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Den místní tradiční potraviny v Chanovicích
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace Obec Chanovice
se svými dobrovolníky Vlastivědná společnost REGIO v Klatovech Vás srdečně zvou na 11.
ročník Dne místní tradiční potraviny "To nejlepší z předchozích deseti ročníků".
Akce se uskuteční v expozici lidové architektury (skanzenu) v Chanovicích, v sobotu 7. října
2017 10 – 17 hodin.
Hlavní program:
‐ ochutnávka výrobků řeznictví a uzenářství Herejk
‐ kulinářské rybí speciality předvede DUO MAMI z Blatné (ukázky zpracování ryb; kulinářské
úpravy a jejich využití v kuchyni; rybí salát, kapří hranolky, filety na grilu, rybí tatarák... )
‐ nabídka piva z regionálních minipivovarů
‐ soutěž o nejchutnější čepované pivo 11. ročníku Dne potraviny
‐ nabídka destilátů ze zámeckého lihovaru Blatná
‐ prezentace projektu Regionální potravina Plzeňského kraje
Doprovodný program:
‐ veřejný seminář Cechu dráteníků České
republiky
‐ malý farmářský trh místních pěstitelů,
výrobců a prodejců
‐ od 12 do 16 hodin hudební vystoupení
skupiny Brumendo z Kasejovic
‐ volná prohlídka expozice skanzenu

Dlouhodobé akce a výstavy
2. – 31. 10. 2017 / Výstava fotografií / Horní Planá,
galerie KIC / výstava fotografií Jitky Líbalové a Zdeň‐
ka Slováka z Hořic na Šumavě. www.sumava‐lipno.eu
do 22. 10. 2017 / Čerti / Prachatice, Muzeum české
loutky a cirkusu /výstava je zaměřena na dětského i
dospělého diváka, fotografie, scénické a kostýmní
návrhy, makety, kostýmy, cedule a programy připo‐
mínají častý a originální výskyt čerta na českém diva‐
delním jevišti. Návštěvníci mohou nahlédnout do ta‐
jemného pekla obydleného loutkovými čerty a plnit
nejrůznější čertovské úkoly. www.nm.cz
do 29. 10. 2017 / Výstava Ve službách krále / hrad
Velhartice, bývalý pivovar / expozice o 14. století
prolnutá příběhem Bušků z Velhartic – autentické ná‐
lezy ze 14. století, stavitelství doby Karla IV.,
vojenství, repliky dobových kostýmů a mnoho dalšího.
www.hrad‐velhartice.cz
26. 9. – 12. 11. 2017 / Sklo v krajce / Klatovy, Pavilon skla
/ v létě roku 2016 se členky Krajkářského klubu Klatovy
nechaly inspirovat šumavskými skly z expozice Pavilonu
skla. V průběhu dalších měsíců své práce postupně dokon‐
čily a připravily je pro letošní podzimní výstavu. V jejich
pracích dostávají skleněné tvary a dekory v kompozicích s
jemným předivem nitek zcela novou dimenzi a krajky jsou
navíc krásné samy o sobě. Některé krajkářky také doplnily
krajkou různé skleněné předměty. Výstava je tak příjem‐
ným a milým pohlazením na duši do podzimních dnů.
www.pask‐klatovy.cz
do 29. 10. 2017 / Před oponou, za oponou… Vimperák! /
Vimperk, galerie Muzea Vimperska / výstava mapující
historii i současnou činnost divadelních spolků ve Vimper‐
ku, doplněná o řadu interaktivních prvků, včetně možnosti
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‐ lukostřelba pro děti i dospělé, ukázky historických zbraní a výstroje

vyzkoušet si divadelní kostým! www.zamek‐vimperk.eu

‐ výstavka šperků na keltské motivy

do 31. 10. 2017 / Letem světem 20. stoletím / Ži‐
hobce, muzeum / dosud nepublikovaná retro vý‐
stava pohlednic, textů, dobových knih ze soukromé
sbírky
Pavla
Javorského
ze
Sušice.
www.zihobce.eu/muzeum

‐ tvořivá a hravá dílna pro děti
‐ pletení copánků
‐ možnost návštěvy zámeckého areálu včetně stálých expozic a aktuálních výstav
‐ ve 13 hodin v zámeckém areálu vernisáž výstavy Malířák studentů ISŠŽ v Plzni
‐ zpřístupněna bude rozhledna na vrchu Chlumu nad skanzenem
‐ podzimní kosení trávy
Vstupné 50,‐ Kč/ 1 osoba, děti do 130 cm vstup zdarma. Více informací o akcích v Chano‐
vicích sledujte na www.chanovice.cz.

