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Květnové oslavy na Šumavě

Kalendář akcí / květen
Dlouhodobé akce

Obec Kvilda a klub 4. obrněné divize Plzeň pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje
Mgr. Jiřího Zimoly a ve spolupráci s městy Český Krumlov, Horní Planá a obcemi Stožec,
Strážný a Modrava vás zvou u příležitosti 69. výročí osvobození jihozápadních Čech a
ukončení 2. světové války květnové oslavy osvobození s následujícím programem:
sobota 3. května 2014 Český Krumlov ‐ od 14 hodin projíždění patroly městem, prohlídka
vojenského tábora a techniky, přednáška k tématu, pietní akt na náměstí, doprovodný pro‐
gram, bojová ukázka
pondělí 5. května 2014 Horní Planá ‐ od 18 hodin projíždění patroly městem, prohlídka vo‐
jenského tábora a techniky, přednáška k tématu
úterý 6. května 2014 Nová Pec ‐ od 13hodin prohlídka vojenské techniky, přednáška k té‐
matu, bojová ukázka
úterý 6. května 2014 Stožec ‐ od
18 hodin prohlídka vojenského
tábora a techniky, přednáška k
tématu, bojová ukázka
středa 7. května 2014 Strážný ‐
od 17 hodin prohlídka vojenské‐
ho tábora a techniky, přednáška
k tématu, bojová ukázka
čtvrtek 8. května 2014 Kvilda ‐
od 17 hodin pietní akt
pátek 9. května 2014 Bučina u
Kvildy ‐ od 17 hodin prohlídka
techniky

Do 27. 5. 2014 / Tradice a krása řemesla
v Oselcích / Klatovy, Galerie Atrium KD /
prezentační výstava Střední školy Oselce.
Uměleckořemeslné práce studentů oborů
truhlář, kovář a zámečník. Otevřeno pondělí
až pátek od 9 do 16 hodin, vstupné dobro‐
volné. Současně na ochozu galerie ‐ výstava:
Krajina a lidé Šumavy ve třech tisíciletích,
zapůjčila Správa NP a CHKO Šumava.
www.klatovy.cz
do 30. 6. 2014 / Výstava Srdeční záležitost /
Žihobce / časosběrné fotografie významné
české sochařky, malířky a fotografky Veroni‐
ky Richterové a Michala Cihláře. Výstava byla
připravena na zakázku Ministerstva zahra‐
ničních věcí jako způsob propagace ČR v za‐
hraničí a procestovala velkou část světa.
www.zihobce.eu
do 31. 7. 2014 / Výstava Ladislava Krato‐
chvíla a Ladislava Siebera: Fauna a flora v
hledáčku amatérských fotografů / Žihobce /
krásné fotografie detailů šumavské přírody,
zejména šumavských orchidejí, místních
motýlů, vážek. www.zihobce.eu

Krátkodobé květnové akce na Šumavě
1. 5. 2014 / Vítání ptačího zpěvu / Horšov‐
ský Týn / v 7 hodin u vstupu do zámeckého
parku naproti OD Radbuza, vede Petr Lang,
dalekohledy s sebou. www.mkzht.cz

Strana 2

www.isumava.cz

sobota 10. května 2014 Kvilda / Modrava ‐ od 11 hodin projíždění patroly, prohlídka vo‐
jenského tábora a techniky, přednáška k tématu, doprovodný program, bojová ukázka.

Oslavy osvobození v Kašperských Horách
V letošním roce budou oslavy probíhat ve dvou dnech a to v pondělí 5. května od 13 do
16 hodin výstavou historické techniky v prostorách Žižkova náměstí.
Bude zde možnost se ve vozidlech svézt a ta‐
ké si zastřílet z airsoftových zbraní. V úterý 6.
května začneme besedou o výstavě modelů
bojové techniky z 2. světové války, program
bude pokračovat příjezdem historické kolony.
Po dvanácté hodině proběhne pietní akt u
radnice na náměstí za účasti zástupce ame‐
rického velvyslanectví.
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na verni‐
sáž výstavy "Šumava umírající? Ne. Romantic‐
ká.", která se uskuteční v pátek 2. května v
prostorách výstavní místnosti na radnici od
18.00 hodin. Výstava je věnována ke 130. vý‐
ročí narození všestranného umělce Josefa
Váchala a potrvá do 30. května 2014. Více
informací o akcích v Kašperských Horách na:
www.sumava.net/khory

Hornoplánští v sobotu odstartují cyklosezónu na
Lipensku. Připravili akci ve velkém stylu!
Ráj cyklistů a in‐line bruslařů. Tak se často mluví o Lipensku. Není se čemu divit ‐ oblast
je protkána cyklostezkami, které jsou ideální zejména pro rodiny s dětmi. Zároveň nabízí
přírodu, jež uchvátí snad každého. Letošní cyklosezóna na Lipensku bude slavnostně
zahájena v sobotu 3. května. Místem celodenních oslav se stane Horní Planá.
Těšit se můžete na bohatý program
pro všechny věkové kategorie,
občerstvení, soutěže a tak dále. V
rámci akce bude představena nová
cyklostezka, která na Hornoplánsku
vznikala v minulém roce. Vede v délce
6 kilometrů podél břehu jezera od
převozu až do osady Hory a tam
plynule
navazuje
na
páteřní
šumavskou magistrálu. Je široká 4
metry a nabízí tak dostatek místa a
bezpečí jak pro malé děti, tak inline
bruslaře. Výhodou je, že k nové
cyklotrase je možné dorazit ze
vzdálenějších míst vlakem, protože
trasa vede jen kousek od vlakového
nádraží v Horní Plané.
„Cyklisté rádi o Horní Plané říkají, že
je vstupní branou do cyklistického ráje
na pravém břehu lipenského jezera,
který nabízí nádherné trasy vedoucí

