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Dubnové akce na Šumavě

Výstavy a dlouhodobé akce

2. 4. 2019 / Přednáška Historie Chovatelské stanice a Poddůstojnické školy psovodů
v Libějovicích / Prachatice, muzeum / od 17 hodin. www.prachatickemuzeum.cz

2. 4. – 26. 5. 2019 / Výstava Historie služební kynologie
/
Prachatice,
muzeum
/
www.prachatickemuzeum.cz

2. 4. 2019 / Tvořivá dílna / Klatovy, Vlastivědné muzeum / přijďte si vyrobit ptáčka
z různých materiálů, od 17 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz

3. 4. -3. 5. 2019 / Exlibris / Prachatice, Galerie Dolní
brána / výstava grafických listů z mezinárodní soutěže, vernisáž 2. 4. v 17 hod. www.prachatice.eu

3. 4. 2019 / Beránek měsíc / Prachatice, Galerie Dolní brána / hudebně poetický večírek ke
105. výročí úmrtí Christiana Morgensterna, od 19 hodin. www.prachatice.eu
4. 4. 2019 / Vimperská privilegia / Vimperk, Měks / vernisáž výstavy k výročí povýšení Vimperka na město, od 18 hodin. www.meks-vimperk.com
4. 4. 2019 / Ukázka tradičních technik zdobení kraslic, pletení pomlázek, tvoření ptáčků z
kukuřičného šustí, paličkování a zdobení perníčků / Klatovy, Vlastivědné muzeum / doprovodná akce k výstavě "Přišlo jaro...“ od 10 do 16 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz
5. 4. 2019 / Láskyplné vystoupení kapely Jar of Jam / Vimperk, Kavárna Ve Skále / koncert
studentské kapely pro všechny milovníky hudby, od 19 hodin. www.meks-vimperk.com
6. 4. 2019 / Komentovaná prohlídka kostela sv. Mořice / Mouřenec u Annína / od 11 hodin. www.pratelemourence.cz
6. 4. 2019 / Ples dechovky a mažoretek / Vimperk, KD Cihelna / od 19.30 hodin.
www.meks-vimperk.com
6. 4. 2019 / Tři sestry / Vimperk, hotel Zlatá Hvězda / koncert od 20.30 hodin. www.meksvimperk.com

do 15. 4. 2019 / Osudový březen 1939 / Klatovy,
expozice v kině Šumava / osudné tři březnové dny
dokázaly tragicky změnit naše dějiny a urychlit začátek 2. světové války. Připomeňme si tyto události
prostřednictvím objektivu a různých dokumentů.
do 21. 4. 2019 / Výstava studentských prací fakulty
stavební ČVUT v Praze / Vimperk, kavárna Happy
Coffee / řešené lokality: hřbitov, letní kino, arboretum, letní areál sportů, ulice Na výsluní.
do 30. 4. 2019 / Výstava Náhodná setkání / Žihobce,
muzeum / výstava fotografií Jany Dvorské a Miloše
Kašpara. www.zihobce.eu
do 30. 4. 2019 / Výstava Z jedné palety / Žihobce,
muzeum / společná výstava obrazů žáků malířky Olgy
Hrachové. www.zihobce.eu
do 5. 5. 2019 / Výstava Přišlo jaro… / Klatovy, Vlastivědné muzeum / www.muzeum.klatovynet.cz
do 6. 5. 2019 / Zdeněk Rubáš a Pavla Breuová: Snadné
je snít / Horažďovice, Městská galerie / výstava /
www.muzeumhd.cz
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6. 4. 2019 / Country bál / Volary, sál radnice / hrají Rybníkáři, od 20 hodin.
www.mestovolary.cz
7. 4. 2019 / Jak bylo, když nebylo / Prachatice, městské divadlo / divadelní hra v podání
Divadla Sem Tam Fór, od 10 hodin. www.prachatice.eu
8. 4. 2019 / Sušická tančírna / Sušice, KD Sokolovna / oblíbená tančírna pro dospělé pod
vedením tanečního mistra Jiřího Hájka, od 19 hodin. www.kulturasusice.cz
9. 4. 2019 / Komentovaná prohlídka výstavy „Přišlo jaro“ / Klatovy, Vlastivědné muzeum /
prohlídka s kurátorkou Ivanou Sieberovou, od 17 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz
10. 4. 2019 / Rendez-vous s cestovatelem Petrem Hejnou / Vimperk, městská knihovna /
beseda tentokráte na téma „Bavorsko podél Dunaje“; od 17 hodin. www.meksvimperk.com
10. 4. 2019 / Jarní koncert / Vimperk, ZUŠ / koncert žáků ZUŠ Vimperk; od 18 hodin.
www.meks-vimperk.com
10. 4. 2019 / Ženské nebe / Volary, sál radnice / kabaret v podání Ženského amatérského
spolku Homole, od 20 hodin. www.mestovolary.cz
11. 4. 2019 / 4tet / Vimperk, KD Cihelna / koncert - Jiří Korn, David Uličník, Jiří Škorpík, Dušan Kollár; vstupné 590,- a 550,-; od 19 hodin. www.meks-vimperk.com
11. – 12. 4. 2019 / Brány památek dokořán / Klatovy / zvýhodněné vstupné na Černou věž,
do Pask a katakomb. www.klatovy.cz
12. 4. 2019 / Josef Alois Náhlovský, Pepa Štross a syn / Netolice, městské divadlo / od 20
hodin. www.netolice.cz
12. 4. 2019 / Kurz plstění / Volary, městská knihovna / Ivana Jiřičková vás zve na naučný
kurs, vzhledem k omezené kapacitě je nutné si místo v kurzu předem rezervovat na telefonu: 388 333 261; začátek v 17 hodin. www.mestovolary.cz

