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Květnové akce na Šumavě
1. 5. 2018 / Hvězdicový výstup na Sedlo / start v Sušici, náměstí u kašny / 30. jubilejní roč‐
ník turistického pochodu, od 8.30 hodin. www.mestosusice.cz
1. 5. 2018 / Oslavy osvobození města / Kašperské Hory, náměstí / tradiční připomenutí
ukončení 2. světové války a osvobození města americkým vojskem, ukázka bojové techniky
a přednáška od 15 do 17 hodin. www.kasphory.cz
1. 5. 2018 / Šumava od roku 1938 do roku 1945 /
Hartmanice, náměstí / ukázka bojové techniky,
přednáška k tématu, od 17 do 19 hodin. Info: Vác‐
lav Vostradovský, vostradovsky@seznam.cz
1. 5. 2018 / Zahájení muzejní sezóny / Volary, mu‐
zeum / v 10 hodin otevření muzea, úvodní slovo
starostka města Mgr. Bc. Martina Pospíšilová, hu‐
dební program žáci ZUŠ Volary, po slavnostním zahájení pečení v peci s panem Augustinem
Sobotovičem a Velké lóže pecařské do odpoledních hodin. www.mestovolary.cz
4. 5. 2018 / Promítání hornoplánského masopustu / Horní Planá, sál KIC / promítání foto‐
grafií a videa z Hornoplánského masopustu 2018, od 19 hodin. www.sumava‐lipno.eu
4. 5. 2018 / 73. Výročí osvobození města americkou armádou / Vimperk, náměstí U Jelena
/ program od 15 hodin: slavnostní projev zástupců města, uctění památky znovunabyté
svobody, vystoupení DO ZUŠ Vimperk a Mažoretek Klapeto při ZŠ T.G.M. www.vimperk.cz
4. 5. 2018 / Klavírní koncert / Janovice nad Úhlavou, stará radnice / účinkují Petr Novák a
Tomáš Hostýnek, od 19 hodin. www.knihovna.janovice.cz

Výstavy a další dlouhodobé
akce
do 23. 5. 2018 / Fotoškola / Sušice, atelier (Vodní
147) / každou středu od 17 do 19 hodin, srozumi‐
telný úvod do teorie, praktické ukázky, individuální
přístup, počet účastníků – minimálně 6, maximálně
12, cena 2.200,‐ Kč. Další informace a přihlášky na
www.ateliersusice.cz.
do 27. 5. 2018 / Dan Bárta – Vážky / Sušice, Gale‐
rie Sirkus / výstava. Vážky jsou rozpoznatelné na
první pohled. Mají své jméno téměř ve všech jazy‐
cích světa. Objevují se v mýtech mnoha národů.
Jsou oblíbené, jsou fotogenické. Jsou krásné samy
o sobě. A také, svou přítomností nebo nepřítom‐
ností
odrážejí
změny
v krajině.
www.mestosusice.cz
do 31. 5. 2018 / Simonetta & Alžběta / Žihobce,
muzeum / výstava obrazů Simonetty Šmídové a
Alžběty Kononovové. www.zihobce.eu
do 31. 5. 2018 / Afrika mýma očima / Hartmanice,
IC / výstava fotografií a drobných předmětů z cest
po Africe od paní Miluše Schmalzové.
www.muhartmanice.cz
do 3. 6. 2018 / Výstavy: Šperk, ozdoba ženy;
„Fochtle a voháňky“, „Drahé kameny v klenotnic‐
tví“
/
Klatovy,
muzeum
/
www.muzeum.klatovynet.cz

4. 5. 2018 / Zahájení turistické a výstavní sezóny / Chanovice, zámecký areál / od 15.30
hodin, vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ Blatná a ZŠ a MŠ Chanovice, výstava bude přístupná
do 1. 7. 2018, hudba ZUŠ Blatná. www.chanovice.cz

do 20. 6. 2018 / Anna Kratochvílová: Ráda fotím
starými sklíčky / Žihobce, muzeum / výstava foto‐
grafií přírody a orchidejí ‐ doplněné básničkami
Renaty Pinkasové. www.zihobce.eu

4. 5. 2018 / České inspirace – Graffovo kvarteto / Klatovy, radniční sál / na programu
Antonín Dvořák a „terezínští autoři“. Program „České inspirace“ přináší vrcholná komorní
díla českých skladatelů, která byla napsána v rozmezí let 1893 až 1943. Mezi ty, kteří se