Říjnové akce na Šumavě
30. 9. ‐ 1. 10. 2017 / Buškova číše / hrad Velhartice / divadelní prohlídky hradu,
ochutnávka vín, ukázky dobového vaření v táboře středověkého šlechtice, středově‐
ká hudba, lukostřelba. www.hrad‐velhartice.cz
1. 10. 2017 / Bramboriáda a drakiáda / Mlázovy, pohádková chalupa / od 13 hodin.
www.pohadkovachalupa.cz

do 31. 10. 2017 / Výstava retro kočárků Markéty
Kubové/ Netolice, muzeum / vraťte se v čase a
prohlédněte si, v čem babičky vozily děti a panenky.
www.muzeumnetolice.cz
do 31. 10. 2017 / Šumavské chalupy očima Jaromí‐
ra Randáka / Kašperské Hory, Galerie Muzea Šu‐
mavy / výstava obrazů. www.kasphory.cz
do 31. 10. 2017 / Výstava obrazů a lodních modelů
/ Netolice, muzeum / společná autorská výstava
Barbory Vosátkové a modeláře Františka Horáčka.
www.muzeumnetolice.cz
do 30. 11. 2017 / Dotkni se mě dlaní – pohlaď mě
pohledem – naplníš svou duši duhou / Kašperské Hory,
radnice / výstava bytových intarzií z dotykového dřeva
staletých stromů. www.kasphory.cz

1. 10. 2017 / Den Seniorů / Horažďovice, kulturní dům / zahraje Otavanka, Josef Zí‐
ma. www.horazdovice.cz

Bramboriáda a drakiáda
v pohádkové chalupě v
Mlázovech

4. 10. 2017 / Přednáškový cyklus "Konec války a život v nové republice" / Horažďo‐
vice, knihovna / Mgr. Tomáš Kykal přiblíží pátrání po našich předcích v 1. světové
válce, začátek přednášky v 10 hodin. www.muzeumhd.cz

V neděli 1.října od 13 hodin se uskuteční v pohádko‐
vé chalupě Mlázovy již tradiční ukončení pohádkové
sezony.

5. 10. 2017 / Pestrobarevná Papua / Horažďovice, knihovna / vyprávění Tomáše
Kubeše o dobrodružné cestě do Papay Nové Guiney. www.knihovna.horazdovice.cz
6. 10. 2017 / Ševčíkovy hudební večery/ Horažďovice, hotel Prácheň / Písňový večer –
Gabriela Pechmannová, Daniel Wiesner od 19 hodin. www.horazdovice.cz

Na programu bude plno her a soutěží ve sběru, hodu
a pojídání brambor a bramboračky. Pokusíme se i roz‐
chodit sochu z Velikonočného ostrova za účasti Pavla
Pavla.

6. 10. 2017 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejte život vlků a jejich život ve smeč‐
ce, videoukázky výchovy vlčat, návštěva venkovního výběhu, od 13 hodin.
www.npsumava.cz
6. 10. 2017 / Tvořivá dílna / Horská Kvilda, SEV / přijďte si vyzkoušet svou kreativitu a zruč‐
nost, od 17 hodin. www.npsumava.cz
7. 10. 2017 / Den místní potraviny / Chanovice, skanzen / tradiční potravinářský den, od 10
do 17 hodin. www.chanovice.cz
7. 10. 2017 / Toulky hornoplánskem – hrad Hausberk / Horní Planá a okolí / pěší výlet do
okolí Horní Plané, délka trasy 14 km, sraz v 9 hodin u infocentra, možnost zapůjčení nodric
walkingových holí. www.sumava‐lipno.cz
7. 10. 2017 / Setkání příznivců historických traktorů / Mahouš / výstava historických trak
torů a další techniky s ukázkou do‐
bové orby, muzika, občerstvení.
www.jihoceskyvenkov.cz
12. 10. 2017 /
Koncert
vážné
hudby / Sušice, Smetanův sál / Sym‐
fonický orchestr Gymnázia a Hudeb‐
ní školy hl. m. Prahy od 19.30 hodin.
www.kphsusice.cz
13. 10. 2017 / Loutkové divadlo /
Sušice, KD / od 17 hodin pohádka