Ukliďme Česko, ukliďme
Šumavu
V průběhu dubna probíhá celorepubliková úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Hlavním úklidovým dnem letošního roku bude 6. duben.
Dobrovolníci budou uklízet černé skládky i drobný
nepořádek. Aktuálně je na webu organizátorů
www.uklidmecesko.cz přihlášeno přes 2800 úklidových akcí.
Uklízet se bude i na Šumavě. Pokud máte chuť přijít
pomoci uklidit šumavské stezky a načerpat energii do
krásné přírody, můžete se připojit. Nebo zorganizovat vlastní akci. Stačí se zaregistrovat na stránkách
www.uklidmecesko.cz . Zde je také interaktivní mapa
míst, kde je již úklid organizován.
Po registraci budete mít možnost dát dobrovolníkům vědět všechny důležité informace o vašem úklidu.

Sváteční vycházka za
tajemstvím Velhartic
Soukromé muzeum šumavských minerálů ve
Velharticích vás v sobotu 20. dubna 2019 zve na
sváteční vycházku okolím Velhartic.
Dozvíte se o tajemných příbězích a pověstech o
městečku, kostelech, hradu Velhartice, i tajemného
hřbitova.

12. 4. 2019 / Od cembala ke klavíru aneb procházka staletími / Prachatice, městské divadlo / koncert Drahoslavy Satorové a Evy Tornové, od 19 hodin. www.prachatice.eu
13. 4. 2019 / Velikonoční jarmark / Horažďovice, Mírové náměstí / od 9 do 12 hodin řemeslný a farmářský jarmark, kulturní program. www.horazdovice.cz
13. 4. 2019 / Probouzení skřítků a strašidel / Mlázovy, pohádková chalupa / otevření výstavy, probuzení skřítků, maňáskové divadélko, pečení buchet pro skřítky, děti si mohou
upéct svoji buchtu, od 13 hodin, informace tel.: 608 961 611, www.pohadkovachalupa.cz
13. 4. 2019 / Tkalcovská dílna / Prachatice, muzeum / vyzkoušíte si tkaní na rámech a kartonu, předení vlny na kolovrátku a plstění; od 10 do 14 hodin. www.prachatickemuzeum.cz
13. 4. 2019 / Velikonoce na Podlesí / Hoslovice, mlýn / přijďte přivítat jaro na první akci
letošního roku ve mlýně, hry pro
děti, pletení pomlázek, prodej výrobků. www.muzeum-st.cz
13. 4. 2019 / Komentovaná prohlídka kostela sv. Mořice / Mouřenec u Annína / od 11 hodin.
www.pratelemourence.cz
13. 4. 2019 / Velikonoční řemeslné trhy / Vimperk, MěKS /
v doprovodném programu zazpívají a zatancují děti z DDM, ZŠ a MŠ, pro děti budou otevřeny tvořivé velikonoční dílny. Od 8
hodin. www.meks-vimperk.com
13. 4. 2019 / Expediční kamera / Klatovy, kino Šumava / filmový festival nejlepších cestovatelských a dobrodružných filmů, od 18 hodin. www.expedicnikamera.cz

