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„Mluv pravdu, miluj pravdu, braň pravdu až do
smrti!“
Citát Jana Husa je známý snad všem Čechům. A pokud ne, tak je třeba s tím něco udělat.
A v roce, kdy si připomínáme 600. výročí upálení jednoho z největších Čechů, je to snad i
povinnost.
Sušice se tomuto významnému výročí věnuje z mnoha důvodů - v době husitství byla zcela
na straně husitů a navíc má výborné kulturní podhoubí, které umožnilo se na Husa podívat
z vícestran. Na začátku půlročního cyklu stálo náhodné setkání dvou kulturních činitelů –
J.Baierla, sbormistra sušických sborů a K. Sedleckého, ředitele Sušického kulturního centra.
Následně se připojily další organizace a pestrý program je na světě.
V únoru byla vyhlášena literární a výtvarná
soutěž „Hybris – Pravda – Nemesis“. Soutěž
vyhlásilo Gymnázium Sušice, a jak
v rozhovoru pro Sušické noviny řekla B.
Skrbková (jedna z organizátorek): „Soutěž
není tím nejdůležitějším. Důležité je téma chtěli jsme, aby se účastníci opravdu zamysleli. A než se člověk k něčemu vyjádří, musí
poznat a pochopit spoustu věcí.“
Březen a duben byl věnován besedám
s prof. Martinem Weisem, který představil
Husa jako eticky i duchovně inspirativní
osobnost. Besedy byly určeny veřejnosti i
žákům základních škol a studentům gymnázia.

Výstavy a dlouhodobé
akce v červnu
1. - 30. 6. 2015 / Josef Juriga – výstava fotografií / Sušice, radniční výstavní prostory/ vstup
volný.
1. 6. – 30. 9. 2015 / Navštivte a poznejte historický železnorudský kostel / Železná Ruda /
prohlídky kostela s výkladem vždy v pondělí,
středu a pátek, v 9 hodin; tel.: 732 771 807.
6. 6. - 3. 7. 2015 / Valentin Horba: Ohlédnutí
1995-2015 / zámek Vimperk / výstava obrazů,
vernisáž 6. 6. od 18 hodin. www.zamekvimperk.eu
do 7. 6. 2015 / Miroslava Zychová a Bohumír
Komínek / Zámek Klenová – galerie / retrospektivní výstava životních partnerů. www.gkk.cz
8. 6 – 13. 6. 2015 / Výstava „My a příroda“/
Galerie Atrium KD Klatovy / výtvarná a fotografická soutěž dětí a mládeže. Pořádají OMS ČMMJ
v Klatovech, ZO ČSV v Klatovech a MěKS Klatovy.
www.mksklatovy.cz
10. 6. – 30. 8. / Výstava Sára Saudková / Prachatice,
Galerie
Dolní
brána
/
www.kisprachatice.cz
13. 6. 15 - 31. 12. 2016 / Výstava Len na Šumavě / Horní Planá, rodný domek A. Stiftera / lenkahulka@seznam.cz
15. 6. – 28. 9. 2015 / Železnorudské vrcholy VIII
/ Železná Ruda / letní turistická soutěž o zajímavé ceny tentokrát na rozhledny Špičák a Pancíř.
www.sumava.net/itcruda
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V květnu se historik sušického muzea, dr. Jan Lhoták, věnoval tématu „Sušice a husitství“.
Říká: „Asi jen těžko bychom v dějinách Sušice našli „klíčovější“ mezník, než byl společenský
kvas let 1420–1436.“
Na začátku června se s Mistrem Janem potkáme hned dvakrát. V pátek 5. června na vernisáži oceněných prací soutěže „Hybris – Pravda – Nemesis“. Své práce vystaví i místní výtvarníci M. Čelakovský, B. Skrbková a M. Šisler. A pro následující večer připravil V. Diviš ve spolupráci s J.Baierlem divadelní představení „Jan Hus“. Ve Smetanově sále se budeme moci
podívat na divadelní zkratku na motivy hry J. K. Tyla se středověkými písněmi v podání pěveckého sboru Svatobor.
Poslední akci plánujeme 6. července. Upamátníku MJHproběhne krátká vzpomínka s barokním ohňostrojem a průvodem se světýlky.
Město Sušice, Sušické kulturní centrum, p.o., Gymnázium Sušice,Česká křesťanská akademie, Muzeum Šumavy a Okrášlovací spolek města Sušice, o.s. – to jsou ti, kteří se o celý cyklus postarali. Nevím, jak funguje spolupráce v jiných městech, ale v Sušici stačí říci: „Hus má
výročí “ a hned tu máme osm úžasných pořadů. V Sušici je prostě radost pracovat a žít.

