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Den obilnin v Chanovicích

Výstavy a dlouhodobé akce

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech a Obec Chanovice Vás srdečně zvou na 13.
ročník Dne místní tradiční potraviny, letošní ročník se bude věnovat obilninám a mouce.

Do 31. 10. 2019 / Zdeněk Burian – malíř ztraceného
času / Žihobce, muzeum / výstava reprodukcí děl
slavného malíře. www.zihobce.eu/muzeum

Akce se uskuteční v expozici lidové architektury (skanzenu) v Chanovicích, v sobotu 5. říj‐
na 2019 od 10 do 17 hodin.

do 31. 10. 2019 / Simonetta Šmídová ‐ čas zastavit
se
/
Horažďovice,
městská
galerie
/
www.muzeumhd.cz

Hlavní program:
‐ výstava různých druhů obilnin
‐ prezentace pěstitelů a zpracovatelů obilnin
‐ ochutnávka některých tradičních jídel z obilnin
‐ malý farmářský trh místních pěstitelů, výrobců a prodejců
Doprovodný program:
‐ ochutnávka a prodej řeznických specialit
‐ kulinářské rybí speciality
‐ volná prohlídka expozice skanzenu
‐ tvořivá dílna pro děti
‐ možnost návštěvy zámeckého areálu
včetně stálých expozic a aktuálních výstav
‐ ve 13 hodin bude v zámeckém areálu
zahájena vernisáž výstavy Malířák, jedná se
o výtvarné práce studentů ISŠŽ v Plzni, spo‐
jené s módní přehlídkou
‐ zpřístupněna bude rozhledna na vrchu
Chlumu nad skanzenem

do 29. 12. 2019 / Svět kostiček / Prachatice, muze‐
um / putovní výstava exponátů sestavených z kosti‐
ček stavebnic Lego. www.prachatickemuzeum.cz
2. ‐ 31. 10. 2019 / Výstava spojeni Foglarem / Žihob‐
ce, muzeum / výstava věnovaná kultovní knize a le‐
gendárním příběhům zapůjčená skautskou nadací
Jaroslava Foglara. www.zihobce.eu/muzeum
1. 10. ‐ 30. 11. 2019 / Charta 77 / Vyšší Brod, vesti‐
bul kina / www.ivyssibrod.cz
1. 10. 2019 ‐ 31. 1. 2020 / Elke Busching – cyklus
černobílých fotografií loutek / Horažďovice, muze‐
um / www.muzeumhd.cz
4. 10. – 29. 10. 2019 / Diplomacie mezi Prahou a
Berlínem – dvojí začátek 1918/1993 / Vimperk,
knihovna / v pátek 4. 10. v 16 hodin slavnostní zahá‐
jení výstavy. www.meks‐vimperk.com
7.
10.
–
7.
11.
2019
/
Výstava k 70. Výročí založení ZUŠ Vimperk / Vim‐
perk, MěKS / v pondělí 7. 10. od 17 hodin slavnostní
zahájení výstavy. www.meks‐vimperk.com
do 17. 11. 2019 / Alabastrové sklo ze Šumavy / Kla‐
tovy, PASK /zakalené, jakoby mlžně vyhlížející
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‐ ukázka tradičních způsobů kosení trávy
Vstupné 50 Kč/osoba, děti do 130 cm vstup zdarma.
Více informací o akcích v Chanovicích sledujte na www.chanovice.cz