Vycházka je cca na 2,5 hod. včetně promítání. Akce
je vhodná pro děti i dospělé, trasa sjízdná i pro kočárky. Nutná telefonická rezervace na 735 099 975
nebo info@muzeummineralu.cz.
Muzeum minerálů také nabízí zajímavou aktivitu
pro jednotlivce i skupiny - hledání minerálů.
Nyní na jaře je nejvhodnější doba na jejich hledání.
Chcete si najít své krásné minerály? Pojeďte s námi
na lokality. Cena a čas je na individuální domluvě dle počtu účastníků a počtu navštívených lokalit. Pro
více informací volejte na tel: 735 099 975.
Muzeum minerálů ve Velharticích bude během
dubna otevřeno po telefonické domluvě 735 099
975, o Velikonocích bude otevřeno pá 19.4. - po 22.4.
každý den od 10 do 17 hodin.
Mirka Dvorská, Muzeum šumavských minerálů
Velhartice
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13. 4. 2019 / Ukliďme si Česko – den Země / Volary / akce pro děti i dospělé, uklidíme Volary a okolí, sraz ve 14 hodin před DDM Volary. www.mestovolary.cz
14. 4. 2019 / Venčíme! / Horažďovice, DDM / jak trávit čas s dětmi v přírodě. www.ddmhd.cz
15. 4. 2019 / Velikonoční tvořivá dílna / Horská Kvilda, SEV / přijďte si vyzkoušet svoji kreativitu a zručnost, doporučujeme rezervaci míst na tel.: 388 328 188, cena programu 50 Kč,
od 15 do 17 hodin. www.npsumava.cz
16. 4. 2019 / Jarní koncert souboru Maraveja / Prachatice, Galerie Neumannka / od 18
hodin. www.prachatice.eu
16. 4. 2019 / Tvořivá dílna „vajíčko 100x jinak“ / Klatovy, Vlastivědné muzeum / přijďte si
do tvořivé dílny vyzdobit velikonoční vajíčko z různých materiálů s lektorkou Ivanou Sieberovou, od 17 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz

Velikonoční hra v zahradě
zámku Kratochvíle
Pro návštěvníky, malé i velké, bude na Velikonoční
pondělí 22. dubna 2019 přichystána již tradiční velikonoční hra.
V zámecké zahradě bude uschováno několik malovaných vajíček, u kterých budou umístěny záludné
otázky a úkoly. Na ty, kteří vajíčka objeví a správně
odpoví, čeká v pokladně zámku odměna v podobě
ilustrovaného průvodce pro školáky Objevování renesanční zahrady zámku Kratochvíle a možná i další
překvapení. Hra je připravována v rámci Mezinárodního dne památek.

17. – 18. 4. 2019 / Velikonoce na náměstí / Klatovy / velikonoční trhy s kulturním programem. www.mksklatovy.cz
18. 4. 2019 / Vítání svátků jara / Kašperské Hory, IS / jarní kreativní tvoření pro malé i velké
se tento den ponese v duchu Velikonoc. Vypněte počítače, telefony a opusťte každodenní
spěch a přijďte nás navštívit, od 14 do 16 hodin. www.npsumava.cz
18. 4. 2019 / Velikonoce v muzeu / Prachatice, muzeum / ukázka tradičních řemesel a
techniky zdobení kraslic, pečení velikonočních jidášů a pletení pomlázek; od 10 do 16 hodin.
www.prachatickemuzeum.cz
18. 4. 2019 / Jarní dílna / Volary, DDM / tvoření pro děti i dospělé, jarní dekorace na stůl,
okno či do zahrady, s sebou přezůvky a vyfouknutá vajíčka, od 9 hodin. www.mestovolary.cz
19. 4. 2019 / Vojta Violinist / Vimperk, Kavárna Ve Skále / psychedelic, keltic, ethno - magická fůze nástrojů ze 3 kontinentů (housle, didgeridoo, buzuki …) vstupné 100 Kč.
www.meks-vimperk.com
20. 4. 2019 / Naučná sváteční vycházka "Za tajemstvím Velhartic"/ Velhartice, muzeum
minerálů / dozvíte se tajemné příběhy a pověsti o
městečku i hradu Velhartice, vhodné pro děti
/kočárky/ i dospělé, nutná telefonická rezervace na
735. info@muzeummineralu.cz
20. 4. 2019 / Komentovaná prohlídka kostela sv.
Mořice / Mouřenec u Annína / od 11 hodin.
www.pratelemourence.cz

Zámek Kratochvíle otevírá své brány již o posledním březnovém víkendu.
Více
informací
naleznete
na
www.zamekkratochvile.npu, nebo je získáte na telefonu 388 324 380
či emailové adrese: ups.cb.kr@npu.cz.

