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Červnové akce na Šumavě
1. 6. 2017 / Prachatický pohádkový den / Prachatice, Národní dům / od 9 hodin „Taneční
dopoledne s Majdou a Peťou“ / www.prachatice.eu
1. 6. 2017 / XXII. ročník dnů duchovní hudby / Prachatice, Kostel sv. Jakuba Většího / od
19 hodin koncert Pavla Kohouta – varhany. www.prachatice.eu
2. 6. 2017 / Vernisáž výstavy Martina Pixy ‐ Keramika trochu jinak / Netolice, muzeum /
od 18 hodin s živou ukázkou pálení keramiky technikou RAKU. www.muzeumnetolice.cz
2. 6. 2017 / Hradišťan s Jiřím Pavlicou / Horažďovice, kulturní dům / od 19 hodin.
www.kulturnistrediskohd.cz
2. 6. 2017 / Zpívej / Kašperské Hory, kino / od 17.30 hod., animovaná muzikálová komedie,
délka 110 min, vstupné dětí 60 Kč, dospělí 80 Kč. Od tvůrců filmů Já padouch, Mimoni, Tajný
život mazlíčků. www.kasphory.cz
2. 6. 2017 / Divadelní představení / Chanovice, KD / divadlo Tyjátr uvede hru Agentura
Drahoušek, sňatky všeho druhu od 20 hodin. www.chanovice.cz
2. 6. 2017 / Jiří Pavlica a Hradišťan / Horažďovice, KD / od 19 hodin, předprodej vstupenek
v IC – CIAO, tel. 376 511 999. www.sumavanet.cz/horazdovice
3. 6. 2017 / Rudolf Trinner: Agentura Drahoušek / Horažďovice, KD / opakování úspěšné
komedie v podání Tyjátru Horažďovice od 19.30 hodin. Předprodej vstupenek v IC‐CIAO, tel.
376 511 999. www.sumavanet.cz/horazdovice
3. 6. 2017 / Zahájení sezóny muzea / Horažďovice, Městské muzeum / od 16 hodin. Zaha‐
jovací výstava bude věnována tématu „Archeologie třicetileté války v západních Čechách“.
K vidění budou i archeologické nálezy z průzkumu horažďovického náměstí k tématu třiceti‐
leté války. www.muzeumhd.cz

Zámek Kratochvíle bude
ozdoben živými květy
Tradiční květinové instalace v interiérech zámku
Kratochvíle se v letošním roce uskuteční popáté.
V období od 27. května do 4. června 2017 budou
jednotlivé pokoje vily ozdobeny a provoněny živými
květinami. Dominantními květinami v aranžmá bu‐
dou růže, lilie, tulipány a karafiáty.

Více informací naleznete na www.zamek‐
kratochvile.npu.cz, nebo je získáte na telefonu 388
324 380 či emailové adrese: ups.cb.kr@npu.cz nebo
na telefonu 388 324 380.
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3. 6. 2017 / Datel černý – doktor lesa a jeho příbuzní / Svinná Lada, IS / Povídání o ptáku
roku 2017 a jiných šplhavcích. Kde bydlí, čím se živí, jak se dorozumívají? Přijďte objevovat
fascinující život těchto zvířat. Vlastní dalekohled a atlas ptáků vítány. Od 17 do 20 hodin,
délka trasy 6 km, na program se objednávejte na tel. čísle: 388 434 180, 731 530 397.
www.npsumava.cz
3. 6. 2017 / Šumavské hudební léto / Švihov, hrad / koncert mládežnických dechových or‐
chestrů na nádvoří hradu od 9 hodin.
www.hradsvihov.cz
3. 6. 2017 / Tradiční procesí z Paští do
Rejštějna / Přední Paště / putování bude
provázet P. Jan Kulhánek, v 10:30 h zahá‐
jení u kaple Neposkvrněného srdce Panny
Marie na Předních Paštích, žehnání věneč‐
ků, v 11 h pobožnost u kaple Panny Marie
Pomocné u štol, poté–příchod na náměstí
do Rejštejna přibližně ve 12:15 h. Následovat bude pietní vzpomínání na rejštejnském hřbi‐
tově, uložení věnečků na hroby. Hlas zvonů sezve na mši svatou v kostele sv. Bartoloměje
v Rejštejně. Možnost připojit se kdekoliv po cestě. Doprava na místo není organizována.
3. 6. 2017 / Ruinfest / hrad Rabí / hudební festival s doprovodným programem, v letošním
roce uslyšíte skupiny: Vložte kočku, The Atavists, NANO, Zajíc Company, či Donnie Darko.
www.ruinfest.cz
3. 6. 2017 / Vernisáž výstavy: Ludvík Kovář – vlastní tvorba / Horažďovice, Městská galerie
/ od 18 hodin. www.muzeumhd.cz
3. 6. 2017 / Chlumanský trh / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, lokálních vý‐
pěstků a výrobků, od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz
3. 6. 2017 / Muzejní noc / Vimperk, muzeum / letos na téma Zlatá stezka! Program bude
upřesněn na www.zamek‐vimperk.eu
3. 6. 2017 / Farmářský den dětí / Holkovice / zveme všechny malé farmáře a farmářky od
14 hodin. www.chanovice.cz
3. 6. 2017 / AVON pochod / Klatovy, náměstí Míru / program od 11 hodin, pochod startuje
ve 12 hodin z náměstí, délka cca 3 km. V programu vystoupí ‐ Marian Vojtko, žáci ZUŠ Klato‐
vy a další. www.klatovy.cz
3. ‐ 4. 6. 2017 / Muzejní noc / Horní Planá, rodný dům Adalberta Stiftera / v sobotu ve 14
hodin vycházka „Krajina má historii“, od 16 hodin květinová slavnost k letnicím, vyrábění
svatodušních holubiček, věnečků a voniček, vyprávění o lidových letničních obyčejích, vyře‐
závání vrbových píšťalek, piknik s bylinami a se smažením vajec. V neděli 4. 6. od 6 hodin
ranní vycházka na Dobrou Vodu ‐ malé bylinkové putování s letničním obyčejem studánky s
možností návštěvy svatodušní mše v kostele sv. Markéty. V rámci programu bude probíhat
představení projektu „Zažijte Šumavu ‐ vltavské údolí“ ‐ „Bylinky bez hranic“. www.sumava‐
lipno.eu
4. 6. 2017 / Přehlídka mládežnických dechových souborů / Švihov / www.svihov.cz
4. 6. 2017 / Děn dětí / Kašperské Hory, školní hřiště / místní spolky společně připravují pro
naše děti zajímavé hry, soutěže, dobrodružství a spoustu zábavy. www.kasphory.cz
4. 6. 2017 / Dětský den na koupališti / Sušice, koupaliště / od 14 hodin. www.sportoviste‐
susice.cz
4. 6. 2017 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejte život vlků a jejich život ve smečce,
videoukázky výchovy vlčat, návštěva venkovního výběhu; od 13 hodin. www.npsumava.cz
4. 6. 2017 / Komentované prohlídky /Annín, kostel sv. Mořice / prohlídka kostnice a malé‐
ho muzea. www.pratelemourence.cz
4. 6. 2017 / Holinkiáda / Vyšší Brod, Kemp Pod hrází / sportovní odpoledne plné soutěží o
medaile. www.mestovyssibrod.cz
4. 6. 2017 / Hudba v synagogách / Hartmanice, horská synagoga / vystoupí Jarmila Vlacho‐
vá (akordeon), Miroslav Vilímec (housle), Dominika Weiss – Hošková (violoncello), na