15. 6. – 28. 9. 2015 / Železnordskem na kole VI /
Železná Ruda / letní cyklistická soutěž o zajímavé
ceny tentokrát Hojsovou Stráží na hráz přehrady
Nýrsko. www.sumava.net/itcruda
22. 6. - 31. 8.2015 / Výstava mladých výtvarníků /
Horní Planá, galerie KIC / www.sumava-lipno.eu
do 22. 6. 2015 / Odraz minulosti - fotoportréty /
Kdyně / výstava v Muzeu příhraničí. www.kdyne.cz
24. 6. – 31. 7. 2015/ Výstava „Pivovarská výstava“/ Galerie Atrium KD Klatovy / pořádá Spolek
přátelé české historie a MěKS Klatovy.
www.mksklatovy.cz
25. 6. -19. 7. 2015 / Společné cesty / Klatovy/ výstava v dominikánském kostele sv. Vavřince, vernisáž 27. 6. v 18 hodin. www.klatovy.cz/icklatovy
do 28. 6. 2015 / Dědeček hříbeček a jiné

Milena Naglmüllerová

Cyklovýlety okolím Nýrska
Pro všechny příznivce cykloturistiky zve infocentrum Nýrsko na výlety okolím, které jsou
vhodné zejména na horských nebo trekových kolech. Ukážeme si krásy okolí Nýrska, nádherné výhledy, kulturní památky, přírodní zajímavosti.
První výlet se bude konat v neděli 7. června 2015 a pojedeme na "Židovské hřbitovy“.
Trasa: Nýrsko - Švihov (http://www.jewish-route.eulmestal17_svihov/svihov.htm) - Křenice
– Ptenín - Chudenice - Vraz – Nyrsko. Sraz v 9 hodin u autobusového nádraží.
Trasa do 80km, po asfaltových (70%), lesních a polních cestách, vhodná pro treková a horská kola. Trasa je vhodná pro všechny cykloturisty, místy nás čeká převýšení. Občerstvení v
Chudenicích. Pro zájemce je možno připojit se v Tajanově na křižovatce cyklotras mezi 10 10,15 hodinou po předchozí domluvě. Odtud nás bude čekat trasa dlouhá přibližně 40 km.
Další červnový výlet se bude konat v neděli 28. června 2015, tentokrát se vypravíme na
Hohen Bogen 1079 m n.m. Trasa: Nýrsko - Fleky - Eschlkam - Hohen Bogen - Hinter Helmhof
– Nýrsko. Sraz v 9 hodin u autobusového nádraží
Trasa do 60 km, většinou po
asfaltových
komunikacích
(80%) zbytek lesni a polní cesty, vhodné zejména pro horská kola. Trasa je vhodná pro
aktivní cykloturisty, velké náročnější převýšení (nastoupáme kolem 2050 metrů). Doporučujeme cestovní pojištění do
zahraničí, s sebou osobní doklady a jídlo na celý den. Na
HB je otevřena nová 50 m vysoká rozhledna. (http://www.treking.cz/regionylhohebogen.htm). Výlety jsou bez poplatku, všichni jste srdečně zváni.
Další termíny a cíle výletů: 12.7. Sušice, Andělíček; 25.7. Falkenstein; 8.8. Lorn u Buršic,
Krutěnice; 22.8. Velký Javor; 5.9. Zřícenina Kašovice, kostel Zdouň;
Bližší informace získáte u p. Františka Bechyně, tel. +420 605 412 193, mail: bechyne@posumave.cz