do 20. 6. 2018 / Alena Schäferová: výstava origi‐
nálních kostýmních návrhů k filmům a pohádkám
ČT / Žihobce, muzeum / www.zihobce.eu
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pro svůj původ stali obětí nacistické zvůle, patří skladatelé Gideon Klein a Pavel Haas. Jako
kontrast zazní ve druhé polovině večera Smyčcový kvintet Es Antonína Dvořáka. Začátek
od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
4. 5. 2018 / Fotokurzy ‐ téma: Portrét v exteriéru / Prášily / nevšední víkend na Šumavě,
intenzivní portrétní fotokurz, individuální přístup, netradiční lokace, lektoři: Veronika Vl‐
ková Kohoutová, Tomáš Mašek, počet účastníků: minimálně 8 osob, maximálně 10 osob,
cena: 3.900,‐ Kč. Další informace a přihlášky na www.ateliersusice.cz
5. 5. 2018 / Štístko a poupěnka / Klatovy KD / pořad pro děti s hrami, zpěvem a zábavou,
od 10 hodin. www.mksklatovy.cz
5. 5. 2018 / Chlumanský trh / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, lokálních vý‐
pěstků a výrobků, od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz
5. 5. 2018 / Osvobození 1945 / Chanovice, zámecký areál / od 15.30 hodin historická vo‐
jenská technika, vzpomínka na květen 1945 a poděkování. www.chanovice.cz
5. 5. 2018 / Oslava osvobození / Železná Ruda / železnorudský klub pořádá vzpomínkové
odpoledne s hudbou a občerstvením, od 12 hodin. www.zelezna‐ruda.cz
5. 5. 2018 / Na kole kolem Horní Plané / Horní Planá, start parkoviště u pláže / pohodová
cykloakce s občerstvovacími zastávkami. Pro účastníky jsou připraveny 3 okruhy ‐ 12 km, 24
km a 60 km dle fyzické kondice, začátek od 10 hodin. www.sumava‐lipno.eu
5. 5. 2018 / Pietní slavnost u památníku padlým americkým vojákům / Zhůří u Javorné /
tradiční vzpomínka s položením věnců od 10 hodin. www.muhartmanice.cz

do 31. 10. 2018 / Výstava Králové Šumavy / Dobrá
Voda u Hartmanic, Muzeum Dr. Šimona Adlera /
výstavu pořádá Ústav pro studium totalitních reži‐
mů. www.muzeum.sumava.net
4. – 31. 5. 2018 / Orel a lev na perutích svobody /
Klatovy, galerie Atrium KD / výstava věnovaná le‐
tectvu U.S.A.A.F a R.A.F., součástí výstavy budou
prezentace a přednášky, otevřeno v pracovní dny od
9 do 16 hodin, 3. 5. od 17 hodin.
www.mksklatovy.cz
4. 5. – 30. 6. 2018 / 50 let od znovuobnovení Juná‐
ka v roce 1968 / Sušice, Muzeum Šumavy / výstava,
nejcennější artefakty vystaveny do 13. 5. 2018. Vý‐
stavu organizuje Skautské středisko Vydří stopa Su‐
šice. www.mestosusice.cz
4. 5. – 30. 6. 2018 / Zaniklé sklářské hutě na Šuma‐
vě a v Bavorském lese/ Sušice, Muzeum Šumavy /
www.mestosusice.cz
15. 5. ‐28. 6. 2018 / Retro / Sušice, radnice / ce‐
loškolní výstava žáků výtvarného oboru Základní
umělecké školy Fr. Křičky v Sušici. Vstup zdarma.
Podkrovní výstavní prostory, otevřeno v květnu: po
– pá 8:00 – 16:30 hodin, soboty 9:00 – 13:30 hodin.
www.mestosusice.cz

5. 5. 2018 / Muži od Dunkerque / Klatovy, parkoviště u KD / od 10 do 15 hodin prezen‐
tace techniky Československé obrněné brigády. www.mksklatovy.cz

celoročně / Výstava Vyvoleny k utrpení / Hartma‐
nice, kostel sv. Kateřiny / expozice 12 panelů věno‐
vaná pochodu smrti židovských žen na konci války.
Klíč k vyzvednutí v IC. www.muhartmanice.cz

5. 5. 2018 / Oslavy osvobození / Zhůří / od 10 hodin, opět bude vypraven autobus ze Su‐
šice. Odjezd autobusu: z nádraží v 8:50 h, z nábřeží v 9 hodin a od penzionu DPS v 9:10
hodin.

Hus muž duatlon

5. 5. 2018 / Otevírání a požehnání pramene u Hauswaldské kaple / Srní, Hauswaldská
kaple / za účasti Jáhena Jana Pečeného a hudebního doprovodu sdružení horažďovických
zpěváků a muzikantů. Akci pořádá Občanské sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šu‐
mavy, od 10 hodin.

Pořadatelé závodů v terénním triatlonu Xterra v
České republice připravili pro nadšené sportovce
závody uprostřed přírody v CHKO Šumava, u
Křišťanovického rybníka, s názvem Hus Muž duat‐
lon. Akce se uskuteční v sobotu 5. května 2018.

5. 5. 2018 / Odpolední hudební matiné / Sušice, sál Káčka / s klavíristkou Hankou Stýb‐
lovou a houslistkou Kristýnou Prančlovou, pořádá ZUŠ Františka Stupky v Sušici, od 17
hodin. www.mestosusice.cz

První ročník Hus Muž duatlonu navazuje na minu‐
lé projekty pro jarní sezónu (bike marathon, Xterra
Žluté Lázně) a je dostupný pro amatéry, ale nadchne
i profesionály.

