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Červnové akce na Šumavě
Do 30. 6. 2020 / Výstava Na vorech z Annína do Dlouhé Vsi / Kašperské Hory, galerie v bu‐
dově radnice / výstava výtvarníka Františka Hájka a fotografa Pavla Lišky. www.kasphory.cz
1. 6. do 26. 6. 2020 / Putujeme barevným světem, aneb najdeš si svůj obrázek / Sušice,
radnice / výstava dětských prací, která se koná k příležitosti 40. výročí založení Mateřské
školky ve Smetanově ulici v Sušici. Výstava je přístupná od pondělí do pátku v době od 8 do
16:30 hodin, vstup zdarma. www.mestosusice.cz
1. 6. do 30. 6. 2020 / Leoš Russ: Můj svět / kavárna Happy Coffee,Vimperk / výstava foto‐
grafií vimperského autora. www.meks‐vimperk.cz
1. 6. do 30. 6. 2020 / Knihožrouti / Městská knihovna Vimperk, dětské oddělení / výstava
spisovatelky Kláry Smolíkové. www.knihovna.vimperk.cz/cz/knihovna‐vimperk/3250/
1. 6. – 1. 9. 2020 / Pod lupou / Kašperské Hory, v kobkách na radnici / jak vypadá život pod
zvětšovacím sklem? Přijďte si prohlédnout výstavu a pobavit se s interaktivními exponáty /
v kobkách na radnici. www.kasphory.cz
3. 6. 2020 / Komentovaná prohlídka města s průvodcem / Kašperské Hory / rezervace a
nákup vstupenek v infocentru na radnici, průvodce vás provede historií, zajímavými zákou‐
tími a malebnými uličkami města, od 15 hodin. www.kasphory.cz
4. 6. 2020 / Přes prsty / Sušice, ostrov Santos / první letní kino od 21 hodin.
www.mestosusice.cz
5. 6. – 1. 9. 2020 / Výstava Živá voda aneb Jak jsme prožívali karanténu / Kašperské Hory,
kino / výstava představí práce, které vznikly v období nouzového stavu v ČR. Jedná se o vý‐
tvory dětí ze ZUŠ, ale také dětí rodičů a sousedů z Kašperských Hor, vernisáž 5. 6. od 16 ho‐
din. www.kasphory.cz
5. 6. do 16. 8. 2020 / Roman Kárník – Tajnosti / Sušice, galerie Sirkus / výstava obrazů.
www.mestosusice.cz