1. 5. 2014 / 36. ročník Jarního přespolního
běhu / Nýrsko, Bystřický park / od 10 hodin,
pořádá
KČT
Nýrsko.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
1. 5. 2014 / Prvomájový výstup na kopec Sed‐
lo / Sušice / start na náměstí Svobody v 8:30
hodin – pěší turistický pochod ze Sušice na
Sedlo a zpět ( 16 km), pořádá KČT Odbor Suši‐
ce, info na tel. 376 526 848 .
www.mestosusice.cz/icsusice
3. 5. 2014 / Výroba náušnic různými techni‐
kami / Sušice, Komunitní centrum / od 9 do 12
hodin, na akci je nutné se přihlásit na tel. 721
253 560.
3. 5. 2014 / MČR ve střelbě z praku / Sušice,
KD Sokolovna / od 10 do 15:30 hodin.
www.mestosusice.cz/icsusice
3. 5. 2014 / Posezení s harmonikou / Mlázovy,
zámek / od 17 hodin k poslechu a tanci hrají
Kůrovci.
3. 5. 2014 / Pýcha a předsudek / Žihobce, Ži‐
hobecké divadlo J.K.Tyla / od 19:30 hodin
repríza divadelní inscenace v podání žihobec‐
kého divadla. www.zihobce.eu
3. 5. 2014 / Dětská soutěž v požárním útoku /
Nýrsko / od 9 hodin, cvičiště u hasičské zbroj‐
nice. www.sumavanet.cz/icnyrsko
3. 5. 2014 / Oslava osvobození /Železná Ruda
/ vzpomínkové odpoledne s hudbou a občer‐
stvením se koná u železnorudského Zámečku,
kam srdečně zve pořadatel, Železnorudský
klub.
3. 5. 2014 / Rallye Český Krumlov / Lipno nad
Vltavou / v rámci 42. Rallye Český Krumlov se
pojedou dvě rychlostní zkoušky na Lipně. Mezi
průjezdy rychlostní zkouškou závodní speciály
navštíví parkoviště pod lanovkou, kde je umís‐
těna servisní zóna. www.lipno.info
3. 5. 2014 /Chlumanský trh / Chlumany / Trh
s nabídkou čerstvého pečiva, hub, medu, ovo‐
ce, zeleniny, řezaných květin a bylin. Od 8 do
12
hodin.
Více
na
www.kyby.cz,
www.chlumany.cz
4. 5. 2014 / Od čerta až k operetě / Nýrsko,
lesní
divadlo
/
od
16
hodin.
www.lesnidivadlonyrsko.cz
4. 5. 2014 / Timbersports 2014 – Czech Cup
Města Sušice / Sušice, náměstí Svobody / od
12 hodin kvalifikační závod pro finále Czech
Series s nejlepšími sportovními dřevorubci ČR
za účasti vícemistra světa Martina Komárka.
www.mestosusice.cz/icsusice
4. 5. 2014 / Víťa Marčík – „ Malý princ“ / Suši‐
ce, kino / od 19 hodin netradiční loutková po‐
hádka o skřítcích, vílách, přírodě a lásce. Lout‐
kové divadlo pro velké, benefiční představení
na opravu kostela v Hartmanicích. Vstupenky
se prodávají v kině tel. 376 523 360, v KD Soko‐
lovna
tel.
376
528
686.
www.mestosusice.cz/icsusice
5. 5. ‐ 29. 6. 2014 / V páru se to lépe táhne/
Klatovy, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
/výstava ze sbírek klatovského muzea;
www.muzeum.klatovynet.cz
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nerušenou šumavskou přírodou. Jsme nesmírně rádi, že od letošní cyklistické sezóny můžeme
nabídnout i na levém břehu Lipna přímo v Horní Plané novou trasu, po které turisté i místní
obyvatelé dlouho volali,“ uvedl Jiří Hůlka, starosta Horní Plané.
Pokud si budete chtít Lipensko projet hned v sobotu, možná vás potěší dva okruhy, které
organizátoři připravili speciálně pro tuto akci. „Pro rodiče s dětmi a seniory jsme nachystali
20 kilometrů dlouhou trasu, která povede z parkoviště u pláže přes Hory, Novou Pec, Bližší
Lhotu a převozem pak zpátky do Horní Plané,“ uvedl ředitel Kulturního a informačního
centra v Horní Plané Luděk Štěpánek a dodal, že převoz budou moci registrovaní cyklisté i
pěší využívat po celý den zdarma!
Na své si přijdou i náročnější cyklisté. „Pro ty máme připravený okruh o délce 60 kilometrů,
a to z parkoviště u pláže přes Hory, Novou Pec, Bližší Lhotu, Frýdavu, přívozem do Frymburku
a přes Černou v Pošumaví a Hůrku zpět do Horní Plané,“ popsal Luděk Štěpánek.
Dějištěm sobotního slavnostního zahájení cyklosezóny na Lipensku, které se uskuteční za
jakéhokoliv počasí, se stane parkoviště u pláže v Horní Plané. Na místě budou velké stany,
pódium, obrovská TV obrazovka... Organizátoři věnovali při sestavování programu velikou
pozornost i nejmenším návštěvníkům. Ty zabaví například klaun Hugo, který nabídne mno‐
ho soutěží a her. Na místě bude také mimo jiné skákací hrad a dětská cyklodráha.
Dospělé v poledne potěší dechovka Pěčňovanka. Kdo holduje spíše říznější muzice, přijde
si na své u rockerů Rozkrock, kteří začnou ve 14 hodin. O večerní zábavu se poté postarají
country muzikanti ze skupiny Kocourovo kartáč. Na jejich vystoupení ve 20 hodin naváže
diskotéka.
V nově otevřené půjčovně kol Lipno Centrum přímo u nové cyklostezky si budete moci po
celý den zdarma otestovat špičková kola Rock Machine a in‐line brusle a v zastřešeném par‐
ty stanu si pochutnáte na grilovaných kýtách, klobáskách či guláši z hovězích líček.
Celá akce, kterou pořádá město Horní Planá ve spolupráci s Destinačním managementem
LIPENSKO o.p.s. a místními podnikateli, odstartuje v deset hodin dopoledne. Slavnostní za‐
hájení cyklistické sezóny na Lipensku je naplánováno na 14. hodinu. Chybět nebude horno‐
plánský starosta Jiří Hůlka a pozváno je také několik významných osobností, a to například i
z Rakouska.
Možnost zapůjčení kol a inline bruslí přímo v místě konání akce! Foto: Daniel Selucký.
Kultoruní a informační centrum Horní Planá ‐ 380 738 008, www.horniplana.cz,
www.sumava‐lipno.eu