5. – 6. 5. 2018 / Kašperk za Karla IV. / hrad Kašperk / aneb Středověká vzdělanost a stavi‐
telství – program: oživená prohlídka „ Stavba hradu „, dětská prohlídka, medicína, bylinky,
ražba mincí, skriptorium, středověká hudba, středověcí soumaři. www.kasperk.cz
5. – 6. 5. 2018 / Charitativní bazar pro kočky bez domova / Sušice, KD Sokolovna / velký
výprodej: oblečení, doplňky, knihy, časopisy, tašky, batohy, bižuterie, hračky, domácí potře‐
by, dekorace a mnoho dalšího. Celý výtěžek z prodeje bude použit pro potřeby kočičího
útulku v Sušici – na nákup krmiva, steliva, na veterinární péči atd. V sobotu tomboly pro do‐
spělé i děti. www.mestosusice.cz

Na závodníky čekají rozmanité tratě v okolí Křišťa‐
novického rybníka, které vás zavedou tam, kam jste
určitě ještě nezabloudili. První běh, horské kolo i
druhý běh vedou pokaždé po jiných cestách a pěšin‐
kách, techniku střídají krásné výhledy. Start, depo i
cíl jsou na jednom místě na pláži u Křišťanovického
rybníka, Bouda u Josefa, 48.9671403N, 13.9410306E

6. 5. 2018 / Oslavy 73. výročí osvobození / Sušice, náměstí / ve 12:45 hodin zahraje Kara‐
vana Swingers Band, ve 13:00 hodin příjezd veteránů, v 13:10 hodin krátké uvítán, ve 13:20
hodin hymna ČR a USA, v 13:25 hodin proslovy, kladení věnců u Památníku padlých.
www.mestosusice.cz
6. 5. 2018 / Oslavy osvobození města / Kašperské Hory, náměstí / tradiční připomenutí
ukončení 2. světové války a osvobození města americkým vojskem, v 11.30 příjezd kolony
historických vozidel, v 12.10 pietní akt před radnicí, v 12.30 odjezd kolony historických vozi‐
del. www.kasphory.cz
Více informací získáte na www.husmuz.cz nebo na fa‐
cebooku.
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6. 5. 2018 / 2. výročí odhalení desky 244. praporu polního dělostřelectva a 3. armády
USA / Zdouň – Hrádek / v 15 hodin zádušní mše v kostele Zdouň, položení věnců, konvoj
amerických vozidel, společné setkání s potomky vojáků 244.FA USA. www.mestosusice.cz
7. 5. 2018 / Tančírna / Klatovy, KD / přijďte si zatančit na taneční akci pro širokou veřej‐
nost pod vedením tanečního mistra Jiřího Hájka, od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
7. 5. 2018 / S krajinou aneb Pootavské putování / sraz Sušice, náměstí / zážitková výpra‐
va s průvodcem krajinou J. Látalem, ve 14 hodin. www.mestosusice.cz
7. 5. 2018 / Vzpomínková jízda k osvobození jihozápadních Čech / Protivín – Vodňany –
Vlachovo Březí – Husinec – Prachatice ‐ Netolice / www.husinec.cz

Vltava Run
Ve dnech 12. ‐ 13. května 2018 se uskuteční pátý
ročník největšího štafetového běhu v České repub‐
lice.
Vltava Run je štafetový běžecký závod pro týmy
maximálně 12 běžců, se startem v lyžařském areálu
na Churáňově a cílem v Praze. Běžci se vydají na tra‐
su dlouhou 360 km, vedoucí nádhernou přírodou
kolem řeky Vltavy, ale také historickými městy i ji‐
hočeskými a středočeskými vesnicemi – prostě tou
nejkrásnější cestou k cíli.

8. 5. 2018 / Oslavy osvobození města a konce II světové války / Volary – Stogrova Huť, u
památníku Charlese Havlaty / v 9.15 hodin odjezd autobusu od Městského úřadu, položení
věnců na hřbitově obětí pochodu smrti v 10 hodin. www.mestovolary.cz
8. 5. 2018 / Šperk – workshop / Klatovy, muzeum / od 10 do 16 hodin možnost výroby a
nákupu šperků. www.muzeum.klatovynet.cz
10. 5. 2018 / Den Matek / Volary, DDM společenský sál / od 16 hodin.
www.mestovolary.cz
9. 5. 2018 / Absolventský koncert žáků ZUŠ / Sušice, Smetanův sál / vystoupí absolventi
oboru klavír, housle, akordeon, kytara, flétna a tanec; od 18 hodin. www.mestosusice.cz
10. 5. 2018 / Jarní aranžování květin / Janovice nad Úhlavou, sál MěÚ / praktické ukázky
aranžování živých i suchých květin s Hanou K. Šebestovou, od 18 hodin.
www.knihovna.janovice.cz
11. 5. 2018 / Kufr / Klatovy, KD / májový koncert dechového orchestru žáků ZUŠ J. Kličky
Klatovy pod vedením Františka Kubaně, od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
11. 5. 2018 / Vše o lásce / Sušice, Muzeum Šumavy / Renata Šandorová zazpívá ke Dni
matek za doprovodu kytary, na kterou hraje manžel David. Vstupné dobrovolné, od 17
hodin. www.mestosusice.cz
12. 5. 2018 / Přednáška k výstavě Orel a lev na perutích svobody / Klatovy, KD II. patro
klub. 204, vchod vrátnicí / první ztráta amerického letectva nad naším územím ‐ Libera‐
tor B‐24 z 15. U.S.A.A.F.; začátek v 17 hodin. www.mksklatovy.cz
12. 5. 2018 / Majáles 2018 / Sušice, ostrov Santos / tradiční studentská slavnost, pro‐
gram: Majálesové svatby, Flash mob, hudební skupiny. Vstupné: studenti 30 Kč, ostatní
50 Kč; od 15 hodin. www.mestosusice.cz
12. 5. 2018 / Pivní běh / Hojsova Stráž / tradiční akce hasičů, ostrý start ve 14 hodin.
www.sumavanet.cz/hojsovka