Letní výstava v Klatovech 
Bioluminiscence  GoJo
Collective
Od 1. června do 15. Listopadu 2020se v zahradě‐
Pavilonu skla a v chodbě jezuitské koleje
v klatovech uskuteční netradiční výstava.
Ptačí hnízda ve větvích stromů jsou přiro‐
zenou součástí zahrad a i v zahradě Pavilonu skla se
v loňském roce uhnízdilo několik dosti velkých ptá‐
ků, kteří zde snesli skleněná vejce. Zatím se z nich
ještě nic nevylíhlo, ale od počátku června se jejich
hnízda promění a přibudou nová vejce, která navíc
získají schopnost bioluminiscence a do večerních
hodin se do tmy zahrady krásně rozzáří.
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5. 6. 2020 / Tajnosti obrazů Romana Kárníka / Sušice, galerie Sirkus / vernisáž výstavy od
18 hodin. www.mestosusice.cz
5. 6. 2020 / Princ Krasoň / Kašperské Hory, kino / promítání dětské pohádky, od 17 hodin.
www.kasphory.cz
5. 6. 2020 / Odyssea / Sušice, ostrov Santos / bigbít od 20 hodin. www.mestosusice.cz
6. 6. 2020 / Komentovaná prohlídka / Mouřenec u Annína / prohlídka kostela a kostnice,
sraz účastníků před kostelem v 11 hodin. www.pratelemourence.cz
6. 6. 2020 / Farmářský trh / Sušice, náměstí / trh s farmářskými produkty a doprovodným
kulturním programem od 8 do 12 hodin. www.mestosusice.cz
6. 6. 2020 / Chlumanský trh / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, lokálních vý‐
pěstků a výrobků, od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz
6. 6. 2020 / Swing na Santosu / Sušice, ostrov Santos / koncert od 20 hodin.
www.mestosusice.cz
6. 6. 2020 / Hrrr na lupinu / Stožec / ruční vytrhávání nepůvodní lupiny mnoholisté podél
Studené Vltavy ze Stožce k Černému Kříži od 9 hodin; tel.: 388 335 014, 731 530 466;
www.npsumava.cz
9. 6. 2020 / Hrrr na lupinu / Stožec / ruční vytrhávání nepůvodní lupiny mnoholisté podél
Studené Vltavy ze Stožce k Černému Kříži od 9 hodin; tel.: 388 335 014, 731 530 466;
www.npsumava.cz
9. 6. 2020 / Den zdraví / Sušice, ostrov Santos / rytíř zdraví vítězí nad každou nemocí, zá‐
bavná akce pro děti i dospělé, od 14 hodin. www.mestosusice.cz
10. 6. 2020 / Komentovaná prohlídka města s průvodcem / Kašperské Hory / rezervace a
nákup vstupenek v infocentru na radnici, průvodce vás provede historií, zajímavými zákou‐
tími a malebnými uličkami města, od 15 hodin. www.kasphory.cz
12.6. 2020 / V síti / Kašperské Hory, kino / promítáni dokumentárního filmu od 19 hodin.
www.kasphory.cz
12. 6. 2020 / Noc kostelů / Chanovice, kostel / prohlídka a koncert sboru Velkobor.
www.chanovice.cz
12. 6. 2020 / Noc kostelů / Sušice / program: kostel sv. Václava: 17:30 – Růženec, 18:00 –
mše svatá, 19:00 – prohlídka kostela, možnost duchovního rozhovoru, 20:00 – koncert pě‐
vecký sbor Prácheň, Svatováclavský chorál, 21:00 – prohlídka kostela, možnost duchovního
rozhovoru. Kaple Anděla strážce: 17:00 – koncert ZUŠ Sušice, 17:30 – Sušice za časů moro‐
vých, přednáška PhDr. Jan Lhoták, 18:30 – prohlídka kaple. Kostel sv. Felixe: 18:00 – Zničená
a zapomenutá místa znovu ožívají – přednáška a výstava fotografií Vladimíra Černého, 19:00
‐ Příběh obnovy oltáře Panny Marie Sušické očima restaurátora – přednáška Jindřicha Šlech‐
ty, 20:00 a 21:00 – komentované prohlídky, 22:00 – zakončení. www.mestosusice.cz

V chodbě jezuitské koleje pak bude mož‐
nost seznámit se na obrazovém materiálu více
s lidskými rodiči těchto skleněných vajec a s tím, jak
poměrně komplikovaná byla cesta k výslednému
efektu.
Náhradními rodiči těchto vajec je pět mladých
pražských výtvarníků – Jack Laing Aiken, Michal Papež,
Nicolas Prokop, Marek Šilpoch a Jan Vagaday, kteří spo‐
lečně tvoří kolektiv GoJo. Jejich experimentální instalace
byla původně určena jen pro jeden hudební večer, ale její
kvalita ji předurčila k dalšímu životu. A v zahradě pavilonu
se projekt dostává do zcela nových souvislostí, v nichž se
zcela přirozeně prolíná sklo a příroda.
V Pavilonu skla už běží normální provoz a
od 1. června je otevřeno každý den od 10 do 17 ho‐
din, zastavte se a nahlédněte do zahrady.
Jitka Lněničková