Chlumanský trh
V roce 2014 se v Chlumanech bude konat již 5. ročník velmi oblíbeného venkovské‐
ho trhu, na kterém najdete drobné zvířectvo, mléčné výrobky, pečivo, kávu, uzeniny,
sýry, sezónní zeleninu a ovoce, čerstvé bylinky a květiny, ale také řemeslné výrobky,
tradiční venkovské produkty a potřeby pro drobné chovatele.
První trh v tomto roce se usku‐
teční v sobotu 3. května 2014.
I v letošním roce jsme připravili
na každý trh program pro děti v
zahradě mateřské školy a každým
trhem vás bude také doprovázet
muzika Šumavských šumařů!!!
Pokud tento termín nestihnete,
nevadí, trhy se v Chlumanech konají
každou první sobotu v měsíci od
května do října, vždy od 8 do 12 ho‐
din na volném prostranství u obec‐

5. 5. 2014 / Jazzový koncert s klasikou a po‐
ezií / Klatovy / účinkují: Jaroslav Pruner – kla‐
vír, Vít Fiala – kontrabas, Otto Hejnic – drums.
Recituje a slovem provází Alfréd Strejček. Sál
klatovské
radnice,
od
19
hodin.
www.klatovy.cz
5. 5. 2014 / Cyklus cestovatelských předná‐
šek – Aljaška / Sušice, kino / od 18 hodin,
přednáší Magdaléna Radostová, vstupné 50
Kč. www.mestosusice.cz/icsusice
6. 5. 2014 / Oslavy osvobození města Sušice
americkou armádou / Sušice, náměstí Svo‐
body / od 12:45 do 13:45 hodinoslavy 69.
výročí
osvobození.
www.mestosusice.cz/icsusice
6. 5. 2014 / Přednáška ‐ Konec II. světové
války a osvobození Klatovska / Klatovy / fak‐
ta týkající se našeho regionu, beseda k nově
vydané knize „Z Normandie přes Ardeny až k
nám“, promítání autentických fotografií,
ukázka dobových zbraní, přednáší Ing. Bohu‐
slav Balcar, od 9 hodin. Kino Šumava.
www.klatovy.cz
6. 5. 2014 / XVII. Ročník přehlídky dětských
pěveckých sborů / Klatovy / Velký sál KD, od
17 hodin. www.klatovy.cz
6. 5. 2014 / První světová válka pohledem
obecních kronik / / Prachatice, muzeum /
přednáška ‐ Mgr. Pavel Fencl, od 17 hodin.
www.prachatickemuzeum.cz
7. 5. 2014 / Májové oslavy/ Netolice / Oslavy
výročí osvobození republiky, zahájení ve 20
hodin u kostela sv. Václava položením věnců,
poté lampiónový průvod a po setmění slav‐
nostní ohňostroj. Odpoledne a v průběhu
oslavy se konají ukázky historické bojové
techniky armády USA. www.netolice.cz
7. 5. 2014 / Monsieur Amédée / Hartmanice,
KD / od 19:30 hodin derniéra divadelní hry.
Hraje Hartmanické ochotnické divadlo Tyl,
režie Josef Lád. Výtěžek ze vstupného bude
věnován na opravu střechy kostela sv. Kateři‐
ny v Hartmanicích. www.hartmanice.cz
8. 5. 2014 / 5. ročník pochodu Ždánovskými
vrchy / Kašperské Hory, náměstí / od 9 hodin,
trasy 5 km, 10 km, 20 km.
8. 5. 2014 / Oslavy osvobození 2014 / Kvilda
/ od 17 hodin pietní akt u příležitosti 69. výro‐
čí osvobození jihozápadních Čech a ukončení
2. světové války. www.kvilda.cz
8. 5. 2014 / Pýcha a předsudek / Žihobce,
Žihobecké divadlo J. K. Tyla / od 19:30 hodin
repríza divadelní inscenace v podání žihobec‐
kého divadla. www.zihobce.cz
8. 5. 2014 / Slavnostní otevření Muzea Ne‐
zamyslických kostelů/ Nezamyslice / od 16
hodin. www.zihobce.eu
9. 5. 2014 / Výstup na Kilimandžáro /
Hartmanice, ZŠ / od 19:30 hodin cestopisná
přednáška s promítáním. Přednáší paní Miluše
Schmalzová. Vstupné 50 Kč.
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ního úřadu.
Přijďte se podívat a nakoupit čerstvé produkty, všichni jste srdečně zváni. Pokud chcete
nabídnout také své produkty, kontaktujte obecní úřad v Chlumanech na tel. 602328400.
www.chlumany.cz

Jarní vyhánění v hoslovickém
mlýně
Hoslovický středověký mlýn zve ve čtvrtek 8.
května 2014 na vyhánění dobytka na pastvu a
ukázky řemesel spojené s tématem: vrcení másla,
výroba tvarohu, stříhání ovcí, dojení mléka, pří‐
prava domácích pomazánek. Program je připra‐
ven od 10 do 16 hodin.
Tento nejstarší a jedinečně dochovaný vodní
mlýn v Čechách najdete nedaleko od obce Vacov.
Ve spodní části obce Hoslovice u potoka stojí tři
stavby, jejichž návštěva jakoby nás přenesla do
dob dávno minulých. Areál unikátního hoslovické‐
ho mlýna tvoří původní mlýnice s obytnou částí, chlévy s kolnou a stodola, všechny kryté
došky, roubené či zděné ze smíšeného zdiva. Patří k němu také rybníček s náhonem, sad a
louky.
Více informací o středověkém mlýně se dozvíte na stránkách Hoslovický mlýn