šumavské houby / Železná Ruda, Muzeum Šumavy / výstava fotografií, p. Václav Burle.
www.muzeum.sumava.net
do 30. 6. 2015 / Tamara Voldřichová: výstava hracích karet, kvartet a společenských her / Žihobce,
muzeum / www.zihobce.eu/muzeum
do 30. 6. 2015 / Výstava - Ludmila Broncová, Jana
Stejskalová a Jaroslava Linhartová - akvarel, pastel, akryl, olej / Netolice, Muzeum JUDr. O. Kudrny / www.netolice.cz, www.muzeum.netolice.cz
do 31. 8. 2015 / Výstava Květnové dny osvobození roku 1945 v dokumentech a fotografiích / Netolice,
Muzeum
JUDr.
O.
Kudrny
/
www.netolice.cz, www.muzeum.netolice.cz
do 31. 8. 2015 / Výstava „ Panenky – háčkovaný
svět“/ Netolice, Muzeum JUDr. O. Kudrny / výstava
soukromých
sběratelek
z Opavska.
www.netolice.cz, www.muzeum.netolice.cz
do 20. 9. 2015 / Výstava Stopy války / Nýrsko,
Muzeum královského hvozdu / výstava o
průběhu a konci 2. světové války v Nýrsku a okolí.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
do 30. 9. 2015 / Výstava Tyjátr slaví aneb 170 let
amatérského divadla v Horažďovicích, Malba a
tapisérie od Lydie Šloufové / Horažďovice, Městské muzeum / www.muzeumhd.cz
do 30. 9. 2015 / Milan Bauer – Poezie techniky výstava grafik / hrad Rabí / www.hrad-rabi.eu
do 30. 9. 2015 / Komentované prohlídky kostela
Neposkvrněného početí Panny Marie / Hojsova
Stráž / vždy v sobotu od 19, v neděli od 9 hodin,
nebo po objednání na tel.: 605 226 518.
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Přehled červnových akcí na Šumavě
1. 6. 2015 / Den dětí a rozdávání prázdninového pasu / Prachatice, sál Národního domu /
www.prachatice.eu
4. 6. 2015 / Dny duchovní hudby / Prachatice, kostel sv. Jakuba / hudební festival.
www.prachatice.eu
4. 6. 2015 / Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2015 – Americké jaro 2015 - Patricia Goodson/Ester Pavlů / Klatovy, sál radnice / od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
5. 6. 2015 / Hybris-Pravda-Nemesis / Sušice, galerie Sirkus / od 18 hodin vernisáž prací literární a výtvarné soutěže.
5. 6. 2015 / Klubový večer - Fussion of the Ruins, Caesarovy kanady / Horní Planá, sál KIC /
od 21 hodin. www.sumava-lipno.eu
5. – 7. 6. 2015 / Sraz Kaipanů – VII. ročník / Železná Ruda / pravidelný sraz vyznavačů sportovních kabrioletů u penzionu HABR / 603 864 139.
6. 6. 2015 / Velká cena města Železná Ruda / Železná Ruda / závod horských kol zařazený
do seriálu závodů „Pohár Plzeňského kraje MTB“. www.sumava.net/itcruda
6. 6. 2015 / Jan Hus / Sušice, Smetanův Sál Gymnázia / od 19 hodin divadelní zkratka na
motivy J. K. Tyla.
6. 6. 2015 / 4. celorepublikový sraz hasičských parních stříkaček / Netolice /
www.netolice.cz
6. 6. 2015 / Chlumanský
trh / Chlumany / nabídka
produktů lokálních výrobců
od 8 do 12 hodin.
www.chlumavy.cz
6. 6. 2015 / Den dětí / Hojsova Stráž / oslava Dne dětí
proběhne tradičně u hasičárny; tel.: 376 361 227.

do 12. 12. 2015 / Vystava "Po zarostlém chodníčku" / Horní Planá, rodný dům A. Stiftera /
www.sumava-lipno.eu
29. 6. -31. 8. 2015 / Prohlídky města s průvodcem
/ Sušice, před radnicí / každé pondělí v 10 hodin
komentovaná prohlídka města a Sušického mechanického betlému, ve 14 hodin komentovaná
prohlídka církevních památek.

