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Červnové akce na Šumavě
1. 6. 2019 / Švihovské hudební léto / hrad Švihov / přehlídka mládežnických dechových
orchestrů a pohybových skupin na nádvoří hradu. www.hradsvihov.cz
1. 6. 2019 / Tvořivá dílna „z ovčína“ / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet zpracování
ovčí vlny a různé techniky plstění, od 14 hodin. www.npsumava.cz
1. 6. 2019 / Chlumanský trh / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, lokálních vý‐
pěstků a výrobků, od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz
1. 6. 2019 / Komentované prohlídky kostela a kostnice / Mouřenec / od 11 hodin.
www.pratelemourence.cz
1. 6. 2019 / Kouzelný dětský den u Stezky korunami stromů a v Království lesa / Lipno nad
Vltavou / přijďte si užít spoustu zábavy s maskotem lišákem Foxem, od 10 hodin.
www.lipno.info
1. 6. 2019 / Venkovní kuchtění / Divišov, Pastvina / přijďte ochutnat jídla z čerstvé zeleniny
a bylinek, které vyrostly přímo na místě. Od 13 hodin.
1. 6. 2019 / Open Mic / Velhartice, Hospůdka Na Kovárně / mikrofon, zvuk a ty, od 19 h.
1. 6. 2019 / Dětský den / Sušice, ostrov Santos a koupaliště / odpoledne plné zábavy od 14
hodin. www.mestosusice.cz
1. 6. 2019 / Vernisáž výstavy Diplomacie mezi Prahou a Berlínem ‐ dvojí začátek
1918/1993 / Hartmanice, synagoga / od 18 hodin. Samotná výstava potrvá do 30. června.
www.hartmanice.cz
1. ‐ 2. 6. 2019 / Strabag český pohár horských kol / Zadov / www.zadov.cz/mtb
1. 6. 2019 / Slavnostní zahájení sezóny / Horažďovice, zámek / od 16 hodin vernisáž výsta‐
vy Klášter a Kongregace Školských sester de Notre Dame a další vernisáž výstavy Jana Kava‐
leho ‐ Inverzáže a barevné fotografie Šumavy v galerii v 17:30 hodin. www.muzeumhd.cz
1. 6. 2019 / Otevření Panského pivovaru / Vlachovo Březí / od 16 hodin.
www.vlachovobrezi.cz
1. 6. 2019 / Rozdováděné léto v Africe / Janovice nad Úhlavou / od 14 hodin v městském

Výstavy a další dlouhodobé
akce
do 16. 6. 2019 / Stříbřené poklady lidové zbožnosti
/ Klatovy, PASK / výstava stříbřených figurek
do 25. 6. 2019 / Praha objektivem tajné policie /
Vyšší Brod, vestibul kina / www.ivyssibrod.cz
do 30. 6. 2019 / Výstava Diplomacie mezi Prahou a
Berlínem ‐ dvojí začátek 1918/1993 / Hartmanice,
synagoga / www.hartmanice.cz
do 1. 7. 2019 / Olga Havlová – Výbor dobré vůle /
Horažďovice, muzeum / putovní fotografická výsta‐
va. www.muzeumhd.cz
do 31. 7. 2019 / Doteky / hrad Švihov / výstava fo‐
tografií Fotoklubu Nepomuk, zachycujících řemesla a

manuální zručnost lidí. www.hradsvihov.cz
do 31. 7. 2019 / Výstavka Norsko mýma očima /
Hartmanice, IC / fotografie Miluše Schmalzové z
cesty po Norsku. www.hartmanice.cz
do 31. 7.2019 / Autorská výstava ručně tkaných
gobelínů ak. malířky Růženy Šromové / Žihobce,
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parku zábavný pořad ke Dni dětí, soutěže, tanec, cestování po Africe a na závěr kopec bílé
pěny. www.knihovna‐janovice.cz
1. ‐ 2. 6. 2019 / Vimperská pouť / Vimperk / kulturní program, pouťové atrakce.
www.vimperk.cz
2. 6. 2019 / Gastronomický festival / hrad Švihov / ochutnejte pochoutky z celého světa,
kulinářský trh, hudba, klidová zóna, workshopy pro děti i dospělé, cvičení jógy nebo zóna
ležení na piknikových dekách, od 10 do 19 hodin. www.hradsvihov.cz
2. 6. 2019 / Den dětí / Železná Ruda / odpoledne plné her a zábavy na fotbalovém hřišti, od
13 hodin. www.sumava.net/itcruda
2. 6. 2019 / Evropský festival duchovní hudby / Strašín, kostel / mše sv. a koncert pěvec‐
kého sboru Cantilo v.i.p. Mariánské Lázně, od 11 hodin.