9. – 10. 5. 2014 / Majáles / Sušice, Smetanův
sál Gymnázia a ostrov Santos / tradiční akce
Gymnázia Sušice.
9. 5. 2014 / Maryša / Horšovský Týn / od 19
hodin, kinosál, Divadelní soubor Hostouň.
www.mkzht.cz
9. – 10. 5. 2014 / Rock Point – horská výzva /
Železná Ruda – Špičák / druhý z "tour" pěti
závodů horských běhů a trekingů dvojic! Cent‐
rum akce bude na parkovišti Kaskády, Špičák.
Závody jsou určeny pro všechny výkonnostní
kategorie, bližší inf. na www.horskavyzva.cz
10. 5. 2014 / EnduroXrace / Sušice / Enduro
závod, okruh 42 km, měřené úseky na vrcho‐
lech Kalovy, Sedlo, Kalich, Svatobor. Od 12 ho‐
din. www.enduroxrace.cz
10. 5. 2014 /Otevírání turistické sezony / Kap‐
lice, park / zábavné odpoledne, při němž v ne‐
tradičních disciplínách mezi sebou soutěží týmy
z měst a obcí. Od 14 hodin. www.kaplice.cz
10. 5. 2014 / Srdcem pro děti / Klatovy /
charitativní koncert pořádá Klatovský deník,
Diakonie ČCE ‐ ZČ a MěKS Klatovy. Výtěžek
koncertu bude rozdělen handicapovaným dě‐
tem z Klatovska, Sušicka a Horažďovicka. Velký
sál KD Klatovy, od 14:00 hodin. www.klatovy.cz
10. 5. 2014 / Farmářské trhy/ Klatovy, náměstí
Míru / od 8 do 13 hodin, prodej farmářských
výrobků a vlastních výpěstků. www.klatovy.cz
10. 5. 2014 / Oslavy osvobození / Kvilda, Mod‐
rava / od 11 hodin projíždění patroly, prohlídka
vojenského tábora a techniky, přednáška k té‐
matu, doprovodný program, bojová ukázka.

Vltava Run
O víkendu 17. – 18. Května se uskuteční štafetový běh pro 12 členné týmy, trasa
povede nejkrásnějšími místy jižních a středních Čech od pramene Vltavy až
do Prahy.
Celkem běžci ve štafetovém závodu zdolají 350 km a každý soutěžní tým může
čítat maximálně 12 běžců. Trasa bude rozdělena na 36 úseků o délce 8 ‐ 15 km. Orga‐
nizátorem jsou pevně daná předávková místa.
Více informací na: http://vltavarun.cz/zavod

11. 5. 2014 / Den matek / Horšovský Týn / od
13 hodin, kinosál. www.mkzht.cz
11. 5. 2014 / Česko‐bavorská neděle / Železná
Ruda / u bývalé celnice v Alžbětíně tradiční
"Bleší trh" s hudbou a občerstvením.
www.sumavanet.cz/zeleznaruda
11. 5. 2014 / Večer slavíků / Horšovský Týn /
od 19 hodin, alej u kostela sv. Anny, vede Petr
Lang, dalekohledy s sebou. www.mkzht.cz
12. – 16. 5. 2014 / Výstava Japonsko našima
očima / Horšovský Týn / výstavní sál MKZ, ote‐
vřeno: po 12 – 16, út – pá 8 – 16 hodin.
www.mkzht.cz

Závody dračích lodí na Lipně
Akce, která během pár let vyrostla z téměř ro‐
dinné události do velkolepé sportovní akce spo‐
jené se snad ještě lepší pártyse letos již po sed‐
mé bude na Lipně konat o víkendu 17. 18. května
20104.
Akce bude probíhat celý den v prostorách Cam‐
pingu Lipno Modřín v Lipně nad Vltavou.
Na návštěvníky čeká bohatý doprovodný pro‐
gram, očekává se účast několika desítek posádek.
Každá je složená z 20 pádlujících, bubeníka a kor‐
midelníka. Bude jednou z posádek i ta vaše? Po‐

14. 5. 2014 / Čechomor / Kaplice, KD / koncert
populární české kapely, hrající v originálním
pojetí české, moravské a slovenské lidové pís‐
ně, od 19 hodin. www.kaplice.cz
15. 5. 2014 / Přednáška O vyznání víry / Suši‐
ce, Muzeum Šumavy / od 19:30 hodin další z
cyklu přednášek „V co vlastně věříme“, před‐
nášku vede P. Tomas van Zavrel.
15. 5. 2014/ Historie pivovarnictví v Chanovi‐
cích a okolí / Chanovice, KD / od 19 hodin
přednáška Mgr. T. Cihláře autora knihy „ Pošu‐
mavské pivovary „ spojená s výstavkou.

.
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skládejte tým a bojujte o titul mistrů Lipenské přehrady. Závodit může opravdu každý. Nic k
tomu není potřeba. Stačí, když přijedete v sobotu 17. 5. 2014 na Lipno. Veškeré vybavení
(dračí loď, pádla, buben) včetně kormidelníka a odborného výkladu vám zajistíme.
Kromě pádlování v partě kamarádů a krásném prostředí Lipna na vás čeká jihočeská po‐
hostinnost od rána až do dlouhého večera ve společnosti s nějakou tou kapelou a jinou zá‐
bavou. Připraven bude i bohatý doprovodný sportovní a kulturní program nejen pro děti.
Pokud také chcete přičichnout této atmosféře, neváhejte a přijeďte!
Více k této akci na www.hanace.info, o akcích v Lipně nad Vltavou na www.lipno.info.

Evropský festival duchovní
Evropský festival duchovní hudby „Šumava‐Bayerischer Wald“ zve do našeho pohranič‐
ního regionu již tradičně několik desítek sborů z Čech, Německa a dalších evropských ze‐
mí, aby zde interpretovaly duchovní skladby.
Krom inspirativní architektury zdejších kostelů a její nádherné akustiky lákají jednotlivé
soubory do Pošumaví také krásy zdejší přírody. I v tomto roce si v období od 9. května do 8.
června 2014 naplánovaly na Klatovsko cestu necelé tři desítky sborových těles, která již po‐
osmnácté pomáhají rozeznít kostelní prostory na Klatovsku tóny duchovních skladeb.
Festival již od svého založení v roce 1997 usiloval o obnovení hudebního a kulturního života
v Pošumaví a navázání kulturních a hudebních kontaktů se sousedním Bavorskem. Již jeho
zakladatel, pražský spolek Laetitia brzy přesunul konání významných festivalových akcí z
Kašperských Hor do Klatov jako přirozeného kulturního centra českého pohraničí. Ve městě