Výstavy a dlouhodobé akce
na Šumavě
1. 6. – 3. 7. 2017 / Výstava Spálený les 1942 / Kla‐
tovy / výstava věnovaná především bývalé střelnici
ve Spáleném lese a všem 73 popraveným. Vernisáž:
1. 6. od 17 hodin v bývalé vězeňské kapli klatovského
soudu. www.klatovy.cz
2. ‐ 30. 6. 2017 / Keramika trochu jinak/ Netolice,
muzeum / výstava Martina Pixy, technika výroby
RAKU‐NAKED‐HORSE HAIR. www.muzeumnetolice.cz
3. ‐ 24. 6. 2017 / Komentované prohlídky města /
Kašperské Hory / každou sobotu od 10.30 hod., cca
90 minutová prohlídka města s průvodcem, sraz před
budovou radnice, prodej vstupenek na MěKIS, tel.
376 503 413. www.kasphory.cz
9. 6. ‐ 3. 9. 2017 / Ejhle kolo! / Prachatice, muze‐
um / výstava ze sbírek Petra Hošťálka.
www.prachatickemuzeum.cz
10. 6. – 31. 7. 2017 / Jindra a Láďa Kapuciánovi:
Šumava tajemná a krásná / Žihobce, muzeum / vý‐
stava obrazů. www.zihobce.eu/muzeum
do 18. 6. 2017 / Vedem – cesta terezínských kluků
stále pokračuje / Sušice, Muzeum Šumavy / putovní
výstava, život a tvorba židovských chlapců z Domova
1 v ghettu Terezín. www.muzeum.sumava.net
do 30. 6. 2017 / Krajina Šumavy a jižních Čech /
Kašperské Hory, výstavní místnost / dřevo ‐ pět
písmen, za nimiž se skrývá stále stejná a přece toli‐
krát jiná hmota v nekonečné řadě proměn. Přijďte si
prohlédnout výstavu dřevořezeb a intarzií Mgr. Jose‐
fa Škanty, jimž byla inspirací především šumavská a
jihočeská příroda, památky a tradiční architektura.
www.kasphory.cz
do 31. 7. 2017 / Jan Kavale: Šumava ve fotografi‐
ích / Žihobce, muzeum / www.zihobce.eu/muzeum
do 22. 10. 2017 / Čerti / Prachatice, Muzeum čes‐
ké loutky a cirkusu / výstava je zaměřena na dětské‐
ho i dospělého diváka; fotografie, scénické a kos‐
týmní návrhy, makety, kostýmy, cedule a programy
připomínají častý a originální výskyt čerta na českém
divadelním jevišti. Návštěvníci mohou nahlédnout do
tajemného Pekla obydleného loutkovými čerty a pl‐
nit nejrůznější čertovské úkoly. www.nm.cz
do 31. 10. 2017 / Šumavské chalupy očima Jaro‐
míra Randáka / Kašperské Hory, Galerie Muzea Šu‐
mavy / výstava obrazů. www.kasphory.cz
celoročně / Výstava Vyvoleny k utrpení / Hartmani‐
ce, kostel sv. Kateřiny / expozice 12 panelů věnova‐
ná pochodu smrti židovských žen na konci války. Klíč
k vyzvednutí v inf. středisku v blízkosti kostela.
www.hartmanice.cz