2. 6. 2019 / Dětský den / Žihobce, areál TJ / pohádka O hastrmanských buchtách v podání
Divadélka z Pošumaví, soutěže, opékání buřtů; od 14 hodin. www.zihobce.eu
4. 6. 2019 / Přednáška o astrologii a vztazích / Sušice, čajovna Pohlazení / přednáší Mgr.
Ondřej Habr od 17 hodin.
6. 6. 2019 / Dny duchovní hudby / Prachatice, kostel sv. Jakuba / Pražský smíšený sbor.
www.prachatice.eu
6. 6. 2019 / Závěrečný koncert žáků / Vimperk, ZUŠ / od 18 hodin. www.vimperk.cz
7. 6. 2019 / Výroční koncert k 15. výročí založení Original Bandu / Horažďovice, městské
muzeum – velký sál / od 19 hodin. www.muzeumhd.cz
7. 6. 2019 / Fotografické putování Šumavou po Zlaté stezce / Kašperské Hory, IS / promí‐
tání fotografií Šumavy i z netradiční ptačí perspektivy, přednášející ing. Hana Kohoutová, od
18 hodin. www.npsumava.cz
7. 6. 2019 / Volarská muzejní noc / Volary, muzeum / přijďte na zvláštní večerní prohlídku,
od 20 hodin. www.mestovolary.cz
7. 6. 2019 / Světáci / Sušice, kino / 2. repríza původní české komedie v divadelní úpravě,
v podání sušické divadelní společnosti Schody, od 19.30 hodin. www.susice.cz
7. – 9. 6. 2019 / Víkend otevřených zahrad / Chlumany, U Vyšaty / svátek otevírání běžně
nepřístupných zahrad veřejnosti vznikl ve Velké Bri‐
tánii a probíhá vždy během druhého červnového ví‐
kendu. Cílem této akce je zvýšit informovanost a po‐
vědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektu‐
ře, parcích, zahradách a veřejných prostorech. V tyto
dny se otevírají zahrady, které mohou nabídnout ně‐
co zajímavého např. historický význam, ekologický
přístup, nevšední design, dendrologickou sbírku či
zajímavý příběh. www.uvysaty.cz
8. 6. 2019 / Kvetoucí poklady na Zlaté stezce / Kašperské Hory, IS / botanická vycházka
s Hanou Kohoutovou, od 10 hodin. www.npsumava.cz
8. 6. 2019 / Den zahrad / Mlázovy, pohádková chalupa / od 14 hodin.
www.pohadkovachalupa.cz
8. 6. 2019 / Ruční výroba skleněných korálků / Kašperské Hory, IC / Co to byly pateříky a
jak se vyrábějí vinuté perly? Přijďte si poslechnout mnoho zajímavého o historii sklářství na
Šumavě a sami se pak můžete pokusit o výrobu, od 13 hodin. www.npsumava.cz
8. 6. 2019 / Dětský den nejen pro děti – aneb jak se žilo za našich předků / Hartmanice,
fotbalové hřiště / od 12.30 hodin. www.hartmanice.cz
8. 6. 2019 / Komentované prohlídky kostela a kostnice / Mouřenec / od 11 hodin.
www.pratelemourence.cz
8. 6. 2019 / 5. výročí otevření muzea minerálů / Velhartice, muzeum minerálů / po celý
den bude v muzeu slavnostní program s možností vlastní výroby skleněného korálku – páte‐
říku; v 16 hodin je speciální a rozšířená vycházka Tajemství Velhartic + židovská komunita s
návštěvou židovského hřbitova. Od 19 hodin oslava se sklenkou vína a hudbou.
www.facebook.com/soukromemuzeumsumavskychmineralu/
8. 6. 2019 / 8. ročník Avon pochodu / Klatovy / startujeme ve 12 hodin z klatovského ná‐
městí, vstupenkou na pochod je tričko proti rakovině prsu, od 14 hodin koncert zpěváka Da‐
vida Deyla. www.klatovy.cz/icklatovy

do 27. 8. 2019 / Kreativní dílny pro děti / Sušice,
Rodinné centrum Medvídek / každé úterý od 16 do
17 hodin, tel. 777 782 742.