16. 5. 2014 /S KuFrem plným melodií / Klato‐
vy, KD / hraje: “KuFr” – dechový orchestr ZUŠ
Klatovy. V programu zazní klasické skladby
dechové hudby autorů L. Kubeše, M. Prajky, K.
Vacka a dalších, ale i skladby jiných žánrů. Só‐
lově se představí trubky, saxofony, baskřídlov‐
ky. Od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
16. 5. – 18. 5. 2014 / Pracovně‐naučné pobyty
pro mládež / Chanovice, skanzen / informace:
Mgr.
L.
Smolík
(tel.:
737 061 235)
www.muzeum.klatovynet.cz
16. 5. 2014 / Amadeus / Horšovský Týn / od
19 hodin, kinosál, Rádobydivadlo Klapý.
www.mkzht.cz
17. 5. 2014 / Koncert pěveckého sboru Hla‐
soň / Hrad Rabí / Strakonický smíšený sbor
vás potěší svým pěveckým uměním. Přijďte,
nejenom že uslyšíte krásnou hudbu, ale pod‐
poříte i dobrou věc ‐ výtěžek z koncertu bude
věnován na obnovu hradního kostela Nejsvě‐
tější Trojice. Začátek v 16 hodin, konírna.
www.hrad‐rabi.eu
17. 5. 2014 / Farmářské trhy / Vimperk / od 8
do
12
hodin,
Rožmberská
ulice.
www.vimperk.cz
17. 5. 2014 / Pochod za puchejřem / Horní
Planá, Rodný dům Adalberta Stiftera/ od 9
hodin, pro účastníky jsou připraveny 3 trasy
vojenským prostorem: 5 km s hrami pro děti,
10 km a 15 km. Start mezi 9 a 11 hod. Startov‐
né: dospělí 30 Kč, děti zdarma. Trasa pochodu
končí u motokár, zde bude možné opéci si
buřtíky a možnost dalšího občerstvení.
www.sumava‐lipno.eu, www.horniplana.cz
17. 5. 2014 / 5. ročník běhu kolem Lišáku /
Kašperské Hory / parkoviště na Prádle, od 9
hodin.

Klatovy a okolních obcích již tradičně proběhne nejvíce festivalových vystoupení. Klatovy
jako festivalové centrum budou hostit také nejvíce souborů – téměř každý z festivalových
víkendů mají zdejší milovníci hudby a sborového zpěvu možnost vyslechnout si jedno z fes‐
tivalových těles, které doprovodí nedělní bohoslužbu vždy od 10 hodin v jezuitském kostele
na náměstí.
Osmnáctý rok trvání festivalu představuje významný milník zejména v oblasti česko bavor‐
ské hudební spolupráce. Z minulých festivalových ročníků přetrvává a nadále roste zájem
příhraničních bavorských farností o vystoupení českých festivalových sborů. Festivalu se po‐
dařilo uskutečnit sen jeho zakladatelů a je skutečně rovnoměrně rozprostřen na obou stra‐
nách hranice. Dosud však mezi festivalovými účastníky výrazně převažovaly české pěvecké
sbory a zájem německých těles o účast na festivalových vystoupeních byl spíše sporadický.
To se však letošním rokem mění. Po loňských prvních kontaktech s festivalem se na něm
nyní významnou měrou podílejí tělesa z lamského vikariátu – krom lamského kostelního
sboru, který již v minulém roce navázal aktivní spolupráci s chudenickým Rejchovým ko‐
morním sborem, to je například ženské vokální uskupení Horizont či zdejší Gospelchor. Pest‐
ré spektrum doplňuje mužské kvarteto Lamer Winkel Vierg´sang a další.
Stoupající podíl hudebních těles od bavorských sousedů se projeví také na klatovských
festivalových koncertech. Klatovy jako jediné z festivalových center hostí hned dva a vždy s
osobitým programem. Již první z koncertů plánovaný na sobotu 31. května od 19. hodin do
arciděkanského kostela nabídne zajímavé hudební kontrasty. Po loňském úspěšném vy‐
stoupení v rámci festivalu opět přijalo pozvání profesionální mužské pěvecké kvarteto z

17. 5. 2014 / Čistá řeka Otava / Sušice, Na
Fufernách/ od 9 hodin úklid odpadků z břehů
a okolí řeky, sraz na Fufernách před restaura‐
cí. www.otavatour.cz
17. 5. 2014 / Den pro rodiny / Sušice, ost‐
rov Santos / od 13 hodin společná oslava me‐
zinárodního dne rodiny s programem. Pořádá
Diakonie Západ.
17. 5. – 18. 5. 2014 / Otevření muzea / An‐
nín, Muzeum lehkého opevnění / jde o objekt
předválečného lehkého opevnění vz. 37, zvaný
řopík. Čeká Vás výklad průvodců, zajímavé
informace, výstavka zbraní, vzduchovková
střelnice a další. Jak se dostanete do muzea?
Ze Sušice po silnici směr Kašperské Hory, za
autokempem Annín Vás k muzeu navedou
cedule. Parkování u autobusové zastávky. Kon‐
takt R. Mrzena, tel. 731 110 643 a P. Hromád‐
ka , tel. 777 273 919. Vstupné dobrovolné.
17. – 18. 5. 2014 / Dny japonské kultury /
Horšovský Týn / 10. ročník slavností v ZOO a
BZ Plzeň. www.mkzht.cz
18. 5.2014 / Den muzeí / Klatovy ‐ náměstí
Míru / vstup do barokní lékárny u Bílého jed‐
norožce zdarma. www.muzeum.klatovynet.cz
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Lamu Lamer Winkel Vierg´sang zabývající se autentickou interpretací lidových duchovních
písní, interpretovaných ve starobavorském dialektu. O repertoárový kontrast k tomuto sou‐
boru se postará zvukově zajímavý studentský komorní sbor Ko.Mar pod vedením Hany
Bezděkové orientující se více na novodobý sborový repertoár.
Tradičně se v Klatovech uskuteční také Hlavní koncert festivalu, a to 7. června od 19:30
hodin v jezuitském kostele. Také zde bude repertoár poněkud netradiční. Organizátoři festi‐
valu totiž tentokrát sáhli po ryze instrumentálním programu. V podání bavorského hosta –
Dolnobavorského lékařského orchestru z Deggendorfu – uslyšíme orchestrální verzi svě‐
toznámého meditačního cyklu Josepha Haydna Sedm posledních slov našeho Vykupitele na
kříži. K interpretaci této geniální kompozice si tento smyčcový orchestr přizval české hudeb‐
níky. Zcela v intencích tohoto festivalu tak v Klatovech uslyšíme česko‐německé hudební
těleso.
Bližší informace o festivalových lokalitách, termínech i zúčastněných tělesech naleznete na
webových stránkách festivalu www.fdh.sumavanet.cz

Staročeský řemeslný jarmark na Linecké stezce v
Netolicích
Město Netolice srdečně zve na Netolický jarmark, který se letos uskuteční v sobotu 24.
května 2014.