Říjnové akce na Šumavě
1. 10. 2019 / Každý svého zdraví strůjcem / Vimperk, na nábřeží Volyňky / putovní výstava
na téma zdravý životní styl a prevence rakoviny, minikino, soutěže o ceny, interaktivní sta‐
noviště, zdarma vyšetření základních parametrů zdravotního stavu, prevence melanomu,
informační centrum, doprovodný program. Od 10 do 18 hodin. www.meks‐vimperk.com
1. 10. 2019 / Den seniorů / Horažďovice, KD / Naďa Urbánková, Otavanka.
www.horazdovice.cz
1. 10. 2019 / Koncert Jaroslava Hutky / Sušice, kino / od 19 hodin. www.kulturasusice.cz
3. 10. 2019 / Zmizelá Šumava / Alžbětín, hraniční nádraží / filmový večer s Emilem Kin‐
tzlem a Janem Fišerem. www.sumava.net/itcruda
5. 10. 2019 / Chlumanský trh / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, lokálních vý‐
pěstků a výrobků, od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz
5. 10. 2019 / Šumavské štrúdlování / Dobrá Voda u Hartmanic / soutěž o nejlepší jablkový
závin, od 15 hodin. www.sumavskecesty.cz
5. 10. 2019 / Den místní potraviny / Chanovice, skanzen / tradiční potravinářský den, hud‐
ba, ukázky řemesel, od 10 do 17 hodin. www.chanovice.cz
5. 10. 2019 / Den architektury / Vimperk / sakrální architektura Vimperka v 11 hodin u
vchodu do urnového háje, sakrální architektura na periférii v 16 hodin v Kavárně Ve Skále,
Vimperk – výstavba po roce 90 v 18 hodin v Kavárně Ve Skále. www.meks‐vimperk.com
5. 10. 2019 / Drakiáda/ Vimperk, areál Vodník / pro malé a velké soutěž v létání draků,
tvořivá dílna a malé překvapení od 14 hodin. www.meks‐vimperk.com
5. 10. 2019 / Benefiční tancovačka pro Slunečnici / Vimperk, Zlatá hvězda / k poslechu a
tanci hraje kapela Jiří Schelinger Memory Band, host večera Andrea Schelingerová, od 19
hodin. www.meks‐vimperk.com

alabastrové sklo se na šumavských sklárnách vyrábělo
od poloviny 30. let zhruba do 80. let 19. století a patří
k výrazným fenoménům zdejšího sklářství. Pastelově ba‐
revná, vrstvená a broušená skla zdobená malovanými či
zlacenými dekory nebo nalepovanými perličkami jsou
půvabnými dokumenty zejména stylu druhého rokoka.
Na výstavě se představí produkce řady šumavských sklá‐
ren – Annína, Adolfova u Vimperku, Lenory, Stachů apod.
www.pask‐klatovy.cz

Šumavské štrúdlování v
Dobré Vodě u Hartmanic
Pečete štrúdl? Od září do listopadu každý týden nebo
jen jedenkrát za sezónu? Máte recept, který se dědí z
generace na generaci? Zkoušíte podle internetu, kama‐
rádek nebo časopisů? Neváhejte!
Přihlaste ten svůj štrúdl v sobotu 5. října 2019 do dal‐
šího ročníku soutěže o NEJ štrúdl, do Šumavského štr‐
údlování. Letos pořádá spolek Šumavské cesty, z. s. již 5.
ročník.
Program:
14:00 – 15:00 h příjem soutěžních štrúdlů
15:00 – 15:45 h koncert žáků a pedagogů ZUŠ ze Sušice
a zároveň probíhá hodnocení soutěžních štrúdlů porotou
16:00 h vyhodnocení a předání cen
16:30 – 18:30 h Vintířova kavárnička – ochutnávka sou‐
těžních štrúdlů
Pořadatelé mají už nyní potvrzenou hlavní cenu – vy‐
hlídkový let nad Šumavou. Na této velmi atraktivní ceně
se podílejí organizátoři, spolek Šumavské cesty, z.s., a
pilot Milan Legát. O dalších cenách se bude teprve jed‐
nat, a to jak se stálými, tak i s případnými novými sponzo‐
ry.