Chcete to letos zažít také? Sestavte tým a pojďte do
toho! Do závodu se můžete registrovat na stránkách
www.vltavarun.cz, kde zároveň najdete důležité infor‐
mace a novinky.

Netolický jarmark na Linecké
stezce
Zapomenutá řemesla opět ožijí na Netolickém ná‐
městí v sobotu 19. května 2018.
Jarmarky navazují na staletou tradici známých neto‐
lických trhů. Netolické náměstí zaplní stánky s výrobky
řemeslné povahy ‐ šperky, vykrajovátka, svíčky, mýdla,
figurální a zahradní keramika, batika a malba na textilie,
skleněné figurky, dřevěné hračky, perníčky, suchá vazba,
koření, truhlářství, minerály, přírodní šperky, proutěné
výrobky, koření a mnoho dalšího.
Své řemeslo tu předvádějí tkalci, kováři, ševci, dřevo‐
řezbáři nebo perníkářka.

12. 5. 2018 / Mše svatá / Kratochvíle, kostel Narození Panny Marie / od 16 hodin.
www.zamek‐kratochvile.cz
12. – 13. 5. 2018 / Spitfire MK.IXC / Klatovy, parkoviště u KD / prezentace letounu
a kombinovaný vojenský tábor U.S + R.A.F s vybavením a výstrojí. www.mksklatovy.cz
12. – 13. 5. 2018 / Vltava Run / start Zadov – Churáňov, cíl Praha / štafetový závod na
více než 360 km, trasa je rozdělena na 36 úseků. www.vltavarun.cz
13. 5. 2018 / Přednáška k výstavě Orel a lev na perutích svobody / Klatovy, KD II. patro
klub. 204, vchod vrátnicí / Českoslovenští letci u R.A.F.;začátek v 16 hodin.
www.mksklatovy.cz
13. 5. 2018 / Hlasový workshop / Sušice, centrum charity Prostor / je zaměřen na nové
způsoby práce s pěveckým kolektivem, kde je kladen důraz na přirozenost a svobodu ve
vokálním projevu. Dílna je vedena sušickou rodačkou a zkušenou lektorkou přirozeného
zpěvu Mirkou Novak a nabízí zúčastněným vyzkoušet si nové přístupy používání vícehlasu.
Workshop je určen všem, kteří si rádi zazpívají, takže i začátečníkům, od 9 do 15 hodin,
vstupné 400 Kč, info na tel. 731 402 914 nebo na info@prostor.zone.

Po celý den budou probíhat různá kulturní vystoupe‐
ní, šermíři, divadlo, pohádky pro děti, muzikanti, soutěž
psů "sympaťák roku". Vstupné se nevybírá, ale za sloso‐
vatelné dobrovolné vstupné můžete vyhrát některou ze
stovek cen.
Na jarmark přijede i motorový vlak po trase České
Budějovice ‐ Dívčice ‐ Netolice. Jízdní řád naleznete na
www.cd.cz, více o akci sledujte na www.netolice.cz.
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13. 5. 2018 / Den pro rodinu / Sušice / 5. ročník oslav Mezinárodního dne rodiny, pořádá
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy. www.mestosusice.cz
14. 5. 2018 / Vernisáž výstavy RETRO / Sušice, radnice – podkroví / celoškolní výstava žáků
výtvarného oboru Základní umělecké školy Františka Stupky v Sušici. www.mestosusice.cz
15. 5. 2018 / Emil Kintzl: Zmizelá Šumava / Janovice nad Úhlavou, sál MěÚ / beseda a
promítání s vyprávěním o zaniklých osadách a poválečných osudech lidí na Šumavě, od 18
hodin. www.knihovna.janovice.cz
15. 5. 2018 / Komentovaná prohlídka / Klatovy, muzeum / s kurátorkami si prohlédnete
výstavu Šperk, ozdoba ženy, od 17 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz

Květinová Kratochvíle
Tradiční květinové instalace v interiérech zámku
Kratochvíle se v letošním roce uskuteční pošesté.
V období od 18. května do 27. května 2018 budou
jednotlivé pokoje vily ozdobeny a provoněny živými
květinami.
Název výstavy Letí pávi mezi sedmi moři napovídá,
že květinové instalace budou inspirovány ptáky a
především pávy.