18. 5. 2014 / Techniky malířů Bošků / Pracha‐
tice, Muzeum české loutky a cirkusu / zveme
veřejnost na tvůrčí dílnu ve spolupráci s Pra‐
chatickým muzeem. Součástí dílny je komen‐
tovaná prohlídka výstavy Malíři Boškové z Vla‐
chova Březí. Prozkoumáme techniky malířů
Bošků jako je čtvercová síť a používání šablon.
Vytvoříme společné dílo inspirované výstavou,
od 14.30 hodin. www.nm.cz
18. 5. 2014 / Rychlé šípy/ Nýrsko, lesní diva‐
dlo/ od 16 hodin, účinkuje divadlo Dešenice.
www.lesnidivadlonyrsko.cz
18. 5. 2014 / IV. ročník běhu do vrchu na hrad
Kašperk / Kašperské Hory / náměstí, od 10
hodin. www.sumava.net/ickhory
19. 5. 2014 / Věra Špinarová / Sušice, KD So‐
kolovna / od 19:30 hodin koncert jedné z nej‐
lepších a nejvýraznějších osobností českého
popu a rocku. www.kulturasusice.cz
20. 5. 2014 / O Jirkovi a třech psech / Pracha‐
tice, Muzeum české loutky a cirkusu /zveme
rodiče s dětmi na tvůrčí dílnu z cyklu Povídám,
povídám pohádku. V pravidelných dílnách se
účastníci jednou za měsíc setkají s pohádkou,
která je vyprávěna netradičním způsobem.
Všichni společně budou spoluvytvářet příběh,
pomáhat hrdinům a představovat postavy z
pohádek za pomoci pantomimy, loutek, kos‐
týmů apod. Na závěr dílny si pak po náročném
dobrodružství děti i rodiče odpočinou při vý‐
tvarných aktivitách. Od 10 hodin. www.nm.cz
20. 5. 2014 / Křest knihy: Otava, perla mezi
řekami / Sušice, Městská knihovna/ od 17
hodin křest provede známý milovník řeky Ota‐
vy kytarový virtuos Lubomír Brabec, součástí
křestu bude také autogramiáda.
20. 5. 2014 / Konec starých časů. Dusné léto
roku 1914 / Prachatice, muzeum / přednáška
‐
PhDr. František Kubů, od 17 hodin.
www.prachatickemuzeum.cz

Na jarmarku může návštěvník shlédnout předvádění starých řemesel a nakoupit
vlastnoručně vyrobené výrobky přímo od řemeslníků a pro všechny věkové kategorie
celodenní program s kulturními a divadelními představeními, šermířská klání… a spousta
další zábavy.
Pro návtěvníky je připraven celodenní program s kulturními a divadelními představeními
pro všechny věkové kategorie, výtvarné dílny pro děti, věštírna, lukostřelba, ukázka
šermířské výzbroje, jízda na ponících, příjezd parního vlaku Peklík (trasa České Budějovice –
Dívčice – Netolice a zpět). Celý zážitek jistě zpestří téměř sto vybraných stánků pouze s
výrobky řemeslné povahy, staročeskou kuchyní,
nápoji a různými pochoutkami.
Viděli jste někdy takový jarmareční rohlík? Neto‐
lický pekařský cech byl nejstarší v Čechách, založen
byl již v roce 1338. Díky tomu a po staletí vyhláše‐
nému chlebu a pečivu, se v okolí Netolickým pře‐
zdívalo buchtáři.
Více informací k netolickému jarmarku naleznete
na: http://netolicky‐jarmark.webnode.cz

22. 5. 2014 /Lucie Bílá a Petr Malásek
/Klatovy, KD / recitál několikanásobné zlaté
slavice Lucie Bílé za klavírního doprovodu Pet‐
ra Maláska. Těšit se můžete na jedinečný hu‐
dební zážitek v podání toho nejlepšího hlasu
naší české hudební scény. Velký sál KD, od 19
hodin. www.mksklatovy.cz
22. 5.2014 / Evropský den parků / Kašperské
Hory, IS a SEV NP Šumava / speciální odpo‐
lední program pro návštěvníky v areálu Stře‐
diska environmentální výchovy v Kašperských
Horách. Od
13
do
17
hodin.
www.npsumava.cz
22. 5. 2014 / Dívčí válka / Sušice, KD Soko‐
lovna/ od 19:30 hodin premiéra nové divadel‐
ní hry v nastudování sušického ochotnického
spolku Schody. www.kulturasusice.cz
23. 5. 2014 / Předváděčka / Horšovský Týn /
od 19 hodin, kinosál, Divadelní soubor Kolo‐
fantí, Koloveč. www.mkzht.cz
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Pozvánka na akce pořádané NP Šumava
1. května 2014 / Otevření muzea a vernisáž výstavy / Zámek a hrad Vimperk, Vlčkova
věž / Od 15 hodin zahájení výstavní sezony a vernisáž výstavy Český kalendář k výročí
vytištění prvního českého kalendáře a k tradici knihtisku ve Vimperku.
1. května 2014 / Jaroslav Šafr: Sochy / Zámek a hrad Vimperk, Vlčkova věž / Od 15
hodin výstava keramických soch předního českého výtvarníka Jaroslava Šafra
3. května 2014 /Požehnání pramene / Hauswalská kaple u Srní / Od 10 hodin.
4. května 2014 / Vítání ptačího zpěvu / IS Stožec ‐ venkovní areál / Od 5 do 12 hodin vy‐
cházka s poznáváním ptáků a jejich hlasů, ukázka odchytu a kroužkování ptáků.
6. května 2014 /Vyjížďka v kočáře taženém koňmi / IC Srní / Povídání o historii s ná‐
vštěvou zajívavých míst. Dopolední trasa: 9 ‐ 11:30 Vchynicko‐Tetovský plavební kanál,
Hauswaldská kaple, odpolední trasa: 13 ‐ 15:30 Dolní, Prostřední a Horní Hrádky. Počet
míst ve voze do 12 osob. Cena jedné trasy: 150Kč na osobu (děti do 10 let zdarma).
7. května 2014 /Musejní diskusní klub / Hudební hospoda XIII. ve Vimperku / Modero‐
vaná diskuse k historii Vimperka a Šumavy na téma Pravěk na Šumavě, od 20 hodin.
7. května 2014 /Putování za skřítky lesa / IS Rokyta / Pro školy a skupiny ‐ Pojďte si s
námi postavit domeček pro lesní skřítky. Výprava pro malé i velké za poznáním, od 9:30
‐ 15 hodin. V případě nepříznivého počasí bude akce po domluvě přesunuta na jiný termín.
9. května 2014 /Ukázka kování koně / Borová Lada, bývalá rota / Přijďte se podívat,
jak se ková kůň, od 9 hodin.