Dny šumavského
Trojhradí
Akce nově proběhne 13. ‐ 14. 6. 2020.
V rámci projektu šumavské Trojhradí, v němž jsou
zapojeny hrady Velhartice, Rabí a Kašperk, se usku‐
teční o víkendu 13. – 14. června speciální prohlídky,
které představí jednotlivé hrady v proměnách času.
Na Rabí si budete moci projít tři tématické okruhy:
Nejprve pohovoří o proměnách rabského hradu od
středověku až do sklonku „dlouhého“ 19. století.
Druhá část bude směřovat k proměnám a opravám
hradního komplexu v posledních sto dvaceti letech,
lépe řečeno půjde o komentovanou prohlídku výstavy
Víc než tisíc slov. Závěr bude vyhrazen bližší i vzdále‐
nější budoucnosti a návštěvníkům přiblíží plány a zá‐
měry, neboť hrad Rabí se proměňuje stále a jeho vý‐
voj není ukončen. Vzhledem k tomu, že prohlídka bu‐
de mít odbornější charakter, zvažte, prosíme, účast
dětí ve věku do šesti let.

12. 6. 2020 / Hrrr na lupinu / Svinná Lada / ruční vytrhávání nepůvodní lupiny mnoholisté v
okolí Svinné Lady a Borových Lad od 9 hodin; tel.: 731 530 353; www.npsumava.cz
13. 6. 2020 / Komentovaná prohlídka / Mouřenec u Annína / prohlídka kostela a kostnice,
sraz účastníků před kostelem v 11 hodin. www.pratelemourence.cz
13. 6. 2020 / Retro party 80´ & 90¨ Djs ´Butcher & Drake / Sušice, ostrov Santos / to nej‐
lepší z 80. – 90. let, od 20 hodin. www.mestosusice.cz
13. ‐ 14. 6. 2020 / Dny Šumavského Trojhradí ‐ hrad v proměnách času / hrad Velhartice,
hrad Kašperk, zřícenina hradu Rabí / na každé z památek šumavského Trojhradí bude nově
k vidění expozice věnující se zejména stavebnímu vývoji a obnově památek. Na Kašperku
bude výstava umístěna pod přístřeším v areálu hradního nádvoří a bude volně dostupná.
Součástí dnů Trojhradí budou i speciální prohlídky věnované proměně hradu za posledních
100 let. www.hrad‐velhartice.cz

Prohlídky budou po oba dny začínat v 9.30 a 16.30
a budou mít omezenou kapacitu (12 osob). Doporu‐
čujeme tedy rezervaci buďto na adrese rudo‐
va.hana@npu.cz, nebo na telefonních číslech 376
596 235 a 724 663 689.
Velhartice lákají na speciální komentované prohlíd‐
ky, doplněné o dobové fotografie o proměně a obno‐
vě hradu Velhartice za posledních 40 let. Exkluzivně
vás bude provázet bývalý pan kastelán Ing. Pe‐
tr Mejstřík. Kapacita prohlídek je limitovaná, doporu‐
čujeme rezervaci na tel tel. 376 583 315.
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14. 6. 2020 / Tanec Praha – tančíme dál / Sušice, Fuferna / taneční vystoupení od 16 hodin,
pohybový workshop od 17 hodin. www.mestosusice.cz
16. 6. 2020 / Hrrr na lupinu / Kvilda / ruční vytrhávání nepůvodní lupiny mnoholisté v okolí
Kvildy od 9 hodin; tel.: 388 435 544; www.npsumava.cz
17. 6. 2020 / Komentovaná prohlídka města s průvodcem / Kašperské Hory / rezervace a
nákup vstupenek v infocentru na radnici, průvodce vás provede historií, zajímavými zákou‐
tími a malebnými uličkami města, od 15 hodin. www.kasphory.cz
19. 6. 2020 / Monodrama Poutnice – dokud na tebe mluvím, žiješ! / Sušice, refektář ka‐
pucínského kláštera / divadelní inscenace v podání Lenky Sasínové, od 19 hodin.
www.mestosusice.cz
20. 6. 2020 / Pohádka o Otesánkovi / Sušice, refektář kapucínského kláštera / interaktivní
pohádka pro děti v podání Lenky Sasínové, od 9.30 hodin. www.mestosusice.cz
20. 6. 2020 / Světáci na Kašperku / hrad Kašperk / divadelní úprava komedie Světáci v po‐
dání sušického divadelního spolku Schody, od 19 hodin. www.kasperk.cz

Na Kašperku bude výstava umístěna pod přístřeším
v areálu hradního nádvoří a bude volně přístupná.
Připraveny budou i speciální prohlídky věnované
proměně hradu za posledních 100 let.