do 28. 8. 2019 / Brumíci ‐ Taneční hrátky pro rodiče
s dětmi / Sušice, Rodinné centrum medvídek/ kaž‐
dou středu od 10 do 11 hodin/ tel. 724 324 757.
do 28. 8. 2019 / Herní klub pro děti / Sušice, Rodin‐
né centrum Medvídek / každou neděli, pondělí a
středu / pro děti 6 – 16 let, vždy od 14 do 17 hodin;
tel. 605 985 980.
do 29. 8. 2019 / Herna pro malé objevitele – krea‐
tivní činnosti / Sušice, Rodinné centrum Medvídek /
každý čtvrtek od 9 do 11:30 hodin, tel. 721 285 190
do 30. 8. 2019 / Strollering / Sušice, Rodinné cent‐
rum Medvídek / cvičení pro rodiče s kočárkem každé
pondělí a pátek od 10 do 11 hodin; tel. 724 324 757.
do 1. 9. 2019 / Výstava Třicetiletá válka a polní
opevnění
/
Prachatice,
muzeum
/
www.prachatickemuzeum.cz
do 2. 9. 2019 / Zaniklé sklárny na Vimpersku / Vim‐
perk, Měks / www.měks‐vomperk.com
do 5. 9. 2019 / Jan Kavale – Inverzáže a barevné
fotografie Šumavy / Horažďovice, městská galerie /
www.muzeumhd.cz
do 29. 9. 2019 / Výstavy: Klášter a Kongregace Škol‐
ských sester de Notre Dame v Horažďovicích a KČT
Horažďovice a Klub přátel Horažďovické padesátky
/ Horažďovice, muzeum / www.muzeumhd.cz
do 29. 9. 2019 / Výstava Na plný plyn… / Žihobce,
muzeum / výstava téměř tisíce modelů autíček, mo‐
torek, autobusů, vládních vozidel a dalšího ze sou‐
kromé sbírky Martina Švece z Mělníka.
www.zihobce.eu/muzeum
do 25. 10. 2019 / Pařížské kontrasty / Klatovy, KD /
výstava fotografií, pracovní dny 9 – 16 hodin.
www.mksklatovy.cz
Celoročně /Vyvoleny k utrpení / Hartmanice, kostel
sv. Kateřiny / pochod smrti židovských žen, 12 pane‐
lů s textem a ilustračními fotografiemi, klíč v IS.
www.hartmanice.cz

Muzejní noc v Prachatickém
muzeu
Prachatické muzeum vás zve v pátek 7. června
2019 od 17 do 22 hodin na Muzejní noc.
Zahájíme ji otevřením výstavy Třicetiletá válka a
polní opevnění. Můžete se těšit na komentované
prohlídky, vystoupení spolku historického šermu
Berit a jejich ohňovou show, dále na písně třicetileté
války Theatrum mundi v podání souboru Chairé z
Příbrami.
Autorská výstava Třicetiletá válka a polní opevnění
představí fenomén polních vojenských opevnění z
doby třicetileté války a zároveň bude reagovat na
probíhající 400. výročí povstání stavů Království čes‐
kého proti Habsburkům. Jedno z nejvýznamnějších
polních opevnění z té doby, tzv. Volarské šance, se
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8. 6. 2019 / Koncert skupiny CHAI / Nýrsko, lesní divadlo / www.lesnidivadlonyrsko.cz
8. 6. 2019 / Pirátské odpoledne s lišákem Foxem v Království lesa / Lipno nad Vltavou /
přijďte si s námi užít zábavné odpoledne, čeká na vás pirátský den plný tvořivých dílen a
soutěží, od 13 hodin. www.lipno.info
8. 6. 2019 / Dětský den nejen pro děti / Hartmanice, fotbalové hřiště / bohatý program na
téma Jak se žilo za našich předků aneb návrat do dob minulých. Budeme rádi, přijdete – li v
dobových kostýmech, od 12:30 do 21:30 hodin. www.hartmanice.cz
8. 6. 2019 / Muzejní noc / Horažďovice, zámek / prohlídky od 20, 20.30, 21.30 a 22 hodin,
ve 21 ohňová show v režii Žichovických rytířů; vstup zdarma. www.muzeumhd.cz
8. 6. 2019 / Farmářské trhy/ Sušice, náměstí Svobody / od 8 do 13 hodin.