Můžete ochutnat pokrmy z brambor, poslechnout si
country hudbu, ochutnat pivečko Šumavous, podívat se
na kovbojskou show a povozit se na poníkovi. Nezapo‐
meňte
si
přinést
draky.
Po skončení akce proběhne pro zájemce v Pohádkové
chalupě u Šumavouse od 16.30 hodin beseda s energe‐
tikem Františkem o tom, jak zdravě strávit život v tomto
již bláznivém a rozporuplném světě a bylinkářkou Dášou
s ukázkami a možností koupě zdravých potravin.
Zároveň proběhne i autogramiáda spisovatele a stra‐
šidlologa Hynka Klimka s možností zakoupení jeho knihy
Strašidláři.
Bližší
informace
www.pohadkovachalupa.cz.

naleznete

na
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pro děti. www.loutky.unas.cz
13. 10. 2017 / Retro disko / Horní Planá, sál KIC / DJ Jarry a DJ Luboš mixují tu nejlepší hud‐
bu 80. a 90. let, od 21 hodin, vstupné 30 Kč. www.sumava‐lipno.cz
14. 10. 2017 / Farmářské trhy / Sušice / www.mestosusice.cz
14. 10. 2017 / Drakiáda / Horní Planá / zábavné odpoledne nejen pro děti od 14 hodin.
www.horniplana.cz

Večerní koncert na
zámku Kratochvíle
V rámci 16. Mezinárodního sborového festivalu
hudebního romantismu Vlachovo Březí se v sobotu
14. října 2017 uskuteční v Horním sále zámku je‐
den ze tří sborových koncertů.

14. 10. 2017 / Marty Dance / Klatovy, KD / pohárová postupová soutěž v tanečních forma‐
cích od 12 hodin. www.mksklatovy.cz
14. 10. 2017 / Havelský jarmark / Horažďovice, zámecké nádvoří / řemeslný a farmářský
jarmark, kulturní program, od 9 hodin. www.horazdovice.cz
18. 10. 2017/ Přednáškový cyklus "Konec války a život v nové republice" / Horaž‐
ďovice, knihovna / Mgr. Tomáš Jakl přiblíží vznik ČSR a boje o její hranice; začátek
přednášky v 10 hodin. www.muzeumhd.cz
18. 10. 2017 / Senior klub / Horní Planá, sál KIC / pořad milovníků dechové hudby, účinkuje
Jamaal, od 15 hodin, vstupné 50 Kč. www.sumava‐lipno.cz
20. 10. 2017 / Tvůrčí dílna s pohádkou / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu / pro‐
jdeme společně příběhem, budeme si hrát a tvořit, od 10 hodin. www.nm.cz
20. 10. 2017 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti.
www.loutky.unas.cz
21. 10. 2017 / Farmářský trh / Klatovy, náměstí / od 8 do 14 hodin. www.mksklatovy.cz
21. 10. 2017 / Bylinkaření „U Stifterů“ / Horní Planá, rodný dům A. Stiftera / dílna s bylin‐
kovou vycházkou: Kořeny a plody
pozdního léta. Léčivé rostliny a divoké
pozdní plody – objevování, sbírání a
seznámení s jejich využitím v kuchyni
a domácí lékárničce. Přednášet budou
lektoři ze Sonnenwaldu, od 13 hodin,
účastnický
poplatek
50
Kč.
www.sumava‐lipno.cz
22. 10. 2017 / Vlčí smečka na Šumavě
/ Srní, NC / poznejte život vlků a jejich
život ve smečce, videoukázky výchovy
vlčat, návštěva venkovního výběhu, od 13 hodin. www.npsumava.cz
25. – 29. 10. 2017 / Zvěřinové hody / Rožmberk n. Vltavou, Hotel U Martina / vedle pocti‐
vého gulášku ze šumavské zvěřiny či
daňčí kýty na smetaně s domácím
houskovým knedlíkem si budete moci
pochutnat na vybraných jeleních,
daňčích a kančích specialitách. Rezer‐
vace: tel. 777 173 112, hotelumarti‐
na@seznam.cz.
27. 10. 2017 / Loutkové divadlo /
Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro
děti. www.loutky.unas.cz
27. 10. 2017 / Nenuďme se doma –
vlna / Stožec, IS / přijďte se podívat, co vše se dá vyrobit z ovčí vlny, sami si budete moci
vyzkoušet plstění metodou nasucho, od 13 hodin. www.npsumava.cz
27. 10. 2017 / Tóny podzimu / hrad Velhartice / koncert od 17 hodin. www.hrad‐
velhartice.cz