23. 5. 2014 / Noc kostelů / Horšovský Týn /
kostel sv. Petra a Pavla a kostel sv. Apoliná‐
ře v Horšovském Týně, kostel Všech svatých
v Horšově. www.mkzht.cz
23. 5. 2014 / Noc kostelů / Žihobce / od
18.30 hodin komentovaná prohlídka kostela
Proměnění Páně v Žihobcích, od 19.15 kon‐
cert chrámového pěveckého sboru Velkobor
pod vedením Radky Kočí. Vstupné doboro‐
volné. www.zihobce.eu
23. – 25. 5. 2014 / Sušické slavnosti 2014 /
Sušice, náměstí Svobody/ od 18 hodin tra‐
diční víkendové slavnosti k zahájení letní
turistické sezóny. Kulturní program, slav‐
nosti budou zakončeny setkáním turistů na
Svatoboru v neděli odpoledne. Scény na
náměstí
a
na
ostrově
Santos.
www.kulturasusice.cz
24. 5. 2014 / No Name / Sušice, náměstí
Svobody / od 20:30 hodin koncert známé
slovenské kapely pod širým nebem. Vstup
volný.
24. 5. 2014/ Staročeský řemeslný jarmark
na Linecké stezce / Netolice /
www.netolice.cz
24. 5. 2014 / Jarní byliny / Kašperské Hory,
IS a SEV NP Šumava / botanická vycházka v
okolí Kašperských Hor k Evropskému dni
parků.
Od
10
do
14
hodin.
www.npsumava.cz

13. května 2014 /Vyjížďka v kočáře ta‐
ženém koňmi / IC Srní / Povídání o his‐
torii s návštěvou zajívavých míst. Dopo‐
lední trasa: 9 ‐ 11:30 Vchynicko‐
Tetovský plavební kanál, Hauswaldská
kaple, odpolední trasa: 13 ‐ 15:30 Dolní,
Prostřední a Horní Hrádky. Počet míst
ve voze do 12 osob. Cena jedné trasy:
150Kč na osobu (děti do 10 let zdarma).

24. 5. 2014 / Lipenský půlmaraton / Frym‐
burk/ závody v běhu a in‐line bruslení.
www.frymburk.cz

14. května 2014 /Putování za skřítky lesa / IS Rokyta / Pro školy a skupiny ‐ Pojďte si s
námi postavit domeček pro lesní skřítky. Výprava pro malé i velké za poznáním do šu‐
mavských lesů, od 9:30 – 15 hodin. V případě nepříznivého počasí bude akce po domluvě
přesunuta na jiný termín.

25. 5. 2014 / Dětský den / Horní Planá,
park na náměstí / od 14 hodin Shaker Pro‐
duction uvádí Dětskou farmu. Jde o zábavně
‐ naučný interaktivní program pro děti.
www.sumava‐lipno.eu, www.horniplana.cz

17. května 2014 /Vernisáž výstavy Václav Mandelík: Náhodou... / Zámek a hrad Vim‐
perk, zámecká galerie / výstava obrazů a objektů výtvarníka a malíře, který pochází z
Vimperka a patří k předním představitelům evropského minimalismu, od 15 hodin.

26. 5. ‐ 30. 5. 2014 / Den Země / Horšovský
Týn / výstavní sál MKZ. www.mkzht.cz

21. května 2014/ Putování za skřítky lesa / IS Rokyta / Pro školy a skupiny ‐ Pojďte si s
námi postavit domeček pro lesní skřítky. Výprava pro malé i velké za poznáním do šu‐
mavských lesů, od 9:30 – 15 hodin. V případě nepříznivého počasí bude akce po domluvě
přesunuta na jiný termín.
22. května 2014 /Evropský den parků / IS a SEV Kašperské Hory /Speciální odpolední
program pro návštěvníky v areálu SEV, od 13 do 17 hodin.
24. května 2014 / Evropský den parků / IS Stožec / Tradiční akce u příležitosti Evropské‐
ho dne parků, vyhlášeného Federací EUROPARC a připadá na 25.5. Od 9 do 12 hodin.
24. května 2014 /Jarní byliny / IS a SEV Kašperské Hory / Botanická vycházka v okolí
Kašperských Hor k Evropskému dni parků, od 10 do 14 hodin.
27. května 2014 /Vyjížďka v kočáře taženém koňmi / IC Srní / Povídání o historii s ná‐
vštěvou zajívavých míst. Dopolední trasa: 9 ‐ 11:30 Vchynicko‐Tetovský plavební kanál,
Hauswaldská kaple, odpolední trasa: 13 ‐ 15:30 Dolní, Prostřední a Horní Hrádky. Počet
míst ve voze do 12 osob. Cena jedné trasy: 150Kč na osobu (děti do 10 let zdarma).