www.mestosusice.cz
8. 6. 2019 / Víš, jak vidíš? / Sušice, radnice – zasedací místnost / testování zraku, od 8 do
13 hodin. www.mestosusice.cz
8. 6. 2019 / Setkání harmonikářů / Vyšší Brod / nesoutěžní přehlídka v hotelu Šumava.
www.ivyssibrod.cz
8. 6. 2019 / Holinkiáda / Vyšší Brod / přijďte si s námi společně zasoutěžit a užít si hezké
dopoledne. Začátek akce v 10 hodin v kempu Pod hrází. www.ivyssibrod.cz
8. 6. 2019 / Ruinfest / hrad Rabí / hudební festival na nádvoří od 18 hodin, pod hradem je
možné stanovat. www.ruinfest.cz
9. 6. 2019 / Šumavský pohár MTB / Prachatice / závod horských kol. www.jcp‐mtb.cz
9. 6. 2019 / Setkání s folklorem / u hraničního potoku Ježová – Iglbach / ukázky plavení
dříví od 13.45 hodin. www.schw‐kan.com
11. 6. 2019 / Před 250 lety začala průmyslová revoluce / Prachatice, muzeum / přednáší
PhDr. Jan Hájek, CSc., historik, od 17 hodin. www.prachatickemuzeum.cz
13. 6. 2019 / Jezerní slať – ostrůvek severské přírody / Kvilda, parkoviště u slatě / prohlíd‐
ka rašeliniště spojená s výstupem na vrchol Tetřev, délka trasy 10 km, od 10 hodin.
www.npsumava.cz
13. 6. 2019 / Dny duchovní hudby / Prachatice, kostel sv. Jakuba / Schola Gregoriana
Pragensis. www.prachatice.eu
13. 6. 2019 / 20. ročník Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy, katakomby / téma:
Hudební salon ve Vídni, od 19 hodin. www.klatovy.cz/icklatovy
15. 6. 2019 / Domovinou vzácného tetřívka obecného / Svinná Lada, IS / prohlídka Chalup‐
ské slatě a vycházka do jejího okolí s výkladem o životě tetřívka obecného a o historii kraje,
délka trasy 10 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz
15. 6. 2019 / Tvořivá dílna / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyrobit originální dárek z fima,
ozdobit lžičku nebo jiný předmět z kovu či skla, od 14 do 16 hodin. www.npsumava.cz
15. 6. 2019 / Slavnosti dřeva u Stezky korunami stromů / Lipno nad Vltavou / dovednostní
soutěže v ručním řezání dřeva, dřevosochání, koncerty a program pro celou rodinu, od 10
hodin. www.lipno.info
15. 6. 2019 / Česko ‐ německá poutní mše / Zhůří pod Javornou, kaple Nejsvětější Trojice
/ od 11 hodin. www.hartmanice.cz
15. 6. 2019 / Tradiční pouťová zábava v místním kulturním domě / Kundratice / od 20 ho‐
din. www.hartmanice.cz
15. 6. 2019 / HE band / Janovice nad Úhlavou / koncert reggae a funk od 20 hodin v měst‐
ském parku. www.knihovna‐janovice.cz
15. 6. 2019 / Sekáči na mlýně / Hoslovice, mlýn / soutěž v naklepávání kosy a sečení trávy,
hry a rukodělné dílničky pro děti, pečení chleba, jarmark, komentované prohlídky a pouštění
mlýnského kola. www.muzeum‐st.cz
15. 6. 2019 / Komentované prohlídky kostela a kostnice / Mouřenec / od 11 hodin.
www.pratelemourence.cz
15. 6. 2019 / Robotický den pro rodiče s dětmi / Sušice, centrum charity Prostor / přijďte si
postavit a naprogramovat svého robota se stavebnicemi Lego WeDo a vyzkoušet Bee‐Boty,
Ozoboty nebo Scottle Go! Od 13 hodin. Nutná rezervace místa, tel.: 731 402 914.