15. 5. 2018 / Memoriál Ladislava Nešpora a Ády Blahůta – Velká cena města Sušice / Suši‐
ce, stadion TJ Sušice / 43. ročník v běhu na 100 m mužů a Memoriál Ladislava Nešpora – 11.
ročník v běhu na 400 m překážek mužů. A dalších 6 atletických disciplín mužů, žen, dorostu i
žactva. Bubenická show Muerta Mente! Od 16 hodin. www.mestosusice.cz
16. 5. 2018 / Tvůrčí dílna s Natálkou/ Janovice nad Úhlavou, knihovna / vyrábění pro děti,
od 16 hodin. www.knihovna.janovice.cz
16. 5. 2018 / Deštné pralesy & palma olejná / Kvilda, IS NPŠ / v rámci cyklu Středečních
večerů na Šumavě přednáší Michal Gálik a Stanislav Lhota; od 16 hodin. www.npsumava.cz
17. 5. 2018 / Přednáška k výstavě Orel a lev na perutích svobody / Klatovy, KD II. patro
klub. 204, vchod vrátnicí / činnost amerického letectva nad územím předmnichovského
Československa; od 17 hodin. www.mksklatovy.cz

Na pátek 18. května je připravena večerní pro‐
cházka po zámku Kratochvíle. Zámek bude při této
příležitosti mimořádně otevřen i v pondělí 21. květ‐
na.

17. 5. 2018 / Recitál Lucie Bílé a Petra Maláska / Vimperk, Cihelna / www.vimperk.cz

Více informací naleznete na www.zamek‐
kratochvile.npu, nebo je získáte na telefonu 388 324
380 či emailové adrese: ups.cb.kr@npu.cz nebo na
telefonu 388 324 380. Foto Ivan Janota.

18. 5. 2018 / Divadelní scénky z historie Janovic a následný koncert / Janovice nad Úhla‐
vou, kostel sv. Jana Křtitele / účinkují klatovští ochotníci, průvodce Mgr. Pavel Koura, od 19
hodin; poté bude následovat koncert Zuzany Stirské & Fine Gospel Time cca od 20 hodin.
www.knihovna.janovice.cz
18. 5. 2018 / Sušický dětský sbor + Švýcarský dechový orchestr / Sušice, ostrov Santos /
Sušický dětský sbor přivítá na návštěvě mládežnický dechový orchestr Hudební školy mláde‐
že z Arbon – Hornu. Od 17 hodin. www.mestosusice.cz
18. 5. 2018 / Večerní procházka po zámku ozdobeném živými květinami / zámek Krato‐
chvíle / budete mít možnost projít renesančními interiéry zámku oživenými a provoněnými
živými květinovými instalacemi vlastním tempem bez průvodce; ti budou na trase přítomni
a rádi vám odpoví na případné otázky týkající se historie zámku, instalace mobiliáře i květin
a pod. www.zamek‐kratochvile.cz
18. 5. 2018 / Milhaus / Horní Planá, Kavárna U tří koček / rockpopové hity od The Police,
Stinga, Prince, Red Hot Chili Peppers a dalších skvostů rock music v podání Miloše Štěpánka
‐ bicí, zpěv, Santiago Gonzálese ‐ kytara a Jakuba Čepeláka baskytara, zpěv. Od 19.30 hodin,
vstupné 80 Kč. www.sumava‐lipno.eu

Rabijáda na hradě Rabí
Již 17. ročník dětského dne na hradě Rabí, plného
soutěží a odvážných disciplín se bude konat po‐
slední sobotu v květnu 26. 5. 2018.
Heslem letošního roku je Pojďte, pane, budeme si
hrát. Na menší medvíďata i větší medvědy čekají
různá dobrodružství: zapojí svůj ostrovtip, vyzkouší
si své dovednosti a předvedou i různé kejkle. Po spl‐
nění (ne)náročných úkolů vás samozřejmě nemine
odměna. I letos mohou s dětmi soutěžit rodiče, tak‐
že bude více zábavy pro všechny. Akce se koná za
každého počasí. To nám musí přát, abychom si moh‐
li hrát!

18. 5. 2018 / Velké lhaní / Chanovice, KD / od 19.30 hodin, divadelní představení TYJÁTRu
Horažďovice, francouzská komedie. www.chanovice.cz
18. 5. 2018 / Setkání vedení města se seniory / Volary, společenský sál / od 16.30 hodin,
hraje skupina Návraty. www.mestovolary.cz
18. 5. 2018 / Den otevřených dveří / Hoslovice, mlýn / po celý den vstup do mlýna a do
expozic mlynářství zdarma, od 10 do 18 hodin. www.muzeum‐st.cz
18. – 27. 5. 2018 / Květinové instalace na zámku / zámek Kratochvíle / tradiční kvě‐
tinové instalace v interiérech zámku se v letošním roce uskuteční pošesté. Jednotlivé
pokoje vily budou ozdobeny a provoněny živými květinami. Název výstavy „Letí pávi
mezi sedmi moři“ napovídá, že květinové instalace budou inspirovány ptáky a přede‐
vším pávy. Zámek bude při této příležitosti mimořádně otevřen i v pondělí 21. května
2018. www.zamek‐kratochvile.cz