Navštivte muzeum lehkého
opevnění v Anníně
V sobotu 10. června bude otevřeno Muzeum lehké‐
ho opevnění Annín. Areál se nachází při hlavní silnici
u zastávky ČSAD Dlouhá Ves, Bohdašice. Můžete si
prohlédnout objekty ČSR předválečného lehkého
opevnění, vystrojený a vyzbrojený „řopík“, výstavku
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programu: Scarlatti, Dvořák, Bloch, Piazzolla, Williams, pořadatel: Český svaz ochránců pří‐
rody Radnice. www.hartmanice.cz
5. 6. 2017 / Talkshow Vojtěcha Bernatského / Prachatice, Městské divadlo / od 19 hodin.
www.kisprachatice.cz
5. – 10. 6. 2017 / My a příroda / Klatovy, KD / výstava výtvarných a fotografických prací dětí
a mládeže na téma příroda, otevřeno 9 – 16 hodin. www.mksklatovy.cz
6. 6. 2017 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada, NC Soví
voliéry / od 19.30 hodin, přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
6. 6. 2017 / Jiří Meitner ‐ kresby a olejomalby / Horní Planá, galerie KIC / vernisáž výstavy
s hudebním doprovodem Marie Krejčové, od 17 hodin. www.sumava‐lipno.eu
8. 6. 2017 / Letní pozdrav z Asie ‐ Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy, sál radni‐
ce / koncert přiblíží vzdálenou krajinu na pobřeží Jihočínského moře, Vietnam. Přináší jeho
atmosféru, kulturní tradici, hudební projev, vykresluje krásu tamnějších hor, řek, deštných
pralesů i moře. www.mksklatovy.cz
8. 6. 2017 / XXII. Ročník dnů duchovní hudby / Prachatice, kostel sv. Jakuba Většího / Smí‐
šený pěvecký sbor Česká píseň a Pošumavská komorní filharmonie od 19 hodin.
www.prachatice.eu
9. 6. 2017 / Archeologický průzkum horažďovického náměstí / Horažďovice, Městské mu‐
zeum / od 18 hodin přednáška Mgr. Karla Kašáka. www.muzeumhd.cz
9. 6. 2017 / Noc kostelů / Sušice / od 19 hodin přístupný kostel sv. Václava, kostel Panny
Marie, kaple Anděla strážce, klášterní kostel sv. Felixe, kaple sv. Rocha.
www.farnostsusice.cz
9. 6. 2017 / Majk Spirit & H16 + General Foxx / Sušice, KD Sokolovna / koncert.
www.kulturasusice.cz
9. 6. 2017 / Muzejní noc / Prachatice, Prachatické muzeum / komentované proghlídky, ob‐
čerstvení, program pro děti. www.prachatickemuzeum.cz
9. 6. 2017 / Muzejní noc / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu / večer, kdy se oteví‐
rá muzeum všem návštěvníkům a přináší zajímavý a pestrý program. Letos se návštěvníci
mohou těšit na cihlorevue Brick Cirk Cirkusu Sakra na náměstí, loutkové varieté a loutkář‐
skou dílnu Malého divadélka Praha nebo slavnostní otevření obnovené kouzelnické expozi‐
ce. Od 17 do 23 hodin. www.nm.cz
9. 6. 2017 / Noc kostelů a muzejní noc / Velhartice, muzeum minerálů / bližší informace na
tel.: 735 099 975 nebo na FB: soukromemuzeumsumavskychmineralu.
9. 6. 2017 / Muzejní noc / hrad a zámek Klenová / od 16 hodin tvořivá dílna pro děti i do‐
spělé, od 20 hodin komentovaná prohlídka sochařským parkem, od 20.30hodin ohnivá
show. www.gkk.cz
9. 6. 2017 / Muzejní noc / Žihobce, kostel Proměnění Páně / www.zihobce.cz
10. 6. 2017 / Seminář jedlé květy ze zahrady / Chlumany, KY.BY zahrada /
www.chlumany.cz
10. 6. 2017 / Naučná vycházka „Za Kelty a do
středověku“ / Velhartice, muzeum minerálů /
dvouhodinová vycházka, kde se dozvíte o živo‐
tě Keltů nejen na území Šumavy, o rýžování
zlata a o těžbě a dobývání stříbra ve Velharti‐
cích a okolí, od 16 hodin. Doporučujeme ob‐
jednání na tel.: 735 099 975 nebo na FB.
10. 6. 2017 / High Point Svatobor Cup / Suši‐
ce / závod horských kol na vrchol hory Sva‐
tobor. www.mtb‐susice.cz
10. 6. 2017 / Netolický džbán / Netolice, sportovní areál / volejbalový turnaj smíšených
družstev od 9 hodin. www.netolice.cz
10. 6. 2017 / Festival trempské a folkové muziky – Tony Hořínek / Netolice, Staré Město
před Hotelem Rychta / od 17 hodin. www.netolice.cz

zbraní, tematické nástěnky, vzduchovkovou střelnici
či bunkr zničený výbuchem.

Otevřeno od 10 do 18 hodin. Přístup bude označen
cedulemi. další informace jsou na webových strán‐
kách: www.ropik‐annin.cz

Slavnosti dřeva u Stezky
korunami stromů
Již tradiční akcí na Lipně se staly Slavnosti dřeva
u Stezky korunami stromů.
V sobotu 10.6. se mohou návštěvníci těšit na bo‐
hatý program plný vůně dřeva i krásných výhledů ze
Stezky.
Od 10 do 17 hodin budou probíhat ukázky dřevo
sochařství, pohádky pro děti v podání Divadla 100
opic, ale i koncerty jihočeské skupiny Shivers, která
čerpá inspiraci v irské lidové hudbě a keltských tradi‐
cích.