Koncert Lenky Filipové
V kostele na Mouřenci
Česko-německou bohoslužbou začala 16. května letní sezona v šumavském kostele sv. Mořice
na Mouřenci nad Annínem. Součástí slavnosti
bylo i oficiální otevření nového muzea, které
vzniklo v prostorách sakristie a v oratoři nad ní.
I tentokrát přijely na bohoslužbu desítky německých rodáků, kteří po válce odešli do odsunu a
po roce 1989 nechali zdevastovaný kostel opravit.
„Už více než 20 let se na Mouřenci potkávají lidé
z obou stran hranice. Společně se modlí, zpívají,
povídají si. To místo lidi spojuje. I tak můžeme hojit rány z minulosti,“ říká mouřenecký kněz Tomas
van Zavrel.
Právě minulost 800 let starého románskogotického kostela připomíná malá muzejní expozice, která vznikla v prostorách sakristie a oratoře.
„Mouřenec v současné době žije. Navštěvují ho
tisíce lidí, konají se tu koncerty a další akce. Nemůžeme ale zapomínat na historii. Kostel postavili naši předci a naši přátelé ho v 90. letech opravili
a zachránili před zkázou. I to ukáže nová expozice,“ říká Hans Hermann Kaiser, předseda německého Podpůrného spolku svatého Mořice.

6. 6. 2015 / Dětský den
v Holkovicích / Holkovice /
od 14 hodin, odpoledne plné her a zábavy pro děti i pro dospělé. www.chanovice.cz
6. 6. 2015 / Koncert žáků ZUŠ Vodňany / zámek Kratochvíle / www.netolice.cz
6. - 7. 6. 2015 / Lodní modeláři / Netolice, autokemp Podroužek / www.netolice.cz
6. – 7. 6 2015 / CUBE Stereo Test Tour, Marzocchi test days / Železná Ruda – SKI&BIKE Špičák / testovací víkend, nutná registrace předem. www.spicak.cz
7. 6. 2015 / Česko-německá pouť a mše svatá / Dobrá Voda u Hartmanic / bohoslužba ve
14 hodin. www.muhartmanice.cz
9. 6. 2015 / Folklórní vystoupení z Taiwanu a Španělska / Sušice, náměstí Svobody / v 17
hodin, v rámci folklórního festivalu v Klatovech do Sušice opět zavítají exotické tance.
www.kulturasusice.cz
9. - 12. 6. 2015 / Divadélko Kuba / Hrad Velhartice / www.verhartice.cz
10. 6. 2015 / Senior klub / Horní Planá, sál KIC / od 15 hodin. www.sumava-lipno.eu
11. 6. 2015 / Představují se…/ KD Klatovy/ Přehlídka souborů a kroužků MěKS Klatovy od
17 hodin. www.mksklatovy.cz
11. 6. 2015 / Dny duchovní hudby / Prachatice, kostel sv. Jakuba / hudební festival.
www.prachatice.eu