Bližší informace získáte na www.vlachovobrezi.cz

Nová výstava Sklo v krajce
v klatovském Pavilonu skla
Do 12. listopadu 2017 bude v Pavilonu skla vý‐
stava Sklo v krajce.
Příběh této výstavy se začal psát již v červenci
2016, kdy se členky Krajkářského klubu Klatovy
rozhodly, že se nechají inspirovat šumavskými skly
ze sbírek Pavilonu skla a vytvoří na toto téma kraj‐
ky.
V průběhu dalších měsíců pak své práce rozvíjely
a dokončovaly, až nastal ten poslední moment, kdy
je připravily pro letošní podzimní výstavu. A vý‐
sledky jejich trpělivé práce jsou okouzlující. Do
jemného přediva krajky nitku po nitce zakompono‐
valy tvary a dekory zejména secesního skla. Spojení
skla a krajky dalo náhle zcela jiný výtvarný prožitek,
který umocňuje krásu skla i krásu krajky.
Návštěvníci pavilonu se mohou potěšit pohle‐
dem na krajky vytvořené do podoby obrazů i na
krajky, které doplňují trojrozměrné skleněné
předměty. A také mohou přímo na místě srovnat
inspiraci a její proměnu v krajce. Výstava je tak
příjemným a milým pohlazením na duši do chlad‐
ných podzimních dnů.
Vernisáž výstavy se bude konat v úterý 26. 9. v
Pavilonu skla od 16 hodin. Výstavu slavnostně za‐
hájí Ing. Martin Kříž, místostarosta Klatov a hudeb‐
ní doprovod připraví Jakub Koura. Vernisáž bude
spojena s neformální tiskovou konferencí, na které
je možné si popovídat s autorkami krajek o jejich
práci a dalších plánech.
K výstavě je připravený i doprovodný program na
sobotu a neděli 7. a 8. 10. 2017 pod názvem Ví‐
kend s krajkou. V tyto dny se budou moci návštěv‐
níci pavilonu seznámit s prací krajkářek a také si
sami vyzkoušet, jak snadné (či nesnadné) je tako‐
vou krásu vytvořit.
Více informací o aktuálním dění v Pavilonu skla v
Klatovech naleznete na www.pask‐klatovy.cz
PhDr. Jitka Lněničková, kurátorka Pavilonu skla
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27. – 29. 10. / Filmový festival / Kašperské Hory, kino / promítání filmů o Šumavě a o Karlu
IV., součástí bude beseda s rautem regionálních potravin. www.kasphory.cz
28. 10. 2017 / Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy, sál radnice / koncert Jany
Bouškové a Josefa Špačka od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
28. 10. 2017 / Oslavy Dne vzniku samostatného československého státu / Sušice, Památ‐
ník u ZŠ T. G. Masaryka / lampiónový průvod, slavnostní akt a ohňostroj.
www.mestosusice.cz
28. 10. 2017 / Halloween a zavírání sezony / Velhartice, muzeum minerálů / prohlídky mu‐
zea, strašidla, hry a aktivity pro děti, tel.: 735 099 975 nebo na FB: soukromemuzeumsu‐
mavskychmineralu.
28. 10. 2017 / Posvícení na mlýně / Hoslovice, mlýn / celodenní akce zaměřená na regio‐
nální zvyky a dětské hry v Pošumaví. www.muzeum‐st.cz
28. 10. 2017 / Pečení chleba / Lenora, obecní pec / mlsálci se mohou těšit na tradiční le‐
norské placky, housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora

V podzimním období
nabídne Šumavský pivovar
Vimperk 3 piva řady Bock
Piva druhů Bock patří mezi silná piva. Mohou
být jak spodně, tak svrchně kvašená, síly nad 16°.
Při síle nad 18° jsou označována jako Doppelbock.
Jsou to piva vařená převážně z ječných sladů.
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 va‐
řena v Bavorsku, dnešní název Bockbier, zkráceně
Bock.

Třetí ročník šumavského štrůdlování
Spolek Šumavské cesty vás zve na třetí ročník „Šumavského štrůdlování“ – soutěže
o nejlepší jablkový štrůdl (nebo závin), které se uskuteční v sobotu 7. října 2017 v
Domě sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic.
V loňském roce se sice nepodařilo překročit počet vzorků z ročníku prvního v roce
2015, ale na atraktivnosti soutěže to nebylo znát – sešlo se na dvě desítky soutěžních
štrůdlů. Úroveň předložených vzorků byla velmi vysoká (a chuťově moc dobrá) a porota
měla co dělat, aby stihla za daný čas všechny štrůdly ochutnat a zhodnotit.
Tříčlenná porota hodnotí vzhled, vůni, chuť a také zda se štrůdl při krájení a servíro‐
vání nerozpadne. Vyhodnoceno bude 5 štrůdlů, které nejvíce zaujmou. Účast v porotě
přislíbil již tradičně starosta Hartmanic pan Pavel Valdman.
Podmínky jsou velmi jednoduché – hlásit předem se nikam nemusíte. Stačí, když v
sobotu 7. října 2017 odpoledne do 15.45 hodin přinesete 2 rukávy jablečného štrůdlu
(závinu) přes délku plechu do Domu sv. Vintíře v Dobré Vodě. Ke všem vzorkům prosí‐
me letos nově přiložit i recept, jméno kuchařky/kuchaře a telefon, popř. e‐mailovou
adresu. Recept na vítězný štrůdl pak najdete na našich webových stránkách, facebooku
a v některých oblastních novi‐
nách. Autorky/autoři vyhodnoce‐
ných štrůdlů budou odměněni
hodnotnými cenami.

Šumavský pivovar začal taková piva, též dříve ve
Vimperku vařená, nabízet od roku 2013: dnes jsou
to Vimperský zlatý Bock 16° (bude na čepu v říjnu),
Vimperský jantarový Doppelbock 18° (bude na če‐
pu v listopadu) a Vimperský tmavý Doppelbock 19
(bude opět na čepu v na jaře 2018).
Přijďte tato mimořádná piva spolu se standardní
nabídkou českých ležáků ochutnat do naší pivnice
ve Steinbrenerově ulici ve Vimperku i vy. Piva si
jako vždy můžete odnést i mimo provozní dobu
pivnice v lahvích „na zazvonění“.
Aktuální informace o otevírací době pivnice, tam
i jinde nabízených pivech a studené kuchyni
k pivům najdete vždy www.sumavskypivovar.cz.
Ivan Hojdar, www.sumavskypivovar.cz

Program sobotního odpoledne:
16 ‐ 17 hodin: kulturní program v
kostele sv. Vintíře – vstupné dob‐
rovolné
17:15 ‐ 17:30 hodin: vyhodnocení
a dále do 19 hodin bude otevřena
„Vintířova kavárnička“ ‐ ochutnávka soutěžních štrůdlů, výměna receptů a gastrono‐
mických vychytávek (a možná přijde ochutnat i samotný Vintíř). Upečte ten svůj zami‐
lovaný a přijeďte se pochlubit. Těšíme se na vaše letošní vzorky i na vás všechny!
Šumavské cesty, z. s., www.sumavskecesty.cz.
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