Na programu jsou i animace pro děti s lipenským
maskotem lišákem Foxem, nebo tvoření s výtvarným
ateliérem Dřevotvor. Pro rodiny s dětmi je připrave‐
na také soutěž ve dřevařské zručnosti, ve které se
utkají o titul krále dřevařů.
Více informací o programu najdete na
www.stezkakorunamistromu.cz

Šumavousův pohádkový den
V sobotu 24.června od 10 hodin se koná tradiční
Šumavousův pohádkový den. Ve 14 hodin se otevře
Pohádková cesta lesem, tentokrát v duchu pohádky
o Slepičce a kohoutkovi.
Pro děti budou připraveny tvořivé dílničky, ma‐
lování na obličej či možnost vyzkoušet si práci na
hrnčířském kruhu. Dětské centrum Šumavous na celé
letní prázdniny od pondělí do pátku, od 8 do 16h,
připravuje příměstský tábor se „Šumavousem
v lese“.
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10. 6. 2017 / Vernisáž výstavy Šumava tajemná a krásná / Žihobce, Muzeum Lamberská
stezka / od 16 hodin vernisáž výstavy obrazů Jindry a Ládi Kapuciánových.
www.zihobce.eu/muzeum
10. 6. 2017 / My a příroda / Klatovy, KD / pěvecká soutěž a vyhlášení vítězů všech kategorií,
od 9 hodin. www.mksklatovy.cz
10. 6. 2017 / Rostliny plané a kulturní / Kašperské Hory, IS / botanická vycházka do okolí,
od 10 hodin. www.npsumava.cz
10. 6. 2017 / Pohádkový les / Nová Pec / zábavná procházka lesem pro děti i rodiče, kde se
setkají s pohádkovými bytostmi, se kterými děti plní veselé úkoly. www.novapec.info
10. 6. 2017 / Česko‐německá poutní mše / kepelské Zhůří, kaple Nejsvětější Trojice / od 11
hodin, v době konání pouti na Zhůří povolen vjezd ze Starých Hutí i ze Starého Brunstu, v
případě nepříznivého počasí bude mše svatá v kostele na Ž. Rudě. www.hartmanice.cz
10. 6. 2017 / Traktoriáda / Dobrá Voda u Horní Plané / 3. ročník, spanilá jízda, zápolení
strojů tovární a domácí výroby, pro děti jízda na čtyřkolkách, od 11 hodin. V podvečer ta‐
neční zábava. www.horniplana.cz
10. ‐ 11. 6. 2017 / Víkend otevřených zahrad / Chlumany, KY.BY zahrada /
www.chlumany.cz
13. 6. 2017 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada, NC Soví
voliéry / od 19.30 hodin, přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
14. 6. 2017 / Jezerní slať – ostrůvek severské přírody / Kvilda, IS / prohlídka rašeliniště a
vycházka do okolí, délka trasy 10 km, od 10 hodin. www.npsumava.cz
14. 6. 2017 / Mají tady šanci na život? / Kvilda, IS / přednáška Prof. Ing. Jaroslava Červené‐
ho, CSc. o současném stavu populace velkých šelem v ČR a na Šumavě, o zkušenostech z
výzkumu, problematice jejich ochrany a perspektivy do budoucna; od 18 hodin.
www.npsumava.cz
15. 6. 2017 / Na jedné lodi / Klatovy, náměstí Míru / poznej život handicapovaných zblízka;
program od 10 do 17 hodin, balónková show, aktivity pro děti, koncert sk. Kroky Michala
Davida /revival/ 16 – 17 hodin. www.klatovy.cz
15. 6. 2017 / XXII. Ročník dnů duchovní hudby / Prachatice, Kostel sv. Jakuba Většího / od
19 hodin Kubelík kvartet a Robert Pacourek j.h. www.prachatice.eu
15. 6. 2017 / Varhanní recitál / Sušice, kostel sv. Václava / od 19:30 hodin duchovní kon‐
cert. www.kphsusice.cz
16. 6. 2017 / Autorské čtení Petra Rajcherta / Horní Planá, sál KIC / herec, hudebník a mo‐
derátor Petr Rajchert čte ze své knihy "Ruku na srdce, náhody neexistují", od 18 hodin. Po
skončení bude autogramiáda a možnost zakoupení knih. www.sumava‐lipno.eu
16. 6. 2017 / Muzikálová pohádka ‐ Ať žijí strašidla / Kašperské Hory, kino / od 18 hodin,
zahraje pohádku Metropolitní divadlo Praha. ...vysoko nad jedním strašidelným údolím, na
jednom strašidelném vršku se tyčí ten nejpodivnější dům, jaký si jen dovedete představit!
Všichni mu říkají: „Strašidelný zámek“. Jednoho dne se do zámku před bouřkou schová
Hermínka, které zemřeli oba rodiče a zůstala tak na světě sama. Setkání se strašidly jí přine‐
se do života radost, domov a naději. www.kasphory.cz
16. – 18. 6. 2017 / Divadelní slavnosti / Klatovy, letní kino a klatovská Hůrka / přehlídka
amatérských divadelních souborů a společností. www.mksklatovy.cz
17. 6. 2017 / Divadelní představení Zasvěcení / Zdíkov, ostrov / vyprávění o hledání smyslu
života a zdroje štěstí. Účinkují: Táňa Fischerová, František Kreuzmann, Hana Benešová. Od
18 hodin. www.kerama.cz
17. 6. 2017 / Den řemesel / Hoslovice, mlýn / celodenní akce zaměřená na regionální zvyky
a dětské hry v Pošumaví. www.muzeum‐st.cz
17. 6. 2017 / Naučná vycházka „Za Kelty a do středověku“ / Velhartice, muzeum minerálů
/ dvouhodinová vycházka, kde se dozvíte o životě Keltů nejen na území Šumavy, o rýžování
zlata a o těžbě a dobývání stříbra ve Velharticích a okolí, od 16 hodin. Doporučujeme objed‐
nání na tel.: 735 099 975 nebo na FB.
17. 6. 2017 / Den hudby / Kašperské Hory, náměstí / program plný hudby a zábavy, náměs‐
tí „rozhýbou“ kapely různých žánrů od folku přes jazz, pop, rok až po metal. Těšit se můžete

Děti tráví čas ve volné přírodě. Během her přiroze‐
ně nacházejí místní rostliny a zvířata, učí se je po‐
znávat pomocí klíčů. V lese zdolávají mimo přírodní
překážky, také nízké lanové překážky, které si sami
navrhují, staví a nakonec se je učí zdolávat. Zkouší

své kuchařské schopnosti při vaření různých pokr‐
mů v kotlíku na otevřeném ohni. Během letního po‐
časí mají možnost vyzkoušet si jízdu na raftu či ve
voze na koni.
Díky různorodému věkovému složení se učí spo‐
lupráci a pomoci druhým. Podrobnosti na
www.sumavous.cz nebo na FB profilu Šumavouse.