Běžné (komentované) prohlídky hradu se v tento
den nekonají.
Více informací o hradu Rabí a chystaných akcích na‐
leznete na www.hrad‐rabi.eu.
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19. 5. 2018 / Z bylinkového hrnečku / Hoslovice, mlýn / řemeslný jarmark, prodej bylinek,
pečení chleba v peci spojené s ochutnávkou, tvořivé dílny pro děti, komentované prohlídky
vodního mlýna, od 10 do 16 hodin. www.muzeum‐st.cz
19. 5. 2018 / Muzejní noc / Horažďovice, muzeum / od 20 do 24 hodin prohlídka každou
hodinu. www.muzeumhd.cz
19. 5. 2018 / Ozy Ozborn revival / Volary, společenský sál / od 20 hodin, vstup 100,‐ před‐
prodej, (120,‐) na místě. www.mestovolary.cz
19. 5. 2018 / Na kole okolo Chanovic / Chanovice a okolí / od 13 hodin turistická vyjížďka,
poznávání okolí, ukončení s kapelou Z Vršku a kulinářským duem MAMI z Blatné v KD Cha‐
novice. www.chanovice.cz
19. 5. 2018 / Závod Horský půlmaraton / Špičák, Orea Resort Horizont / jeden ze tří závo‐
dů seriálu Horský půlmaraton. Trasy jsou: Půlmaraton 21 km, kratší trať 12 km, obě trati
mají i kategorii pro běžce se psem. Zároveň se pořádá i dětský závod. www.zelezna‐ruda.cz
19. 5. 2018 / Farmářské trhy / Sušice, náměstí / www.mestosusice.cz
19. 5. 2018 / Majáles / Vimperk, letní kino / tradiční oblíbená akce od 12 hodin, zahrají:
Wohnout, Trautenberk, Imodium, Logic, Nik Tendo, Decky, Jakub Ondra, Curlies, Brass Ave‐
nue, Medoy Meikoy, Barbora Švarcová & band, DS Damián. www.majalesvimperk.cz
19. 5. 2018 / XC ‐MTB / Horní Planá, park na Dobré Vodě / od 11 hodin závod na horských
kolech v rámci Jihočesko‐bavorského seriálu závodů pro kategorie od nejmenších dětí po
dospělé. www.sumava‐lipno.eu
19. 5. 2018 / Přednáška k výstavě Orel a lev na perutích svobody / Klatovy, KD II. patro
klub. 204, vchod vrátnicí / železnice a silnice na klatovsku pod palbou hloubkařů; začátek
od 17 hodin. www.mksklatovy.cz
19. 5. 2018 / Úklid Otavy 2018 ‐ čištění Otavy / Sušice, na Pátečku / zveme dobrovolníky
na tradiční úklid řeky Otavy a přilehlého okolí, od 8 do 13 hodin, přihlášky na in‐
fo@otavatour.cz nebo přímo na místě, podrobnější informace na www.otavatour.cz nebo
na tel. 605 171 743.
19. 5. 2018 / Šperkařský workshop / Volyně, pošumavská tržnice / přijďte tvořit, mezi
pravidelné dílny patří fimo, vinutí perel, tiffany, origami, smaltování, gumičkování, krouž‐
kování a mnoho dalšího, areál je zastřešen, akce se koná od 9 do 18 hodin za každého po‐
časí. www.sperkarskyworkshop.cz
19. – 20. 5. 2018 / Sušické vodní slalomy / Sušice, nádraží – u železničního mostu / po‐
řádá Klub vodních sportů Sušice. www.mestosusice.cz
22. 5. 2018 / Škrtněte si, prosím / Sušice, kino / od 19 hodin zábavná talk show Radka
Nakládala se zajímavými hosty. www.mestosusice.cz
24. 5. 2018 / ZUŠ open / Kašperské Hory, náměstí / celostátní happening, prezentace
všech oborů ZUŠ Kašperské Hory. www.kasphory.cz
24. 5. 2018 / ZUŠ open / Sušice / celorepubliková akce, učitelé se svými žáky „ vyjdou ven
„ ze školy, aby veřejnosti ukázali své dovednosti. Koná se na různých místech v Sušici –
např. náměstí, muzeum, kavárna „ Jablíčko“. www.mestosusice.cz
24. 5. 2018 / Přednáška k výstavě Orel a lev na perutích svobody / Klatovy, KD II. patro
klub. 204, vchod vrátnicí / jak můj dědeček zahájil leteckou válku aneb vzpomínky na
českého pilota u R.A.F. Jaroslava Vyhnise. www.mksklatovy.cz
24. 5. 2018 / Dobytí severního pólu / Sušice, kino / divadelní představení ochotnického
souboru Divadla Schody ze Sušice, od 19.30 hodin. www.mestosusice.cz
25. 5. 2018 / Paličkované hádanky / Janovice nad Úhlavou, knihovna / výstava paličkování
členů kroužku při MěKS Klatovy. www.knihovna.janovice.cz

Sušické slavnosti
Přijďte přivítat léto na Sušické slavnosti, které se ko‐
nají ve dnech 25. ‐ 26. května 2018.
Letošními hlavními hosty slavností budou kapely Bru‐
tus, Vypsaná fixa a Zrní. Dále uvidíte přehlídku vystoupe‐
ní škol ze Sušice a okolí, sborů, divadel a místních kapel.
Více o akcích v
www.kulturasusice.cz.