Nové muzeum si budou moci návštěvníci prohlédnout při komentovaných prohlídkách nebo
v rámci pořádaných akcí. „O malé expozici, která
představí světlé i tmavé kapitoly v historii Mouřence, jsem přemýšlel skoro dva roky. Především
díky pateru Tomasovi, Heleně Pekárkové, Janě
Kadlecové a německým přátelům z Podpůrného
spolku svatého Mořice v čele s čestným předsedou
Karlem Suchym se nám podařilo muzeum vybudovat. Součástí expozice jsou historické fotografie,
dokumenty a vzácné artefakty. Prostory poslouží i
jako malá studovna a bude tady možné vyslechnout ze záznamu vzpomínky pamětníků a zhlédnout unikátní videozáznamy z historie kostela,“
říká průvodce a člen týmu Přátelé Mouřence Lukáš
Milota.
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11. – 15. 6. 2015 / Mistrovství Evropy Tornado 2015 / Černá v Pošumaví / www.2015tornado-europeans.eu
12. 6. 2015 / Alkehol + Harlej / Sušice, říční ostrov Santos / rockový koncert.
12. 6. 2015 / Malování v parku / Horní Planá / od 13.30 hodin. www.sumava-lipno.eu
12. 6. 2015 / Hluboké kontrasty-Tiefe Kontraste / Horní Planá, centrum A. Stiftera / promítání dokumentárního filmu z oblasti Šumavy na rozhraní Česka, Rakouska a Německa, od
18 hodin. www.sumava-lipno.eu
13. 6. 2015 / High Point Svatobor Cup 2015 / Sušice, bývalý autokemp při Volšovské ulici /
závod horských kol, v 10 hodin start dětského závodu, v 13:30 hodin strat hlavního závodu.
www.mtb-susice.cz
13. 6. 2015 / Koncert Vlaďky Bauerové / Dobrá Voda u Hartmanic / od 19:30 hodin.
www.sumavskecesty.cz
13. 6. 2015 / Festiválek trempské a folkové muziky / Netolice, u Hotelu Rychta /
www.netolice.cz
13. 6. 2015 / Oslavy 15. Výročí založení Petrklíče – sdružení na pomoc postiženým dětem/
Sušice, říční ostrov Santos.
13. 6. 2015 / My a příroda/ Klatovy, KD / Pěvecká soutěž dětí a mládeže, vyhodnocení výtvarné a fotografické soutěže. Pořádá ČMMJ Klatovy a MěKS Klatovy. www.mksklatovy.cz
13. 6. 2015 / Slavnosti dřeva na stezce / Lipno nad Vltavou / www.lipno.info
13. 6. 2015 / Tvořivá dílna – antistresové malování / Kašperské
Hory, IS a SEV / přijďte si vyzkoušet svou tvořivost, kreativitu a
zručnost, od 13 do 16 hodin.
www.npsumava.cz
13. 6. 2015 / Letecko-modelářský
den / Horní Plané, louka u
Maňávky / od 13 hodin.
www.sumava-lipno.eu
13. 6. 2015 / Muzejní noc / Horní Planá, rodný dům A. Stiftera / www.horniplana.cz
13. 6. 2015 / Farmářské trhy / Klatovy, náměstí / v době od 8 do 12 hodin.
www.mksklatovy.cz
13. 6. 2015 / Železnorudskej noháč / Železná Ruda / 10. ročník, turnaj v nohejbalu dvojic;
tel: 777 324 570.
13. 6. 2015 / Tradiční pouť sv. Antonína na Javorníku / Javorník na Šumavě /
www.javorniksumava.cz

Až do září mohou lidé přicházet do kostela na
bohoslužby, koncerty nebo přednášky. Jedním
z vrcholných okamžiků sezony bude v neděli 14.
června od 15:30 hodin koncert Lenky Filipové. „Na
Mouřenec se moc těším. Nikdy jsem tam nebyla.
Ale podle fotografií jde o mimořádnou stavbu.
Koncerty v takových kostelech mívají úžasnou atmosféru. Posluchači se mohou těšit na pestrou
dramaturgii. Uslyší řadu mých písniček, které s
Rytířovými texty mají stále nadčasové a aktuální
sdělení. Zazní také samozřejmě kytarová klasika
autorů Bach, Vivaldi, Giuliani a dalších a nebudou
chybět ani perličky z keltské muziky. Přijedu
s hosty - pianistou Jindřichem Konířem a Seanem
Barry, který je virtuosem na keltskou harfu,“ zve
kytaristka a zpěvačka Lenka Filipová.
V rámci Léta na Mouřenci vystoupí v kostele také
AD HOC KVARTET, písničkář Toník Yetti Jelínek,
varhanice Markéta Schley Reindlová spolu se sopranistkou Gabrielou Pechmannovou, Pellant trio
nebo kašperskohorský Druhý pokus. O gotických
freskách bude na Mouřenci přednášet prof. Jan
Royt, přednášku o kostnici připravil archeolog
Martin Čechura. V červenci a srpnu budou
v kostele také pravidelné komentované prohlídky.
Podrobný program a informace o předprodeji
vstupenek najdete na internetových stránkách
www.pratelemourence.cz nebo na Facebooku:
www.facebook.com/mourenec.
Při letních akcích bude na kostele vlát nový prapor obce Dlouhá Ves. Jeho součástí je i kopí svatého Mořice. „Obec Dlouhá Ves se hrdě přihlásila
k Mouřenci – nejstarší dochované křesťanské
stavbě na území naší obce,“ připomněla starostka
Ivana Vítovcová.
Lukáš Milota

Aktivní léto v Dobré Vodě
Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Václava
Šlajse a za finanční podpory Plzeňského kraje pořádá spolek Šumavské cesty, z. s. Plzeň ve spolupráci s římskokatolickou farností Dobrá Voda
spoustu zajímavých akcí v kostele sv. Vintíře v
Dobré Vodě u Hartmanic.