Soutěž „Rok šelem“ na
facebooku NP Šumava
V průběhu června budou moci čtenáři facebooko‐
vého
profilu
Národního
parku
Šumava
(www.facebook.com/npsumava) soutěžit na téma
roku „šumavské šelmy“.
Každou středu tam najdete jednu otázku a dozvíte
se některé zajímavosti o šumavských šelmách. Nej‐
rychlejší správná odpověď bude vždy odměněna
knížkou a dalšími cenami.

V červnu bude také pro děti a jejich rodiče nebo
dětské skupiny připraven v Návštěvnickém centru
Srní kvíz s tajenkou. Toto centrum je věnováno právě
šelmám. Jednotlivá písmena z tajenky účastníci získa‐
jí, pokud podle nápovědy projdou naučný okruh. In‐
strukce si mohou vyzvednout přímo v návštěvnickém
centru a vyplněnou tajenku zde vloží do připravené
schránky. Po skončení soutěže budou vylosováni vý‐
herci, kteří obdrží trička, knihy nebo další propagační
předměty.
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na skupinu Kůrovci, Martina Bendu, skupinu Kamelot, Sotury, Hand Grenade, které vás roz‐
pálí i připravenou ohnivou show. Nově v letošním roce program obohatí i na taneční vy‐
stoupení skupiny Power a poutavá bubenická show skupiny Wilde Sticks. Den hudby vyvr‐
cholí vystoupením hudební skupiny Argema. www.kasphory.cz
17. 6. / Koncert Ondřeje Smeykala / Hrad Kašperk / je to jeden z nejlepších hráčů na didge‐
ridoo. www.kasperk.cz
17. 6. 2017 / Ukázka plavení dříví / Jelení Vrchy / od 14 hodin. www.schw‐kan.com
17. 6. 2017 / Tvořivá dílna / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyrobit originální dárek z fima,
od 14 hodin. www.npsumava.cz
17. 6. 2017 / Letecko‐modelářský den / Horní Planá, louka Maňávka / ukázky rádiem říze‐
ných modelů letadel, větroňů a helikoptér, ukázka Military klubu historických vozidel od 13
hodin, kapela Lazareth (pop‐rock) od 17 hodin. www.horniplana.cz
17. 6. 2017 / Setkání mezi pivovary / Vimperk / akce k zahájení letní turistické sezony,
hudba, pivovary, loutkové divadlo, workshopy; od 13 hodin. www.vimperk.cz
17. 6. 2017 / Šumavské putování / Volary / turistická akce, startovní časy od 6 do 11 hodin,
ukončení v cíli do 16 hodin. www.mestovolary.cz
17. 6. 2017 / Nohejbalový turnaj / Kundratice / v dopoledních hodinách (jen pro neregis‐
trované), večer tradiční pouťová zábava v kulturním domě. www.hartmanice.cz
17. 6. 2017 / Posezení pod kaštany / Netolice, Petrův Dvůr u hasičské zbrojnice / od 13
hodin soutěže pro děti a od 18 hodin zábava. www.netolice.cz
17. 6.2017 / Koncert – Pozdní sběr / Netolice, Zámecká zahrada na Kratochvíli / s hosty ‐
skupinami Gazdina Roba a 100 Zvířat, od 19 hodin, předprodej vstupenek na SMSTicket.
www.netolice.cz
18. 6. 2017 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejte život vlků a jejich život ve smeč‐
ce, videoukázky výchovy vlčat, návštěva venkovního výběhu; od 13 hodin.
www.npsumava.cz
18. 6. 2017 / Česko ‐ německá poutní mše / Dobá Voda u Hartmanic, Kostel sv. Vintíře /
od 13.30 hodin, na mši dorazí poutníci z Rinchnachu, příspěvky během mše svaté budou vě‐
novány na opravu kostela sv. Vintíře. www.hartmanice.cz
18. 6. 2017 / Letní koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů /
Hartmanice, horská synagoga / zazní písničky a skladby napříč různými žánry, koncert dopl‐
ní humorné dialogy, nenechte si ujít koncert v prostoru s výbornou akustikou, od 15:30 ho‐
din. Vstupné je dobrovolné. Rezervace vstupenek v informačním středisku v Hartmanicích
emailem na is@muhartmanice.cz nebo na tel. 376 593 059. www.hartmanice.cz
18. 6. 2017 / Česko – bavorská neděle / Železná Ruda ‐ Alžbětín / bleší trh, hudba a bohatý
program od 10 do 17 hodin na hraničním nádraží. www.sumavanet.cz/itcruda
20. 6. 2017 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada, NC Soví
voliéry / od 19.30 hodin, přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
20. 6. 2017 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem, sraz
v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
21. 6. 2017 / T‐Mobile Olympijský běh / Lipno nad Vltavou / od 17 hodin závod pro
děti, od 18 hodin hlavní závod, který
se bude konat na mnoha místech
ČR. www.lipno.info
21. 6. – 7. 7. 2017 / Šlapu si to do
školky, pro kluky a pro holky / Kla‐
tovy, KD / výstava výtvarných prací
dětí klatovských mateřských škol,
vernisáž 20. 6. od 15:30 hod. Ote‐
vřeno v pracovní dny od 9 – 16 ho‐
Atrium
KD.
din.
Galerie
www.mksklatovy.cz
22. 6. 2017 / Představují se…/ Klatovy, KD / přehlídka souborů a kroužků MKS Klato‐
vy od 17 hodin. www.mksklatovy.cz

Slavnosti solné Zlaté stezky
v Prachaticích
Poslední červnový víkend 23. – 24. června 2017 bude
v Prachaticích již tradičně patřit městským slavnostem.
V rámci 27. ročníku Slavností solné Zlaté stezky se na
Velkém náměstí jako hlavní protagonisté představí kapela
Jelen, Vypsaná Fixa, Katapult nebo Pavel Calta, a mnoho
dalších.