Rallye Šumava Klatovy a
Historic Vltava Rallye
Mezinárodní mistrovství ČR letos vstupuje do 54.
sezony Rallye Šumava Klatovy, která se bude konat
26. - 27. dubna 2019 a opět ji bude doprovázet oblíbená Historic Vltava Rallye, již 28. ročník.
Rychlostní zkoušky proběhnou ve čtvrtek a v pátek
26. dubna v 17 hodin odstartuje z klatovského náměstí samotná rally.

20. 4. 2019 / Brutus / Horažďovice, KD / od 20 hodin celovečerní bigbít. www.kdhd.cz
20. 4. 2019 / Velikonoce v pohádkové chalupě /
Mlázovy / pro děti budou připraveny velikonoční hry a soutěže - koulení vajíček, házení a
malování, pletení pomlázek a malé maňáskové divadélko, soutěže o nejlepší pomlázku, nejhezčí kraslici a nejchutnější nádivku – nezapomeňte vše přinést s sebou; od 13 do 17 hodin,
informace tel.: 608 961 611, www.pohadkovachalupa.cz
21. 4. 2019 / Velikonoční Kašperské Hory / Kašperské Hory, náměstí / velikonoční trhy,
zábavný program na náměstí, tvořivé dílny a komentované prohlídky města.
www.kasphory.cz/kultura
23. 4. 2019 / Přednáška Život a dílo japonského bojového génia / Prachatice, muzeum /
Přednáší Mgr. Vojtěch Šlapák, Ústav světových dějin FF UK, Praha, od 17 hodin
v přednáškovém sále - vstup z Neumannovy ulice. www.prachatickemuzeum.cz
24. 4. 2019 / Kam kráčí Národní park Šumava? / Vimperk, Kavárna Ve Skále / přednáší ředitel NPŠ Mgr. Pavel Hubený; beseda, projekce, vstupné dobrovolné, od 19 hodin.
www.meks-vimperk.com

Aktuální informace
www.pamk.cz.

a

trasy

naleznete

na

Šumavský pivovar uspěl i
letos na Jarní ceně českých
sládků
Jako každý rok i letos Šumavský pivovar Vimperk
přihlásil svoje piva k soutěži a hodnocení na Jarní
ceně českých sládků.
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24. 4. 2019 / Čižba – evropské paradoxy / Kašperské Hory, IS a SEV / přednáška o lovu ptáků v Evropě, přednáší Pavel Světlík a Jana Ledečová, od 18 hodin. www.npsumava.cz
25. 4. 2019 / Žádné kvákání / Vimperk, MěKS / beseda na téma kyberšikany (rizika sociálních sítí, her a technologií obecně), přednáší lektor Ing. Pavel Šmíd, ředitel Portus Prachatice, o.p.s.; od 17 hodin. www.meks-vimperk.com

Loni získal 2. místo v kategorii polotmavých piv
speciálních Vimperský Märzenbier 14° a letos to
byl Vimperský tmavý Doppelbock 19°- Inocenc, a
to v kategorii super silných piv speciálních!