Přijďte si užít Šumavu, začínáme v sobotu 13.
června 2015! Po celé léto vás bude každou sobotu
čekat zajímavý program, vhodný pro všechny věkové kategorie a večer koncert nebo divadelní vystoupení.

14. 6. 2015 / Hudba v synagogách / Hartmanice, synagoga / od 16 hodin.
www.muhartmanice.cz
14. 6. 2015 / Koncert Lenky Filipové / Mouřenec u Annína / od 15,30 hodin koncert Lenky
Filipové a jejích hostů v kostele. www.pratelemourence.cz
14. 6. 2015 / Jarním Železnorudskem – „Belvederský lesní kros“ / Železná Ruda / 36. ročník krosového závodu okolím Železné Rudy; tel.: 376 397 024.
14. 6. 2015 / Pouť v Defurových Lažanech / Defurovy Lažany / tradiční sváteční víkend.
www.chanovice.cz
14. 6. 2015 / Zlatovláska / Nýrsko, lesní divadlo / představení pro děti. www.nyrsko.cz
18. 6. 2015 / Dny duchovní hudby / Prachatice, kostel sv. Jakuba / hudební festival.
www.prachatice.eu

Dobrá Voda u Hartmanic je osada, které dominuje
kostel sv. Vintíře s krásnými skleněnými artefakty
známé umělecké sklářky Vladěny Tesařové. Nejznámější je mohutný skleněný oltář, ale ani křížová cesta, betlém, či socha sv. Vintíře nejsou méně
zajímavé a inspirující.
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19. 6. 2015 / Na jedné lodi / Klatovy, nám. Míru / představení světa handicapovaných.
www.klatovy.cz/icklatovy
19. 6. 2015 / Komponovaný pořad k výročí upálení Mistra Jana Husa / Horažďovice, kostel
církve husitské.
19. 6. 2015 / Parkán/ Prachatice/ koncert kapely Parkán na Velkém náměstí od 21 hodin.
www.kisprachatice.cz

Vše je tónováno barvou klasických historických
šumavských sklářských výrobků. Kostel má velmi
pohnutou historii. V době existence vojenského
újezdu sloužil jako skladiště a z jeho mobiliáře se
nezachovalo téměř nic. V dnešní době je již kostel
znovu vysvěcen a postupně se do něj vrací život.
Přijďte i vy obdivovat genius loci tohoto kouzelného místa.

19. – 21. 6. 2015 / Klatovské divadelní slavnosti / Klatovy, letní kino / přehlídka divadelních spolků a společností. www.mksklatovy.cz
20. 6. 2015 / „Slunovrat“ – setkání u Pomníku Barabů / Železná Ruda / pravidelné každoroční setkání, občerstvení u ohně zajištěno; tel.: 376 397 185.
20. 6. 2015 / Spirituál kvintet / Dobrá Voda u Hartmanic / koncert od 16 hodin, od 19:30
Ofélie - vystoupení baletní skupiny při ZUŠ Chomutov. www.muhartmanice.cz
20. 6. 2015 / Závěrečný koncert Sušického dětského sboru / Sušice, Smetanův sál Gymnázia/ www.zussusice.cz
20. 6. 2015 / Tajemství staré bambitky / Nýrsko, lesní divadlo / představení pro děti.
www.nyrsko.cz
20. 6. 2015 / Farmářský trh / Prachatice, Velké náměstí.
20. 6. 2015 / Mezinárodní festival dechových kapel / Prachatice, Velké náměstí.
20. 6. 2015 / Magic music 2015 /
Čermná u Sušice / open air festival.
21. 6. 2015 / Běh na Hraničář / Nýrsko
/ 16. ročník, start u lesního divadla od
10 hodin. www.nyrsko.cz
25. 6. 2015 / Vlachovo kvarteto Praha /
Sušice, Smetsnův Sál Gymnázia / od
19:30 hodin koncert vážné hudby.
www.kphsusice.cz
25. 6. 2015 / Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2015 – Večer slovanských skladatelů – Nao Higano/Zuzana Biščáková/ Klatovy, sál radnice/ od 19 hodin.
www.mksklatovy.cz
25. – 26. 6. 2015 / Zlatovláska / Nýrsko, lesní divadlo / představení pro děti od 10 hodin.
www.nyrsko.cz