Historický program se kompletně po oba dny odehra‐
je v krásném prostředí venkovního areálu Parkán. Příznivci
dechovky se mohou těšit na program Štěpánčina parku. A
na děti se těší program v zahradě prachatického Hospice.
Kompletní program slavností a podrobnosti najdete
na speciálních plakátech, v příloze Radničního listu, na
stránkách www.sszs.prachatice.eu. Předprodej vstupenek
začíná 1. června a ukončen bude ve čtvrtek 22. června v
Infocentru Prachatice.
Vstupné: předprodej 150,‐ / na místě 200,‐/ děti do 10
let a kostýmovaní zdarma/ děti 11 – 15 let – 80,‐ seni‐
oři nad 65 let 80,‐/ ZTP 80,‐ Kč. Bližší informace a
podrobný program naleznete na www.prachatice.eu

Šumavský Mouřenec bodoval
v soutěži „Má vlast cestami
proměn“
Hned dvěma prvními cenami v soutěži Má vlast
cestami proměn se může pyšnit šumavský kostel sv.
Mořice na Mouřenci u Annína.
Ceny udělila už po deváté Asociace Entente Flora‐
le CZ – Souznění. Mouřenec si ze slavnostního vyhlá‐
šení v Praze na Vyšehradě přivezl cenu pro Nejkrás‐
nější proměnu 2016 a také 1. cenu od odborné poro‐
ty.
Nejkrásnější proměnu ze 112 přihlášených vybíra‐
li lidé na internetu od loňského května do letošního
dubna. Mouřenec získal skoro 39 procent všech hlasů.
„Hlasování ukázalo, jakou sílu mají sociální sítě. Požá‐
dali jsme o podporu naše fanoušky na Facebooku a
také prostřednictvím e‐mailu. Že ale dostane Mouře‐
nec tolik hlasů, to jsme nečekali. Samozřejmě nás to
ale moc potěšilo. Je to úžasná zpráva a poděkování
pro německý Podpůrný spolek sv. Mořice, pro všechny
německé rodáky a další lidi, kteří zničenému Mouřenci
pomohli vstát z popela a vdechují mu život.“ říká
Lukáš Milota z českého spolku Přátelé Mouřence, kte‐
rý o kostel v současnosti pečuje.
O chvíli později šli Přátelé Mouřence na podium zno‐
vu. Tentokrát zcela nečekaně převzali i jednu ze dvou prv‐
ních cen, které udělila odborná porota.
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22. 6. 2017 / Pietní akt / Klatovy, památník ve Spáleném lese v Lubech / od 10.30
hodin pietní akt k uctění památky popravených a položení věnců. V 17 hodin v Arci‐
děkanském kostele proběhne zádušní mše svatá za popravené ve Spáleném lese.
www.klatovy.cz
22. 6. ‐ 8. 7. 2017 / Divadelní léto na zámku / zámek Kratochvíle / v zahradě zámku
hraje soubor divadelních ochotníků Tyl Netolice pohádkovou hru Lucerna od Aloise
Jiráska, od 21 hodin. www.jihoceskyvenkov.cz
23. 6. 2017 / Divadlo z Pošumaví: Doba kamenná / hrad Rabí / komedie z doby ka‐
menné je důkazem, že se lidé za dlouhou dobu, která nás dělí od lovců mamutů, vů‐
bec nezměnili. www.hrad‐rabi.eu
23. 6. 2017 / Bahňáci – fascinující letci / Svinná Lada, IS / Víte, co je nebeský kozlík,
kulík, břehouš či koliha? Kolik u nás žije čejek, sluk,…kde hnízdí, čím se živí? Přijďte se
dozvědět mnohé o úžasné skupině ptáků – bahňáků. Přednáška Vojtěcha Kubelky od
17 do 19 hodin, na program se objednávejte na tel. čísle: 388 434 180, 731 530 397.
www.npsumava.cz
23. 6. 2017 / Nové přírůstky v NC Kvilda / Kvilda, návštěvnické centrum / poznejme
život jelenů a rysů na Šumavě; komentovaná prohlídka venkovní expozice s výběhem
jelenů a rysů; od 16 hodin. www.npsumava.cz
23. 6. 2017 / Noční koncert dechového orchestru ZUŠ / Vimperk, zámek / od 21 ho‐
din, vstupné dobrovolné. www.zamek‐vimperk.eu
23. 6. 2017 / Klatovský farmářský trh / Klatovy, náměstí / prodej farmářských vý‐
robků a výpěstků od 8 do 14 hodin. www.mksklatovy.cz
23. 6. 2017 / Vernisáž retro výstavy Letem světem 20. stoletím / Žihobce, Muzeum
Lamberská stezka / zahájení výstavy dobových pohlednic a dalších předmětů ze sou‐
kromé, dosud nepublikované sbírky Pavla Javorského / od 16 hodin.
www.zihobce.eu/muzeum
23. 6. 2017 / O žabce a smutném princi / Prachatice, Muzeum české loutky a cirku‐
su / Tvůrčí dílna s pohádkou pro rodiče s dětmi, projdeme společně příběhem, bu‐
deme si hrát a tvořit, od 10 hodin. www.nm.cz
23. – 24. 6. 2017 / Slavnosti solné Zlaté stezky / Prachatice / 27. ročník tradičních
městských slavností letos v novém kabátu se odehrává na několika místech ve městě:
Velké nám., Parkán, Štěpánčin park, zahrada v Hospici. www.prachatice.eu
24. 6. 2017 / 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
24. 6. 2017 / Tvořivá dílna „Z ovčína“ / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet
zpracování ovčí vlny a různé techniky plstění, od 14 hodin. www.npsumava.cz
24. 6. 2017 / Kolem ko‐
lem Kaplicka / Kaplice /
výlet na kolech pro ce‐
lou rodinu, doprovodný
program na kaplickém
koupališti.
www.ikaplice.cz
24. 6. 2017 / Farmářské
trhy / Sušice / trhy s
farmářskými produkty a
doprovodným kulturním
programem.
www.mestosusice.cz
24. 6. / Poslední tanec
sezóny / Kašperské Hory, fotbalové hřiště na Cikánce / taneční skupina Power při‐
pravila program na ukončení taneční sezóny. Můžete se těšit na zábavné hry a soutě‐
že pro děti i dospělé, taneční vystoupení skupin. www.kasphory.cz
24. 6. 2017 / Slavnosti kaše / Horažďovice, zámecký park Parkán / od 9 hodin nej‐
větší historické slavnosti s bohatým kulturním programem. www.horazdovice.cz