25. 4. 2019 / Přednáška Jana Kavale: „Šumava 2018, foto a zážitky" / Klatovy, Vlastivědné
muzeum / v přednáškovém sále muzea, od 17 hodin, vstupné: 60/30,- Kč.
25. 4. 2019 / Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy, sál radnice / zahajovací koncert od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
26. 4. 2019 / Návrat do hotelu Blackout / Prachatice, městské divadlo /
divadelní hra v podání Šumavského
ochotnického spolku Prachatice, od
19 hodin. www.prachatice.eu
27. 4. 2019 / Den Země a komentovaná prohlídka / Horažďovice, přírodovědná stanice / www.ddm-hd.cz
27. 4. 2019 / Šlágr Bubu od A do Z / Vimperk, MěKS / novinářka s jedinečným postřehem a
vytříbeným smyslem pro humor Zuzana Bubílková přezdívaná BUBU spolu s moderátorem a
glosátorem Vratislavem Měchurou vás s humorem provedou nejen politickým děním v České republice; vstupné 140,-; od 19 hodin. www.meks-vimperk.com
27. 4. 2019 / Pouť ke svatému Vojtěchu / Újezd u Chanovic / odpolední slavnost u kaple sv.
Vojtěcha, společenské setkání v Újezdě u Chanovic. www.chanovice.cz
27. 4. 2019 / Od války k válce / Kvilda / akce u příležitosti 74. výročí osvobození jihozápadních Čech americkou armádou a ukončení 2. světové války, od 10 hodin. www.kvilda.cz
27. 4. 2019 / Komentovaná prohlídka kostela sv. Mořice / Mouřenec u Annína / od 11 hodin. www.pratelemourence.cz
27. – 28. 4. 2019 / Šampionát mažoretek / Klatovy, KD / Zemské finále - sóla a dua – Čechy.
www.mksklatovy.cz
28. 4. 2019 / O vodníku Řešátkovi / Vimperk, Cukrárna Pod zámkem / loutkové představení, vstupné dobrovolné, od 15.30 hodin. www.meks-vimperk.com
29. 4. 2019 / Toulky starou Šumavou s Emilem Kintzlem / Volary, sál radnice / pan Kintzl
vás provede obrazem i slovem spolu s režisérem Zmizelé Šumavy panem Fischerem šumavskou historií; začátek od 18 hodin. www.mestovolary.cz
30. 4. 2019 / Slet ježibab / Sušice, ostrov Santos / od 16 hodin. www.kulturasusice.cz
30. 4. 2019 / Stavění máje a pálení čarodějnic / Chanovice / tradiční akce.
www.chanovice.cz
30. 4. 2019 / Čarodějnický slet / Prachatice, náměstí / soutěže pro děti pod taktovkou hudebně – divadelní skupiny Rybníkáři, od 17 hodin. www.prachatice.eu
30. 4. 2019 / Čarodějnický rej / Vimperk, Letňák / čarodějnické hrátky, hry, soutěže, lampionový průvod, ohňová show, opékání buřtů, od 19 hodin. www.meks-vimperk.com

Jarní ceny sládků se zúčastňují minipivovary,
letošní soutěže se zúčastnilo 152 minipivovarů
s 637 vzorky piv. O to více toto ocenění potěšilo. A
potěšíme jistě i vás upozorněním, že právě toto
pivo bude v dubnu a květnu speciálem na čepu.
Vimperk si totiž připomene svého patrona sv. Inocence. Jméno Inocenc nese i novější ze dvou vimperských zvonů a právě k jeho požehnání v roce
2013 bylo pivo poprvé uvařeno. A nebojte se: toto
pivo je velice dobře pitelné a mj. „malé“ obsahuje
méně alkoholu než „velké“ světlé 11°  !
Před ním můžete ochutnat Vimperský Märzenbier 14°, i loni oceněné pivo, které bude na čepu
již od konce března. Nabídka piva světlého, polotmavého a tmavého je již standardem.
Naše pivnice ve Steinbrenerově ulici 48/1 ve
Vimperku pod městskou věží je otevřena vždy
v pátek 17-22 a v sobotu 15-20, ale pozor: o víkendu 12. - 13. 4. 2019 budeme i my mít dovolenou a bude zavřeno. To ale nic nemění na tom, že
piva Šumavského pivovaru můžete zakoupit i
v lahvích 1 lt, 0,5 lt a 0,33 lt, a to i během týdne:
zazvoňte a pokud je někdo přítomen (a většinou
bývá), pivo vám rád prodá.
Všechna naše piva jsou nositeli certifikace Šumava – originální produkt a věříme, že jejich celostátní hodnocení je i podporou certifikátu.
Veškeré informace a novinky o našich pivech,
nabídce pivnice a další najdete na webových
stránkách.
Ivan Hojdar, Šumavský
www.sumavskypivovar.cz

pivovar

Vimperk,

30. 4. 2019 / Stavění máje a čarodějnické odpoledne / Horní Planá / od 17 hodin.
www.horniplana.cz
30. 4. 2019 / Májka na Lipkách / Horažďovice, Na Lipkách / www.fkhd.cz
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