15. 6. 2019 / Středověký den na zámku / Chudenice, Starý czerninský zámek / celodenní
program plný rytířských turnajů, tance, dobového ležení, povídání o módě a zbraních a živo‐

zachovalo nedaleko Prachatic, u přechodu přes
Teplou Vltavu u Soumarského mostu. Toto opev‐
nění bylo již několikrát předmětem vědeckého vý‐
zkumu a pochází odtud jeden z největších a nej‐
cennějších souborů nálezů militárií z třicetileté vál‐
ky. Nálezy z Volarských šancí budou jádrem této
výstavy a doplní je nálezy z jiných podobných
opevnění v Čechách a originální zbraně a vojenské
náležitosti a doplňky z doby třicetileté války ze sbí‐
rek jiných muzeí a památkových objektů.
Výstava bude oživena modelem Volarských šancí.
Návštěvníci výstavy budou slovem a obrazem se‐
známeni s třicetiletou válkou jako celoevropským
vojenským konfliktem, který předurčil podobu Ev‐
ropy na následující staletí a výrazně zasáhl do dějin
našich zemí.
Více
informací
naleznete
na
webu
www.prachatickemuzeum.cz

Komentované prohlídky
kostela na Mouřenci
Navštivte prastarý šumavský kostel u Annína posta‐
vený po roce 1220.
Prohlídky se konají každou červnovou sobotu od 11
hodin, délka trvání je cca 1,5 hodiny a průvodce při ní
vypráví o historii i současnosti této kulturní památky.
Podíváte se i do barokní kostnice a prohlédnete si i mu‐
zeum. Mouřenec ukrývá fresky ze 14. století a stejně
starý zvon. Režisér J. Strach natočil na Mouřenci část
pohádek Anděl Páně a Tři životy.

Na prohlídku není potřeba se hlásit, vstupné je dob‐
rovolné (nicméně doporučený příspěvek na údržbu a
provoz kostela je 50 Kč za dospělou vydělávající si oso‐
bu).
Podrobnosti o dění na Mouřenci můžete aktuálně
sledovat na webu: www.pratelemourence.cz nebo na
Facebooku: www.facebook.com/mourenec, psát může‐
te na: lukas.milota@centrum.cz a volat na tel.
607/118846. Těšíme se na vás, Přátelé Mouřence, z. s.
Tip: Až ke kostelu můžete přijet autem – silnice vede od
koupaliště u Annína nebo z vesnice Palvínov. A nebo
odstavte auto v Anníně nebo Rajsku a přijďte pěšky.
Těšíme se na setkání s vámi! Přátelé Mouřence, z. s.
Na možnost prohlídky v jiném víkendovém termínu
se informujte na tel. +420/607118846
POZOR: do června je zcela uzavřena silnice mezi
dlouhoveským mostem a Radešovem, k Mouřenci tedy
přijeďte od Sušice, dále do Dlouhé Vsi, za vesnicí dopra‐
va po dlouhoveském mostě, do Nového Městečka a
dále po silnici do Rajska, kde vás již navede informační
tabule.
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tě lidé ve středověku. Prohlídky zámeckého sklepení s expozicí útrpného práva a nového
prohlídkového okruhu. www.zamekchudenice.cz
15. 6. 2019 / Ukázka plavení dříví / Jelení Vrchy, pod lesovnou / od 14 hodin. www.schw‐
kan.com
15. 6. 2019 / Koncert na Andělíčku / Sušice,
kaple Anděla Strážce / koncert žáků ZUŠ Fran‐
tiška Stupky v Sušici. www.mestosusice.cz
15. – 16. 6. 2019 / Balada pro banditu / hrad
Velhartice / letos se opět ponoříme s Baladou
pro banditu do úchvatné atmosféry hradu, začá‐
tek představení vždy od 21 hodin. www.hrad‐
velhartice.cz
15. – 16. 6. 2019 / Klatovské divadelní slavnosti
/ Klatovy, Hůrka / přehlídka divadelních spolků. www.klatovy.cz
16. 6. 2019 / Koncert kytarového dua SIEMPRE NUEVO / Hartmanice, synagoga / uskuteč‐
ní se v rámci tradičního festivalu Hudba v synagogách, od 16 hodin. www.hartmanice.cz
16. 6. 2019 / Letní koncert ‐ Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů / Horaž‐
ďovice, městské muzeum – velký sál / www.muzeumhd.cz
19. 6. 2019 / Život pro mokřady aneb vracíme vodu krajině / Vimperk, Kavárna Ve Skále /
povídání o vodě v šumavské krajině ‐ jak člověk ovlivnil zdejší potoky, rašeliniště a další
mokřady? Proč a jak je teď obnovujeme? Přednášející: Lukáš Linhart a Renata Placková; od
19 hodin. www.npsumava.cz
19. 6. 2019 / T‐mobile olympijský běh / Lipno nad Vltavou / oblíbený závod jak pro děti,
tak i pro dospělé, poběží se po cyklo/inline stezce, od 18 hodin. www.lipno.info
20. 6. 2019 / Výprava za lesním hmyzem / Horská Kvilda, SEV / komentovaná vycházka
vhodná i pro děti, délka trasy 4 km od 10 hodin. www.npsumava.cz
20. 6. 2019 / Dny duchovní hudby / Prachatice, kostel sv. Jakuba / Pěvecký sbor Ritornello.