6. 10. 2019 / Komentovaná prohlídka Práchně / Horažďovice / provází Mgr. Roman Vaněk,
sraz na zámeckém nádvoří ve 14 hodin. www.muzeumhd.cz
6. 10. 2019 / Bramboriáda a drakiáda / Mlázovy, pohádková chalupa / ukončení pohádko‐
vé sezony, zábavné hry pro děti, pouštění draků, od 14 hodin. www.pohadkovachalupa.cz
6. 10. 2019 / Den pro rašeliniště / Zhůří / dobrovolnické ruční práce na revitalizaci mokřadu
‐ podpora zazemnění již přehrazených kanálů z I. etapy revitalizace ‐ spojené s odpolední
exkurzí. www.npsumava.cz
8. 10. 2019 / Dalibor Janda + Prototyp / Sušice, KD Sokolovna / koncert od 19 hodin.
www.kulturasusice.cz
8. 10. 2019 / Mayerling 1889 ‐ smrt korunního prince arcivévody Rudolfa / Prachatice,
muzeum / přednáší PhDr. František Kubů, od 17 hodin. www.prachatickemuzeum.cz
8. 10. 2019 / Po stopách pašeráků / Janovice nad Úhlavou, sál MÚ / beseda o životě paše‐
ráků na Šumavě s Janem Jirákem a ochutnávkou pašeráckého tovaru, od 18 hodin.
www.knihovna‐janovice.cz
9. 10. 2019 / River Roots / Vimperk, Kavárna Ve Skále / energiií naplněný mix alternativní
akustické a roots hudby s prvky folku a rytmů reggae, jako host vystoupí Vojta Violinist. Od
19 hodin. www.meks‐vimperk.com
10. 10. 2019 / Koruna světa / Vimperk, MěKS / o tom, co Koruna světa neboli Seven Sum‐
mits dala či vzala Ivo Grabmüllerovi, který jako pátý Čech Korunu světa dokončil výstupem

Vítěze soutěže určí tříčlenná porota. „Určitě bychom
chtěli za člena poroty jednoho profesionálního kuchaře
nebo cukráře jako v minulých letech“, říká Alice Trefná,
hlavní organizátorka. Na vyhledání i vyzkoušení toho NEJ
receptu mají zájemci ještě dost času, přesto připomíná‐
me: 5. 10. 2019 . . . dva rukávy jablečného štrúdlu na dél‐
ku plechu . . . 14:00 – 15:00 h Dům sv. Vintíře v Dobré
Vodě u Hartmanic Těšíme se na vás všechny!!! Máte‐li
možnost a chcete‐li přispět do soutěže cenou pro úspěš‐
ný štrúdl, ozvěte se na e‐mail hlavní organizátorky Alice
Trefné: trefnali@seznam.cz
Jana Kolářová, předsedkyně spolku,
Šumavské cesty, z.s.; www.sumavskecesty.cz
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na Mount Everest v květnu 2018, se dozvíte v dvoudílném přednáškovém cyklu, od 19 ho‐
din. www.meks‐vimperk.com
10. 10. 2019 / Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy, sál radnice / „pocta A. Dvo‐
řákovi"; Kateřina Kněžíková ‐ soprán, Kristina a Martin Kasíkovi – klavír, od 19 hodin.
www.klatovy.cz
11. 10. 2019 / Loutkové divadlo / Sušice, KD Sokolovna / od 17 hodin pohádka pro děti.
www.loutky.unas.cz
11. 10. 2019 / Večerní komentovaná prohlídka ‐ zářící
uranové sklo / Klatovy, PASK / pod UV paprsky rozzáří ex‐
ponáty barvené sloučeninami uranu, prohlídka začíná krát‐
kou přednáškou o historii uranového skla a tentokrát bude
obohacena o mnoho efektů uranového skla v aktuální vý‐
stavě, od 18.30 hodin. www.pask‐klatovy.cz
12. 10. 2019 / Havelský jarmark / Horažďovice, náměstí /
řemeslný a farmářský jarmark, kulturní program, od 9 do
12 hodin. www.horazdovice.cz

Den pro nalezence
Šumaváky
Outline centrum v Jiřičné a Spolek na pomoc
opuštěným zvířatům na Šumavě vás zvou na Den
pro nalezence Šumaváky. Akce se koná v sobotu
5. října od 11 do 17 hodin v Jiřičné.
Připravili jsme pro Vás zajímavý program, který v
11 hodin zahájíme v ledovém sklepě vernisáží vý‐
stavy fotografií s tématikou domácích mazlíčků a
promítáním animovaných filmů. Poté budou násle‐
dovat ukázky výcviku agility, přehlídka poslušnosti,
vyhledávání a zadržení pachatele předvedou členo‐
vé Kynologického klubu Sušice, ukázky výcviku psů
k pasení a další.
Vstupné na akci je dobrovolné a poputuje Spolku Na‐
lezenci ‐ Šumaváci, který pečuje o opuštěná zvířata na
Šumavě.