Aktivnímu létu 2015 v Dobré Vodě bude předcházet v neděli 7. 6. 2015 ve 14 hodin Českoněmecká
pouť a mše svatá v kostele sv. Vintíře a od 15:30
hodin slavnostní zahájení výstavy „Poustevny a
poustevníci v Západočeském kraji“ v Muzeu Dr.
Šimona Adlera v Dobré Vodě.
Program Aktivního léta 2015 v Dobré Vodě:
13. 6. 2015 / od 14 hodin – ukázka práce záchranářů; od 19:30 hodin Koncert Vlaďky Bauerové.
20. 6. 2015 / od 14 hodin roztančená a rozezpívaná Dobrá Voda; od 16 hodin koncert skupiny Spirituál Kvintet; od 19:30 hodin Ofélie – vystoupení
baletní skupiny při ZUŠ Chomutov.
27. 6. 2015 / od 14 hodin Dobrá Voda plná her pro
děti i dospělé; od 19:30 hodin koncert Mladé dudácké muziky.
4. 7. 2015 / od 14 hodin sportovní den; od 19:30
hodin koncert Los Gitanos Rubios.
11. 7. 2015 / od 14 hodin botanická vycházka léčivé plevele v okolí; od 19:30 hodin divadlo Nahoď z Chomutova.

25. - 28. 6. 2015 / XXIV. divadelní léto / zámek Kratochvíle / hra „Pro nic za nic“.
www.netolice.cz

18. 7. 2015 / od 10 hodin - Z Dobré Vody do Dobré Vody ani na kole ani pěšky - vyzkoušejte koloběžky; od 19:30 hodin divadelní představení Divadla Rynek - O hoře Hamižné.

26. 6. 2015 / Noční koncert dechového orchestru ZUŠ Vimperk / zámek Vimperk / od 21
hodin.

25. 7. 2015 / od 14 hodin šikovné ruce v Dobré
Vodě; od 19:30 hodin koncert skupiny Elthin.

26. 6. 2015 / Běh na Hraničář / Nýrsko / od 10 hodin, start u lesního divadla.
www.nyrsko.cz

1. 8. 2015 / od 10 hodin hledáme nejen v Dobré
Vodě (geocaching); od 19:30 hodin koncert S.N.M.
Rokycany.

26. - 27. 6. 2015 / Slavnosti solné Zlaté
stezky / Prachatice / 25. ročník.
www.prachatice.eu

8. 8. 2015 / od 10 hodin Dobrá Voda a okolí z cyklistického sedla; od 20 hodin koncert Pellant Trio.

27. 6. 2015 / Ruinfest / hrad Rabí / originální hudební festival od 17 hodin.
www.hrad-rabi.eu
27. 6. 2015 / Rýzmberský hradní guláš /
Kdyně / přehlídky folkové, trampské,
country a jiné muziky. www.kdyne.cz