„Cenu odborné poroty dostávají ty proměny, kte‐
ré mají být příkladem pro ostatní. Za cenami odbor‐
né poroty stojí pan architekt Josef Pleskot a skupina
dalších krajinářských a stavebních architektů a ti
opravdu velmi svědomitě rozhodují o tom, komu
tyto ceny dají,“ vysvětlila ředitelka asociace Entente
Florale Drahomíra Kolmanová a popsala také smysl

celé soutěže Má vlast cestami proměn. „Je to téma,
které se týká nás všech. Tady přece žijeme. Je to
naše zem. Je to veliký dar, který jsme všichni dostali.
Je to ráj a je na nás, abychom ten ráj udržovali a
dělali to nejlepší, co můžeme proto, aby ho měli tak
hezký a třeba i lepší také naše děti. To, že někdo jde
a opraví kapličku, křížek, že někdo starý zanedbaný
plácek, kolem kterého dvacet let chodil, najednou
upraví, to jsou věci, které přinášejí obrovské hodno‐
ty do života všech lidí okolo. A má to dalekosáhlé
další následky, protože se tam lidé při opravě nebo
obnově většinou skamarádí. Najednou mají společ‐
né dílo a záleží jim na tom.“
Klatovsko získalo v soutěži i další ceny a uznání.
Diplom patří také manželůmDolívkovým, kteří ob‐
novili kapličku v Nicově. „Manželé Dolívkovi léta
pečovali o tuto kapličku, jezdili svým trabantem a
sháněli materiál. Občas jim někdo připlatil nebo
pomohl, jinak to platili sami. Je to velmi dojemný
příběh,“ připomněla Kolmanová.
Cenu publika, tedy lidí, kteří se loni v květnu zú‐
častnili vyhlášení soutěže na Vyšehradě a na místě
hlasovali, získala obnovená autobusová zastávka
v Myslívě.