Sušici

se

dozvíte

na

Lanovka na Pancíř měla
zpoždění 30 let
V roce 1963 byl vypracován projekt na výstavbu
lanovky na Pancíř. O rok později začal národní
podnik Transporta Chrudim lanovku stavět. V roce
1970 se konečně uskutečnily zkušební jízdy a pro‐
voz mohl být slavnostně zahájen. Se třicetiletým
zpožděním…
O postavení lanovky na Pancíř se totiž jednalo už v
roce 1935. V tomto roce totiž Československá
ústřední železniční rada projednávala návrh svého
člena Otty Weissbergera, aby ministerstvo železnic
usilovalo o postavení lanové dráhy od železničního
tunelu na Špičáku na Pancíř. Hlavním důvodem pro
stavbu měl být stále rostoucí turistický ruch v této
lokalitě. Železniční stanicí Hamry‐Hojsova Stráž a
Špičák ročně využije 75 000 turistů. Výhodou měla
být právě poloha železniční trati, na kterou by la‐
novka bezprostředně navazovala. V roce 1936 před‐
ložila firma Wiesner v Chrudimi nezávazný rozpočet
na výstavbu lanovky, který činil 4‐5 milionů korun.
Dokonce byly vypracovány dvě varianty – první trasa
měla vést ze stanice Špičák. Lanovka by v tomto pří‐
padě byla dlouhá 2820 metrů a nevýhodou bylo, že
by ve své dolní polovině vedla přes soukromé domy
a pozemky. Přihlíželo se také k vojensko‐politickým
argumentům – tato trasa by byla proti německé
hranici „obnažena“.
Druhá varianta předpokládala vybudování ná‐
stupní stanice u severního ústí špičáckého tunelu a
lanovka měla být dlouhá 2400 metrů. Trasa by vedla
převážně po půdě státních lesů a železnorudských
statků. Předpokládalo se i otevření železniční stanice
Černé jezero, na kterou by lanovka přímo navázala. I
strategické hledisko bylo výhodnější – „dolní stanice
by byla kryta Špičákem vůči Německu.“
Stavba lanové dráhy na Pancíř už byla pokládána
za hotovou věc a informovala o ní i tehdejší média.
Například plzeňský deník Nová doba psal 14. dubna
1936: „Požadavek, aby stát, respektive ministerstvo
železnic postavilo lanovou dráhu na Pancíř, přijala
západočeská veřejnost tak sympaticky, že od něho
sotva bude upuštěno a že zůstane již západočeským
turistickým problémem až do té doby, než bude
uskutečněn…Šumava je rok od roku stále více na‐
vštěvována turisty i letními hosty k delšímu pobytu a
zájem o lanovou dráhu by byl tedy značný, zejména
když by železniční lístky byly kombinovány s lístky na
lanovku. Projekt lanovky na Pancíř byl nyní znovu
přepracován, východisko dráhy bylo položeno asi o
200 metrů níže, čímž se sice délka lanovky proslouži‐
la asi na půl třetího tisíce metrů, ale technické potí‐
že se tím zmenšily.“
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25. 5. 2018 / Noc kostelů / Sušice, sakrální stavby / zpřístupnění církevních památek
v Sušici: kaple Anděla Strážce, kostela sv. Václava, kostela Nanebevzetí P. Marie, kláštera sv.
Felixe v době od 17:00 do 23:00 hodin. www.mestosusice.cz
25. 5. 2018 / Klatovský farmářský trh / Klatovy, náměstí Míru / prodej farmářských výpěst‐
ků a potravin od 8 do 16 hodin. www.mksklatovy.cz
25. 5. 2018 / Evropský den národních parků / Kašperské Hory, středisko environmentál‐
ní výchovy / zajímavý odpolední program plný her a úkolů pro návštěvníky v areálu Stře‐
diska environmentální výchovy v Kašperských Horách; tvořivé dílny a kreativní hry a úkoly
s přírodovědnou tematikou, od 15 do 17 hodin. www.npsumava.cz

Byl vypracován definitivní plán lanové dráhy Černé jeze‐
ro – Pancíř o délce 2350 metrů s překonáním výškového
rozdílu 360 metrů za osm minut. Ve výši 960 metrů nad
mořem měla být mezistanice, kterou by mohli využívat
hosté ze špičáckých hotelů. Byl stanoven i jízdní řád lanov‐
ky tak, aby navazoval na železniční jízdní řád. Dokonce byla
určena i cena jízdenek – jízda nahoru 15 korun, dolů 10
korun. Obě cesty by pak stály 18 korun. Ceník byl tak
podrobný, že pamatoval i na přepravu sáněk (1 Kčs) či za‐
vazadla
(3,50
Kčs).

