterým
taková piva byla vařena v Bavorsku, dnešní
název Bockbier, zkráceně Bock.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk,
www.sumavskypivovar.cz
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