www.prachatice.eu
21. 6. 2019 / Barokní svatojánská noc / Klatovy / večerní barokní slavnost v areálu kostela
sv. Vavřince, Vrchlického a Hostašovo sadech; barokní hudba, chutě a vůně baroka, oh‐
ňostroj, od 19 – 22 hodin. www.klatovy.cz/icklatovy
21. 6. 2019 / Mácháč club tour / Vimperk, Calypso / od 20 hodin. www.vimperk.cz
22. 6. 2019 / Den hudby / hrad Kašperk / přijďte se zaposlouchat do tónů středověké hud‐
by. www.kasperk.cz
22. 6. 2019 / Setkání mezi pivovary / Vimperk, Pivovarská ulice / od 13 hodin dechová
hudba, program pro děti. www.vimperk.cz
22. 6. 2019 / Tvořivá dílna – antistresové malování a pergamano / Kašperské Hory, IS /
přijďte si vyzkoušet svou tvořivost, kreativitu a zručnost do naší tvořivé dílny, kde spolu s
námi můžete prožít příjemné odpoledne a odnést si vlastnoručně vytvořené obrázky, od 14
do 16 hodin. www.npsumava.cz
22. 6. 2019 / Komentované prohlídky kostela a kostnice / Mouřenec / od 11 hodin.
www.pratelemourence.cz
22. 6. 2019 / Velká cena Železná Ruda / Železná Ruda, sportovní areál Belvedér / 4. ročník
závodu horských kol XC, závod je zařazen v seriálu P. A. L. cup 2019 – Pohár Plzeňského kra‐
je. www.sumava.net/itcruda
22. 6. 2019 / Den hudby / Kašperské Hory, kostel s. Markéty / od 13 hodin je na náměstí
připraven bohatý hudební program. www.kasphory.cz
22. 6. 2019 / Slavnostní zahájení přehlídky trofejí ulovené zvěře v okrese Klatovy v roce
2018 / zámecký park v Žihobcích / celodenní doprovodný program pro děti i dospělé.
www.zihobce.eu
22. ‐23. 6. 2019 / Janovická pouť / Janovice nad Úhlavou / v sobotu na nádvoří lihovaru
představení rytířů, hudba, pouťová zábava, v neděli program pro děti i dospělé, stánkový
prodej a tvůrčí dílny, výstava na staré radnici. www.knihovna‐janovice.cz
23. 6. 2019 / Divadelní představení / Nýrsko, lesní divadlo / pohádka Honza málem králem
v podání Divadla Klenová. www.lesnidivadlonyrsko.cz

Slavnosti solné Zlaté stezky
v Prachaticích
Město Prachatice si každoročně připomíná historii a
rozkvět města ze 14. – 16. století na Slavnostech solné
Zlaté stezky. Letos se budou slavnosti konat poslední
červnový víkend 28. ‐ 29. 6. 2019 a opět se můžete těšit
na bohatý kulturní program, ukázky dobových řemesel,
trhy, příjezd soumarské karavany se solí i průvody v his‐
torických kostýmech.
Dobový program bude kompletně celý probíhat v
areálu na Parkáně – těšit se můžete např. na Fedrfech‐
týře, kejklíře Slávka, ohňovou show, Krumlovské pištce a
další. Velké náměstí pak bude patřit současnosti – vy‐
stoupí kapela Slza, 100 zvířat, Rybičky 48 a řada dalších.