24. 5. 2014 / Slavnosti dřeva na Stezce ko‐
runami stromů /Lipno nad Vltavou / boha‐
tý
doprovodný
program.
www.stezkakorunamistromu.cz

27. 5. 2014/ Přednáška "Kruté jaro 1942
v Klatovech / Klatovy, Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše / přednáškový sál muzea; lektor
Jana
Jirák,
od
18
hodin.
www.muzeum.klatovynet.cz
27. 5. 2014 / Beseda – Budhismus dnes /
Sušice, kino/ od 17 hodin, vstupné 80/60
Kč.
28. 5 2014 / Ostře sledované vlaky / Hor‐
šovský Týn / od 19 hodin, kinosál, Divadlo
Alfa, Plzeň. www.mkzht.cz
29. 5. 2014 / Mezinárodní festival komorní
hudby / Klatovy / Americké jaro 2014 ‐
Sean Chen – americký klavírista, jenž je os‐
lavován jako vycházející hvězda. Dosáhl mi‐
mořádných úspěchů v mezinárodních
soutěžích V programu zazní skladby Fryde‐
ryka Chopina, Aarona Coplanda, Johanna
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28. května 2014 /Putování za skřítky lesa / IS Rokyta / Pro školy a skupiny ‐ Pojďte si s
námi postavit domeček pro lesní skřítky. Výprava pro malé i velké za poznáním do šu‐
mavských lesů, od 9:30 – 15 hodin. V případě nepříznivého počasí bude akce po domluvě
přesunuta na jiný termín.
29. května 2014 / Československý zbrojní průmysl po II. světové válce / Vimperk,
MěKS / Přednáška vědeckého pracovníka Vojenského historického ústavu přiblíží jednu
z etap poválečného zbrojení v Československu. Od 18 hodin.
29. května 2014 /Šumavou hudební I. / Vimperk, učebna SEV / První díl fotografické
procházky Šumavou ‐ inspirátorkou i působištěm hudebních umělců. Jedná se o další
téma z oblíbeného cyklu šumavských besed místního fotografa a učitele hudby Jana
Tláskala. Od 18 do 20 hodin.
30. května 2014 / Návštěva Domu divočiny a prohlídka zvířecích výběhů / Alžbětín, IS –
Falkenstein / Pojďme společně poznat divočinu kousek za hranicemi, do centra NP Bavorský
les ‐ oblast Falkenstein. Navštívíme zvířecí výběhy (rys, vlk, koně Převalského a další), jeskyni
z doby kamenné a Dům divočiny ‐ místo zážitků, nových informací a her pro děti i dospělé.
Součásti prohlídky je i film o Šumavě v 3D. Odjezd z nádraží Alžbětín, sraz v IS Alžbětín v 9.20
hodin, návrat v 13.30 hodin.
31. května 2014 / Vernisáž výstavy Jiří Říha: Drobnosti / Zámek a hrad Vimperk, Vlčkova
věž/ výstava obrazů předního českého malíře a restaurátora.
Bližší informace a kontakty k akcím pro veřejnoost pořádaným NP Šumava naleznete na:
www.npsumava.cz

Inocenc se vrátil do Šumavského pivovaru Vimperk
V listopadu 2013 bylo ve Vimperku novému zvonu Inocenc žehnáno Vimperským tmavým
Doppelbockem 19° ‐ Inocencem.
Město Vimperk vzpomnělo patrona města sv. Inocence i
nového zvonu v závěru dubna 2014, a jak jinak: Šumavský
pivovar pro tuto příležitost uvařil speciální várku piva Ino‐
cenc. Pivo bylo dáno na výčep 25. dubna, kdy byla
v kostele Navštívení Pany Marie ve Vimperku sloužena
slavnostní mše a večer proběhlo posezení u piva Inocenc
s harmonikou v Šumavském pivovaru.
Pivo Inocenc bylo vysoce hodnoceno, a nyní máte mož‐
nost jej přijít ve výjimečné várce ochutnat i začátkem
května. Nemáte právě letos čas? Oslava i pivo Inocenc se budou v tomto čase opakovat kaž‐
doročně.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk, www.sumavskypivovar.cz

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.

Sebastiana Bacha, Clauda Debussyho, Mau‐
rice Ravela. Sál klatovské radnice, od 19 ho‐
din. www.mksklatovy.cz
29. 5. 2014 / Přednáška: Radost z jídla aneb
co by na talíři chybět nemělo / Sušice, kino
/ od 17 hodin tradiční přednáška o zdravé
výživě, kterou povede terapeutka Vladimíra
Nauková.
30. 5. 2014 / Den dětí / Horšovský Týn /
„Milan a králíci Bob a Bobek“ ‐ pořad plný
písniček, tance, soutěží o ceny a dobré zá‐
bavy, od 16 do 18 hodin, prostranství za
kinem. www.mkzht.cz
30. 5. 2014 / Maloměstské klepny / Žihob‐
ce / představení sušického ochotnického
divadla SušDivOch od 19.30 hodin.
www.zihobce.eu
31. 5. 2014 / Farmářské trhy / Sušice, ná‐
městí Svobody / od 8 do 13 hodin trhy s
farmářskými produkty a doprovodným kul‐
turním programem. Tentokrát se soutěží „ O
nejlepší sušický guláš“. Kdo má zájem se
zúčastnit soutěže, nechť přinese svůj „ vý‐
tvor „ na náměstí v 10:00 hodin.
31. 5. 2014 / Posezení s písničkou /
Hartmanice, hotel Vintíř / od 15 hodin na
harmoniky zahrají bratří Potužníkové.
Vstupné 30 Kč.
31. 5. 2014 / Netopýřím parkem / Žihobce /
slavnostní otevření nové Naučné stezky v
zámeckém parku a nového multifunkčního
dětského hřiště v rámci DNE DĚTÍ.
www.zihobce.eu
31. 5. 2014 / Historie hrou aneb kratochvíle
a rozvernosti v klášteře nejen pro děti /
Horšovský Týn, Kapucínský klášter / soutě‐
že, hry, tance, ohně, od 14 do 22 hodin, po‐
řádají: Práčata z Týna a jejich přátelé.
www.mkzht.cz
31. 5. 2014 / Rabijáda ‐ aneb hrad dětem /
Hrad Rabí / již 13. ročník dětského dne na
hradě Rabí, plného soutěží a odvážných dis‐
ciplín. Pozor! Letos mohou soutěžit s dětmi i
rodiče, takže bude více zábavy pro všechny.
Jaká budou klání? Střílení z kuší a katapultů
na cíl, souboj na dřevěných koních, stavění
brány, rozličná cvičení pro šedou kůru
mozkovou. Jak je již dobrou tradicí, při pl‐
nění úkolů projdete lanovkou celým hradem
‐ od hladomorny až po vysokou věž. Začátek
od 9 hodin. www.hrad‐rabi.eu
31. 5. 2014 / Summer Start / Špičák / zahá‐
jení víkendového provozu lanovky a bike‐
parku, v sobotu je připraven večírek kde
zahraje
písničkář
Harry
Gump.
www.spicak.cz
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