20. 6. 2020 / Komentovaná prohlídka / Mouřenec u Annína / prohlídka kostela a kostnice,
sraz účastníků před kostelem v 11 hodin. www.pratelemourence.cz
20. 6. 2020 / Welcome Summer – Dj’sVašek + Vašek / Sušice, ostrov Santos / od 20 hodin.
www.mestosusice.cz
20. 6. 2020 / Hrrr na lupinu / Modrava / ruční vytrhávání nepůvodní lupiny mnoholisté po‐
dél řeky Vydry od Modravy po Rechle od 9 hodin; tel.: 731 530 353; www.npsumava.cz
24. 6. 2020 / Komentovaná prohlídka města s průvodcem / Kašperské Hory / rezervace a
nákup vstupenek v infocentru na radnici, průvodce vás provede historií, zajímavými zákou‐
tími a malebnými uličkami města, od 15 hodin. www.kasphory.cz
25. 6. 2020 / Český komorní orchestr / Sušice, Smetanův sál / koncert od 20 hodin.
www.mestosusice.cz
26. 6. 2020 / Farmářský trh / Klatovy, náměstí / www.klatovy.cz
27. 6. 2020 / Hrrr na lupinu / Rovina / ruční vytrhávání nepůvodní lupiny mnoholisté podél
turistické trasy Rovina – Pustina od 9 hodin; tel.: 376 582 734, 731 530 284;
www.npsumava.cz
27. 6. 2020 / Komentovaná prohlídka / Mouřenec u Annína / prohlídka kostela a kostnice,
sraz účastníků před kostelem v 11 hodin. www.pratelemourence.cz
27. 6. 2020 / Na širém moři / Krušlov, včelín / hru zahraje amatérské divadlo LAMPA, začá‐
tek od 20 hodin. www.kruslovskyvcelin.cz
27. 6. 2020 / Chai, Lord, Pelíškové / Janovice nad Úhlavou, lihovar / koncert.
www.knihovna‐janovice.cz

Bližší informace naleznete na www.kasperk.cz,
www.hrad‐velhartice.cz, www.hrad‐rabi.eu.

Noc kostelů: Prohlídka
švihovské hradní kaple
při svíčkách
Den kostelů – 12. června zpřístupní také švihovskou
hradní kapli. Během jedinečné individuální návštěvy
(schodiště ke kapli romanticky osvětlí svíčky) si bude‐
te moci prohlédnout fotografie, představující restau‐
rování fresky i výzdoby zábradlí tribuny majitelů hra‐
du stejně jako některé původní prvky, které se v kapli
nacházely ve druhé polovině 20. století.

27. – 28. 6. 2020 / Janovická pouť / Janovice nad Úhlavou / bohatý kulturní program.
www.knihovna‐janovice.cz
28. 6. 2020 / Yo Yo Band, Odyssea / Janovice nad Úhlavou, lihovar / koncert.
www.knihovna‐janovice.cz
28. 6. 2020 / O Sněhurce / Vimperský kašpárek / park u Volyňky, v případě nepříznivého
počasí v MěKS Vimperk, od 15:30 hodin / hru zahraje divadlo Pruhované panenky, htt‐
ps://www.vimperk.cz/akce/o‐snehurce/5464/
30. 6. 2020 / Vítání léta DJ Mira Prach / Sušice, ostrov Santos / od 20 hodin.
www.mestosusice.cz

Dobrovolné vstupné bude předáno farnosti ve Švihově.
Více informací na www.hradsvihov.cz
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