Štěpánčin park bude stejně jako v předešlých letech
patřit dechovým kapelám. Hospicový park pak bude
rezervován našim nejmenším návštěvníkům. Celé slav‐
nosti odstartuje kostýmovaný historický průvod včetně
ceremonie, příjezdu soumarů a předání soli v pátek v 17
hodin na Velkém náměstí.
Kompletní program a podrobnosti k akci najdete na
oficiálních
stránkách
slavností:
www.slavnosti.prachatice.eu, na speciálních plakátech a
v příloze Radničního listu. Po dobu konání slavností je
vstup do Prachatického muzea zdarma. Vstupenky bu‐
dou v prodeji od 1.června na Infocentru.

Divadelní léto v zahradě
zámku Kratochvíle
Spolek divadelních ochotníků Tyl Netolice v le‐
tošním roce vstupuje již do 136 sezony aktivního
působení v oblasti amatérského – ochotnického
divadla.
Letos si pro divadelní léto na zámku Kratochvíle
vybral komedii Zdeňka Jirotky ‐ Saturnin.
Představení v režii Miroslava Mikeše budete moci
shlédnout po dvanáct večerů: 27. ‐ 30. června; 4. ‐
7. a 11. ‐ 14. července 2019. Začátek představení
vždy ve 21 hodin.

Začátek představení je vždy ve 21 hodin, vstupné
60/30 Kč.
Více informací naleznete na www.zamek‐
kratochvile.npu, nebo je získáte na telefonu 388 324
380 či emailové adrese: ups.cb.kr@npu.cz.
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23. 6. 2019 / Memorial JUDr. Antonína Straky / Vyšší Brod, fotbalové hřiště / fotbalový
turnaj. www.ivyssibrod.cz
25. 6. 2019 / Fotografování zvěře v přírodě / Srní, návštěvnické centrum / přednáška o fo‐
cení volně žijících zvířat, od 14 hodin. www.npsumava.cz
26. 6. 2019 / Táhneme za jeden provaz / Klatovy, Hostašovo sady / od 9 do 12 hodin přijď‐
te poznat svět handicapovaných. www.klatovy.cz/icklatovy
27. 6. 2019 / Vernisáž výstavy Společné cesty / Klatovy, kostel sv. Vavřince / od 18:hodin.
www.klatovy.cz/icklatovy
27. – 30. 6. 2019 / Divadelní léto na zámku / zámek Kratochvíle / v zahradě zámku hraje
soubor divadelních ochotníků Tyl Netolice komedii Zdeňka Jirotky ‐ Saturnin, od 21 hodin.
www.zamek‐kratochvile.cz
28. 6. 2019 / Klatovský farmářský trh / Klatovy, náměstí / od 8 do 14 hod. www.klatovy.cz
28. ‐ 29. 6. 2019 / Slavnosti solné Zlaté stezky / Prachatice / tradiční akce připomínající his‐
torii města, bohatý kulturní program. www.prachatice.eu
29. 6. 2019 / Slavnosti kaše / Horažďovice, Mírové náměstí / historické slavnosti, bohatý
kulturní program, hlavní host Debbi, od 9
do 22 hodin. www.horazdovice.cz
29. 6. 2019 / Pečení chleba / Lenora,
obecní pec / mlsálci se mohou těšit na
tradiční lenorské placky, housky a výtečný
chléb.
Od
9
do
13
hodin.