15. 8. 2015 / od 10 hodin vycházka po stopách
zlata v okolí; od 19:30 hodin Koncert Ireny
Budweiserové.
22. 8. 2015 / od 14 hodin dobrovodské hraní s
dětmi, pánem, paní aneb co není v hlavě, může
být v nohou; od 19:30 hodin koncert skupiny Zebedeus.
29. 8. 2015 / od 14 hodin slavnost pramene v
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27. 6. 2015 / Farmářské trhy / Sušice, náměstí / od 8 hodin trhy s farmářskými produkty a
doprovodným kulturním programem. www.mestosusice.cz
27. 6. 2015 / Rostliny zahradní a rostliny plané / Kašperské Hory / botanická vycházka do
okolí Kašperských Hor s Hanou Kohoutovou, od 10 hodin. www.npsumava.cz
27. 6. 2015 / Lipno dětem aneb vítáme prázdniny / Lipno nad Vltavou / www.lipno.info
27. 6. 2015 / Slavnosti kaše / Horažďovice, Zámek, Parkán / řemeslné trhy, pestrý dopro
vodný program, večerní koncert Děda Mládek Illegal Band. www.horazdovice.cz
27. 6. 2015 / Strýc of Klatovy / Klatovy, letní kino / multižánrový hudební festival, který se
odehraje v nově zrekonstruovaném letním kině a na dalších čtyřech místech v centru města
(kino Šumava, Café Jednorožec, čajovna U naší milé Paní, bistro Vlaštovka). Vystoupí mimo
jiné: Fast Food Orchestra, Prague Conspiracy, Vložte kočku, Kill the Dandies, Circus Problem,
La Yaman, Luno, Bonus a další. Vstupenky v předprodeji v MěKS, Informačním centru na
náměstí a v kině Šumava. www.mksklatovy.cz
27. 6. 2015 / Oslavy 140. výročí založení hasičského sboru / Hartmanice /
www.muhartmanice.cz
27. 6. 2015 / Mladá dudácká muzika / Dobrá Voda u Hartmanic / od 19.30 hodin.
www.sumavskecesty.cz
28. 6. 2015 / Posezení s písničkou – Kladenská heligonka / Horažďovice, KD / od 15 hodin.
29. 6. - 2. 7. 2015 / Kinematograf Bratří Čadíků / zámek Kratochvíle / www.netolice.cz
30. 6. 2015 / Hurááá prázdniny / Nýrsko, areál pod sjezdovkou / od 15 hodin zábavné
odpoledne pro děti s minimuzikálem Malování s písničkou. www.nyrsko.cz

Šumavský pivovar Vimperk zamíří na Hrad i letos

Dobré Vodě; od 19:30 hodin koncert barokní hudby "Ty spíš, duše moje" a barokní ohňostroj uzavře
sérii akcí pořádaných v rámci programu Devíti týdnů baroka pořádaného ve spolupráci s Evropským
hlavním městem kultury Plzeň 2015.
Bližší informace o programu v Dobré Vodě a předprodej
vstupenek
na
večerní
program:
sumavske.cesty@centrum.cz,
facebook,
www.sumavskecesty.cz, tel.: +420 603 265 034,
+420 724 006 625; Městské IS Hartmanice, ishartmanice@muhartmanice.cz, www.muhartmanice.cz, tel.:
+420 376 593 059.

Pohádkový den
u Šumavouse
V sobotu 13. června 2015 od 10 do 18 hodin začíná již VII. ročník!
Na děti bude čekat Všeználek se svým vědomostním testem, DrVoštěp ve zkoušce zručnosti, tvořivé dílničky nebo malování na obličej.
Tradiční Pohádková cesta s deseti stanovišti a úkoly pro všechny děti bude odstartována ve 14 hodin. Každý rok mají děti možnost vidět a plnit úkoly jiných pohádkových bytostí z českých pohádek.
Kromě Hloupých Honzů, princů a princezen, kuchařů, ježibab, vodníků nebo víl se letos setkáte
třeba s Hugem z hor.

Už čtvrtý rok se bude konat v červnu přehlídka piv z minipivovarů v zahradách Pražského Hradu pořádaná Českomoravským svazem minipivovarů – www.minipivo.cz . A ani
tentokráte nebude Šumavský pivovar Vimperk na Hradě chybět. Budete-li mít 12. 6. nebo
13. 6. 2015 v Praze čas, zajděte. Budete mít možnost ochutnat více jak 140 vzorků piv ze
70 vybraných minipivovarů. A to za to přece stojí!

Nikoho nenecháme hladovět. Domácí pečené
sladkosti, nebo masové delikatesy budou připraveny v našem občerstvení.

Pokud nebudete v Praze a pojedete přes Vimperk, stavte se ochutnat naše červnové speciality: pokračující výroční americký silný světlý ale Generál Patton – Vimperský světlý ale 13° a
k uctění světce města Vimperku už tradiční Inocenc - Vimperský tmavý Doppelbock 19°.
K vybraným šumavským jídlům naší kuchyně vám určitě zachutnají.

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

Naše pivo a kuchyně – nositelé certifikátu Šumava originální produkt, jsou zárukou kvality.
Zajděte. Máme otevřeno od středy do neděle a najdete nás ve Steinbrenerově ulici 48/1
hned pod náměstím Svobody ve Vimperku.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk, www.sumavskypivovar.cz
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