12. 10. 2019 / Setkání příznivců historických traktorů /
Mahouš / výstava historických traktorů a další techniky s
ukázkou dobové orby, muzika, občerstvení. www.jihoceskyvenkov.cz
12. 10. 2019 / Hubertova jízda / Bohumilice, zámek / hobby skokové závody, mše svatá,
doprovodný program, slavnostní zahájení ve 13 hodin. www.zamekskalice.cz
16. 10. 2019 / Hana Zagorová a Petr Rezek / Vimperk, KD Cihelna / koncert se skupinou
Boom!Band Jiřího Dvořáka, od 19 hodin. www.meks‐vimperk.com
17. 10. 2019 / Beseda s prof. PhDr. Vladimírou Dvořákovou / Vimperk, MěKS / známá poli‐
toložka a komentátorka aktuálních kauz pohovoří v rámci cyklu „30 let svobody“ o polisto‐
padovém vývoji, úrovni současné politické reprezentace a populismu, od 18 hodin.
www.meks‐vimperk.com
18. 10. 2019 / Loutkové divadlo / Sušice, KD Sokolovna / od 17 hodin pohádka pro děti.
www.loutky.unas.cz
18. 10. 2019/ Lampionový průvod a stezka odvahy / Vyšší Brod, náměstí / od 18 hodin.
www.ivyssibrod.cz
18. 10. 2019 / Rytířova dcera / Vimperk, MěKS / divadelní spolek Bouček uvádí premiéru
situační komedie o tom, že ani ve středověku nebyla nouze o vtipné momenty, od 19 hodin.
www.meks‐vimperk.com
19. 10. 2019 / Slavnosti plodů / Truskovice / tradiční ovocnářský jarmark s doprovodným
programem od 10 hodin. www.chelcicko‐lhenicko.cz
19. 10. 2019 / Mokřady v okolí Nové Pece a jejich obnova / Nová Pec / odborná exkurze s
průvodcem s ukázkou odvodněných mokřadů navržených k revitalizaci, od 9 hodin.
www.npsumava.cz

Celou akci doprovodí i malý řemeslný trh šumavských
výrobků. Po celý den bude v kiosku Outline Centra na‐
bízeno bohaté občerstvení, tentokrát v duchu belgické
kuchyně.

Bramboriáda a drakiáda v
Mlázovech
V neděli6.října od 14 hodin se uskuteční v po‐
hádkové chalupě Mlázovy již tradiční ukončení
pohádkové sezony.
Na programu bude plno her a soutěží ve sběru,
hodu a pojídání brambor a bramboračky. Pro děti
bude připravena miniškolička práskání bičem.
Po vyhodnocení soutěží budeme společně pouš‐
tět draky, nezapomeňte si je přinést :)

22. 10. 2019 / Írán známý neznámý / Prachatice, muzeum / přednáší Mgr. Jindřich Vágner,
od 17 hodin. www.prachatickemuzeum.cz
23. 10. 2019 / Hravé odpoledne v knihovně / Janovice nad Úhlavou / od 14 do 18 hodin.
www.knihovna‐janovice.cz
23. 10. 2019 / Ivo Šmoldas / Janovice nad Úhlavou, sál MÚ / zábavný pořad od 19 hodin.
www.knihovna‐janovice.cz
24. 10. 2019 / Sejdeme se na Cibulce/ Netolice, městské divadlo / 19 hodin/
www.netolice.cz
25. 10. 2019 / Loutkové divadlo / Sušice, KD Sokolovna / od 17 hodin pohádka pro děti.
www.loutky.unas.cz