www.sumava.net/iclenora
29. 6. 2019 / Komentované prohlídky
kostela a kostnice / Mouřenec / od 11
hodin. www.pratelemourence.cz
29. 6. 2019 / Tvořivá dílna ‐ antistresové malování a pergamano / Kašperské Hory, IS /
přijďte si vyzkoušet svou tvořivost, kreativitu a zručnost, od 14 do 16 h. www.npsumava.cz
30. 6. 2019 / Mokřady Vltavského luhu a jejich obnova / Černý Kříž, vlaková zastávka /
odborná exkurze s průvodcem s ukázkou již dříve revitalizovaných lokalit, dále odvodněných
mokřadů navržených k revitalizaci v rámci LIFE projektu a zachovalých přírodních nivních
biotopů. Délka trasy 10 km, přednášející: Lukáš Linhart, od 9 hodin. www.npsumava.cz
30. 6. 2019 / Když jsem šel z hub / Chanovice, zámek / přednáška a výstava o houbách na‐
šeho kraje, od 17 hodin; výstava potrvá do 4. 8. 2019. www.chanovice.cz
30. 6. 2019 / Divadelní představení / Nýrsko, lesní divadlo / Slunce, seno, jahody a pár fa‐
cek v podání Divadla Nýrsko. www.lesnidivadlonyrsko.cz
30. 6. 2019 / Česko‐německá poutní mše sv. / Dobrá Voda u Hartmanic, kostel sv. Vintíře
/ od 13.30 hodin. www.hartmanice.cz
30. 6. 2019 / Touch of Gospel / hrad Velhartice / koncert – černošské spirituály od 17 ho‐
din. www.hrad‐velhartice.cz
30. 6. 2019 / Dětský den na Mouřenci / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / téma: Ší‐
leně smutná princezna, soutěže, hry, dětská prohlídka kostela a kostnice, od 14 do 16 hodin.
www.pratelemourence.cz
30. 6. 2019 / Jitule a Dadule / Vimperk, městský park u řeky / pohádka pro neposlušné děti
od 15.30 hodin. www.vimperk.cz
30. 6. – 6. 7. 2019 / Dramasterie / Sušice / umělecké workshopy se závěrečným večerem
všech účastníků uměleckých dílen na ostrově Santos. nagl@post.cz.

Mezi pivovary ve Vimperku
již potřetí
Akce nazvaná „Mezi pivovary“ se konala ve Vimper‐
ku poprvé v roce 2017. Na této kulturní akci najdete již
tradičně řadu známých kapel a mnoho kulturních vy‐
stoupení malých i větších souborů.
Koná se převážně v Pivovarnické ulici na ploše mezi
dvěma bývalými vimperskými pivovary: zámeckým a
měšťanským, letos v sobotu 22. června. A na této akci
se samozřejmě představí též současné šumavské mini‐
pivovary. Bude to jako každoročně náš Šumavský pivo‐
var Vimperk a s ním jako každý rok dva další minipivova‐
ry z blízkého okolí. Zajeďte do Vimperku a strávíte jistě
hezký den a ochutnáte dobrá piva.
Jako každoročně se i letos Šumavský pivovar Vimperk,
zakládající člen Českomoravského svazu minipivovarů,
zúčastní již VIII. ročníku Festivalu minipivovarů na Praž‐
ském Hradě – www.minipivo.cz. V pátek 14. 6. a
v sobotu 15. 6. se zde sejde výběr 66 minipivovarů a 3
minipivovary zahraniční, kdy každý představí dvě piva ze
svého sortimentu. Šumavský pivovar bude nabízet Vim‐
perský tmavý Doppelbock 19° ‐ Inocenc (2. místo na
letošní Jarní ceně českých sládků) a novinku z naší řady
australských piv typu ALE – tmavý Fat Dad 15°. Chcete‐li
zajít, raději si zajistěte vstupenky předem (lze i interne‐
tově), zájem byl už tak velký, že maximální počet ná‐
vštěvníků byl loni brzy dosažen.
V pivnici Šumavského pivovaru ve Steinbrenerově uli‐
ci ve Vimperku můžete v červnu kromě světlého, po‐
lotmavého a tmavého ležáku ochutnat i výroční Vimper‐
ský tmavý Doppelbock 19° ‐ Inocenc a další speciály.
Koncem měsíce se již objeví i některá z tradičních let‐
ních specialit: Vimperský ibiškový ležák 11° nebo Vim‐
perské pšeničné 12°. Všechna piva si můžete koupit i
v lahvích nebo se domluvit na pivu sudovém – rezerva‐
ce@sumavskypivovar.cz
Pivnice je i v červnu otevřena v pátek 17‐22 a
v sobotu 15‐20. Pivo s sebou je možné zakoupit
též během týdne na zazvonění, pokud je někdo příto‐
men.
Vše aktuálně na www.sumavskypivovar.cz . Naše pivo
je nositelem certifikátu Šumava originální produkt a
věříme, že jej vždy dobře reprezentujeme. Posuďte ko‐
nečně sami.
Ivan
Hojdar, Šumavský
www.sumavskypivovar.cz

pivovar

Vimperk,

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
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