25. ‐26. 5. 2018 / Sušické slavnosti / Sušice, náměstí Svobody, ostrov Santos, Luh, Fu‐
ferna / tradiční akce k zahájení letní turistické sezony v Sušici. Hlavními hosty slavností
budou skupiny Brutus, Vypsaná Fixa a Zrní. Dále vystoupí školy, sbory, divadla a kapely ze
Sušice a okolí. www.mestosusice.cz
25. – 27. 5. 2018 / Výcvikový víkend s Theodorem Krajčím / Železná Ruda, hřiště / akce i
pro veřejnost, pořádá kynologický klub Železná Ruda. www.zelezna‐ruda.cz
26. 5. 2018 / AVON pochod / Klatovy, náměstí Míru / program na náměstí od 11 hodin,
pochod startuje ve 12 hodin z náměstí, délka cca 3 km. V programu vystoupí Ilona Csáková s
kapelou, žáci ZUŠ Klatovy a další. www.klatovy.cz
26. 5. 2018 / Pohádkový les: Kouzelný les Disneyho pohádek / Sušice, Luh / od 13:30 do
14:30 hodin, pořádá Pionýrská skupina Otava Sušice. www.mestosusice.cz

Přišly ale válečné události a stavba lanovky byla zastave‐
na. V rozjitřeném poválečném období si na lanovku nikdo
nevzpomněl, v padesátých letech byla tato část Šumavy
pro veřejnost zapovězená a tak se plán oprášil až na začát‐
ku šedesátých let…

26. 5. 2018 / Dětský den / Horní Planá, pláž / od 13 hodin odpoledne plné her, zábavy,
sladkostí, hudby a srandy. www.sumava‐lipno.eu

(Ukázka z knihy "100 zajímavostí ze staré Šumavy IV. ... a
také Bavorského lesa; vydal Starý most, 2013)

26. 5. 2018 / Rabijáda / hrad Rabí / dětský den na hradě, v tento den se běžné prohlídky
nekonají. www.hrad‐rabi.eu
26. 5. 2018 / Česko ‐ německá poutní mše / Zhůří u Javorné, kaple Nejsvětější Trojice /
mše od 11 hodin, v době konání pouti na Zhůří povolen vjezd ze Starých Hutí i ze Starého
Brunstu. (V případě nepříznivého počasí bude konání mše svaté upřesněno).
www.muhartmanice.cz
26. 5. 2018 / Pečení chleba / Lenora, obecní pec / mlsálci se mohou těšit na tradiční lenor‐
ské placky, housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora
26. – 27. 5. 2018 / Víkend plný buchet / hrad Kašperk / staňte se na chvíli výrobcem stře‐
dověkých cihel – buchet a kachlů (z cyklu oživená historie). www.kasperk.cz
28. 5. 2018 / Toulky starou Šumavou / Volary, spol. místnost hotelu Bobík / autorský po‐
řad Jaroslava Pulkrábka od 18 hodin. www.mestovolary.cz
29. 5. 2018 / Drahé kameny v klenotnictví / Klatovy, muzeum / přednáší soukromý sběra‐
tel minerálů Libor Škubal, od 17 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz
31. 5. 2018 / Pěvecký koncert ZUŠ / Volary, kino / sbory a zpěváci od 18 hodin.
www.mestovolary.cz
31. 5. 2018 / OPEN MIC Sušice / Sušice, centrum charity Prostor / Zpíváš?, Hraješ? Ukaž se!
Podpoříme Tě dobrým zvukem! Od 14:30 do 16 hodin, přihlášky na tel. 602 600 545, studi‐
omuzikamia@gmail.com.
Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i vy. Zajímavé články a příspěvky, tipy
na výlety a kulturní akce (společně s fotografií) nám zasílejte na e‐mail kytlicova@rras.cz

V květnu bude v Šumavském
pivovaru rušno
Především bude od konce dubna stále na čepu naše vý‐
znamná specialita – Vimperský tmavý Doppelbock 19°
Inocenc, který je každoročně vařen k výročí sv. Inocence,
patrona města, a zavěšení nového zvonu stejného jména.
Dosud bylo pivo Vimperský světlý ale 13° Generál Patton
jediným zástupcem široké rodiny piv stylu „ale“. To se však
právě v květnu změní. Šumavský pivovar po stážích
v Austrálii uvede na trh první z řady australských piv typu
„ale“. Bude to světlý australský ale Blond Beach Girl 13° a
Red‐Hair Beach Boy 14°.
Naše piva nesou certifikaci „Šumava – originální pro‐
dukt“, k pivům vám rádi nabídneme vybrané speciality
studené kuchyně regionálních výrobců či naše vlastní.
Piva můžete přijít jak ochutnat do naší pivnice ve Stein‐
brenerově ulici ve Vimperku (pátek 17‐22, sobota 15‐20),
kdykoli jindy si jej tam na zazvonění i koupit v lahvích, nebo
je ochutnat v některém jiném podniku, který naše piva
nabízí na Šumavě nebo v Praze (aktuálně vždy na našich
webových stránkách www.sumavskypivovar.cz ).
Pokud zajedete v sobotu 26.5.2018 do nedalekých Boro‐
van na festival piv z minipivovarů „Na jedno“, můžete piva
Šumavského pivovaru ochutnat i tam.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk
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