K poslechu zahraje country kapela Pilouni.
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26. 10. 2019 / Zamykání hradu / hrad Velhartice / běh o hradní klíč, doprovodný program,
ohňostroj, lampionový průvod, začátek ve
13 hodin. www.hrad‐velhartice.cz
26. 10. 2019 / Farmářský trh s firmou
Maso West s.r.o. / Klatovy, náměstí /
prodej farmářských výrobků, výpěstků a
řeznických specialit firmy Maso West
s.r.o.
od
8
do
14
hodin.
www.mksklatovy.cz
26. 10. 2019 / Farmářské trhy / Sušice,
náměstí Svobody / od 8 do 13 hodin. www.mestosusice.cz
26. 10. 2019 / 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
26. – 27. 10. 2019 / Muzeum lehkého opevnění / Annín / přijďte si prohlédnout soustavu
řopíků s dobovým vybavením. www.ropik‐annin.cz
26. – 28. 10. / Filmové Kašperské Hory / Kašperské Hory, kino / filmový festival na téma
Šumava na plátně i mimo něj, přehlídka filmů, besedy, doprovodné programy.
www.kasphory.cz
27. 10. 2019 / Zuna / Vimperk, MěKS / loutková pohádka divadla Continuo „ZUNA“ je inspi‐
rovaná několika magickými příběhy z různých částí světa a zpracovává téma odpovědnosti
za vlastní rozhodnutí, překonání strachu a síly našich činů, od 15.30 hodin. www.meks‐
vimperk.com
28. 10. 2019 / Nenuďme se doma / Stožec, IS / podzimní tvoření nejen pro děti, od 13
hodin. www.npsumava.cz
28. 10. 2019 / S lampionem na KUFR band / Janovice nad Úhlavou, nádvoří lihovaru / kon‐
cert orchestru KUFR band od 17 hodin, lampionový průvod od 18 hodin a na závěr oh‐
ňostroj. www.knihovna‐janovice.cz
28. 10. 2019 / Oslavy Dne vzniku samostatného československého státu / Sušice, Památ‐
ník u ZŠ T. G. Masaryka / lampiónový průvod a pietní akt u památníku padlých.
www.mestosusice.cz
29. 10. 2019 / Spirituál Kvintet / Sušice, KD Sokolovna / koncert od 19 hodin.
www.kulturasusice.cz
28. 10. 2019 / Koncert ke státnímu svátku / Klatovy, KD / od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
30. 10. 2019 / Buczek Blues / Vimperk, Kavárna Ve Skále / blues k tanci i poslechu od 19
hodin. www.meks‐vimperk.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

Setkání historických
traktorů v Mahouši
Přijměte pozvání na tradiční setkání a výstavu
historických traktorů, které se bude konat 12.
října 2019 od 10 hodin v Mahouši u Netolic.
Letos se uskuteční již 15. ročník. Uvidíte historické
traktory ve statické expozici, ale většinu z nich také při
orbě. Součástí setkání je rovněž výstava historických
užitkových automobilů. Občerstvení na akci je zajištěno

V říjnu Šumavský pivovar
opět nabídne Vimperský
zlatý Bock 16°
Tradičně zahajujeme podzimní sezónu prvním ze
tří piv řady Bock, a to Vimperským zlatým Bockem
16°. Piva druhů Bock patří mezi silná piva. Jsou spod‐
ně kvašená, síly nad 16° (při síle nad 18° jsou označo‐
vána jako Doppelbock), vařená z ječných sladů a
z hořkého, méně aromatického chmelu.
Šumavský pivovar začal taková piva, dříve ve Vim‐
perku vařená, nabízet od roku 2013, dnes jsou to Vim‐
perský zlatý Bock 16°, Vimperský jantarový Doppelbock
18° (bude následně) a Vimperský tmavý Doppelbock 19
– Inocenc (vařen poprvé k požehnání novému vimper‐
skému zvonu v roce 2013, vaříme obvykle na jaře ke
svátku Inocence).
A jak je to s názvem Bock? 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 Ain‐
pöckisch Bier, pod kterým taková piva byla vařena v
Bavorsku, dnešní název Bockbier, zkráceně Bock.
Přijďte toto mimořádné pivo spolu se standardní
nabídkou českých ležáků ochutnat do naší pivnice ve
Steinbrenerově ulici ve Vimperku. Aktuální informace o
otevírací
době
pivnice
naleznete
na
www.sumavskypivovar.cz.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk
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