Ve Vimperku „Mezi
pivovary“, v Praze na Hradě
Skutečně: na ploše pod zámkem ve Vimperku v
Pivovarské ulici, kde na horním konci býval zámecký
pivovar a o něco níže pivovar měšťanský, tedy sku‐
tečně „mezi pivovary“ se v sobotu 17. června 2017
od 13 hodin odehraje významná kulturní akce na‐
zvaná případně „Mezi pivovary“. Najdete na ní jak
řadu známých kapel a mnoho kulturních vystoupení
malých i větších souborů, tak tři významné minipi‐
vovary ze šumavské osy Sušice – Vimperk – Pracha‐
tice: Pivovar U Švelchů ze Sušice, domácí Šumavský
pivovar Vimperk a Pivovar Prachatice.
Všechny tři pivovary patří mezi šumavskou
špičku a nenechte si ujít příležitost ochutnat různá
piva z jejich produkce.
V Praze v zahradách Hradu pak můžete navští‐
vit již šestý Festival minipivovarů pořádaný Česko‐
moravským
svazem
minipivovarů
–
www.minipivo.cz . A ani tentokráte nebude Šumav‐
ský pivovar Vimperk na Hradě chybět. Budete‐li mít
16. 6. nebo 17. 6. 2017 čas, zajděte. Pro velký zájem
se možná vyplatí zajistit si vstupenku předem.
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24. 6. 2017 / Naučná vycházka „Za Kelty a do středověku“ / Velhartice, muzeum
minerálů / dvouhodinová vycházka, kde se dozvíte o životě Keltů nejen na území
Šumavy, o rýžování zlata a o těžbě a dobývání stříbra ve Velharticích a okolí, od 16
hodin. Doporučujeme objednání na tel.: 735 099 975 nebo na FB.
24. 6. 2017 / Koncert Paddy´s Bangers / Žihobce, divadlo / od 18 hodin večer plný
irské hudby. www.zihobce.eu/muzeum
24. 6. 2017 / Pivobraní / Volary / od 16 hodin. www.mestovolary.cz
24. ‐ 25. 6. 2017 / Otava Cup / Sušice, fotbalový stadion / mezinárodní mládežnický
turnaj v kopané. jaroslavstanek@tiscali.cz
25. 6. 2017 / Posezení s písničkou – Malá muzika Nauše Pepíka / Horažďovice, kul‐
turní dům / od 15 hodin. www.kulturnistrediskohd.cz
25. 6. 2017 / Rabský floutek / hrad Rabí / studio Dell’Arte uvede loutkovou pohádku
Šípková Růženka, od 15 hodin. www.hrad‐rabi.eu
25. 6. 2017 / Šumavský pohár MTB / Dobrá Voda u Horní Plané / cyklokrosový zá‐
vod. www.horniplana.cz
27. 6. 2017 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada,
NC Soví voliéry / od 19.30 hodin, přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
27. 6. 2017 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem,
sraz v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
27. 6. 2017 / Uctění památky obětí komunistického režimu / Klatovy, památník
Smutná paní v Hostašových sadech / od 17 hodin. www.klatovy.cz
27. 6. ‐ 1. 7. 2017 / Kinematograf bří Čadíků / Vyšší Brod, klášterní zahrada /
www.mestovyssibrod.cz
28. 6. 2017 / Chalupská slať a okolí Lad / Svinná Lada, IS / prohlídka slati spojená s
vycházkou s výkladem o historii kraje Lad, od 10 hodin, délka trasy do 10 km, nutná
rezervace míst. www.npsumava.cz
28. 6. – 2. 7. 2017 / Týden sousedů / Železná Ruda ‐ Alžbětín / hudba, zábava, boha‐
tý program. www.sumava.net/itcruda
29. 6. 2017 / Výstup na vrchol Antýgl / Horská Kvilda / vycházka okolím s povídáním
o historii, místopisu a přírodních poměrech, délka trasy 8 km, sraz u hotelu Rankl
v 9.30 hodin. www.npsumava.cz
30. 6. 2017 / Ševčíkovy hudební večery: Matěj Štěpán Rak: Ježkovy vwoči / Horaž‐
ďovice, velký sál Městské muzea / od 19 hodin. www.horazdovice.cz
30. 6. 2017 / Sucháčfest / Kaplice, park / hudební festival pod Suchým vrchem
(Monkey Business, Děda Mládek Illegal band, …) www.ikaplice.cz
30. 6. ‐ 1. 7. 2017 / Strýc of Klatovy / Klatovy / třetí ročník multižánrového hudební‐
ho festivalu na pěti místech v centru, letos vystoupí: Prago Union + Livě Band, Rolling
Bowling, The Atavists, Berlin Blackouts, Low Ranger, Shahab Tolouie, Ventolin, Acid
Row, Senomet, Skety, Garyho Hausbót, Bavor a Javor, Zoidberg Quintet, Ghost of
you, DJ Želvín. www.strycofklatovy.cz
30. 6. ‐ 9. 7. 2017 / Dramasterie / Sušice / divadelní workshop. nagl@post.cz

Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i Vy.
Zajímavé články a příspěvky (společně s fotografií) nám zasílejte vždy do 25. dne předcháze‐
jícího měsíce na e‐mail kytlicova@rras.cz

Pivnice Šumavského pivovaru ve Steinbrenero‐
vě ulici ve Vimperku je i v červnu otevřena v pátek
17‐22 a v sobotu 15‐20. Pivo s sebou je možné za‐
koupit i během týdne na zazvonění, pokud je někdo
přítomen.

Kromě světlého, polotmavého a tmavého ležá‐
ku bude na výčepu i pokračující výroční americký
silný světlý ale Generál Patton – Vimperský světlý
ale 13° a koncem června i letní Vimperský ibiškový
ležák 11° a Vimperské pšeničné 12°. S sebou budou i
některá další piva. Vše naleznete na našem webu
www.sumavskypivovar.cz.
Naše pivo je nositelem certifikátu ŠUMAVA ori‐
ginální produkt® a řady ocenění ze soutěží piv.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk

Dny otevřených dveří
v minigalerii Levandule
Během letošní letní sezony vás opět zveme
k návštěvě minigalerie Levandule v Hrádku u Sušice.
Tentokrát o sobotách od června do září v čase od 10
do 18 hodin. Již tradičně zde najdete různé květino‐
vé dekorace ze sušeného materiálu i drobné dárky.
A protože hlavním tématem léta je pěstování a su‐
šení rostlin, můžete nahlédnout přímo do tohoto
procesu – sklízení na nedalekém políčku, sušení
v prostorách staré sýpky přímo nad dílnou i samot‐
né aranžování.

Pro trochu zábavy i poučení je pro zvídavé ná‐
vštěvníky připravena novinka v podobě nástěnného
herbáře sušených květin s poznávačkou jednotlivých
druhů. Pro úspěšné je přichystána malá odměna
v podobě voňavé kytičky.
Helena Knězová, www.kvetiny‐knezova.cz, tel.:
721 643 933

Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2017 v elektronické verzi PDF za finanč‐
ního přispění Euroregionu Šumava jihozápadní Čechy. Úvodní foto © Vladimír Kunc
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Stručný popis trasy
Vycházíme z náměstí Sušickou ulicí, na první křižovatce se dáme
vpravo a jdeme asi 2 km kaštanovou alejí do Tuškova. V Tuškově
uprostřed vsi (za autobusovou zastávkou) odbočíme ze silnice vlevo
na polní cestu, která nás přivede do vesničky Opolenec. Na návsi
procházíme kolem kaple Archanděla Michaela a pokračujeme polní
cestou vzhůru.
Stoupání je zakončeno křižovatkou lesních cest. Odbočíme vpravo
na širší, kamenem zpevněnou, cestu. Poté přejdeme opět starou
asfaltovou silnici vedoucí do Sušice. Pokračujeme v přímém směru
po lesní cestě, která nás po delší době přivede na křižovatku lesních cest. Tam nalezneme strom se svatým obrázkem. Odtud klesáme vpravo podél lesa, sejdeme k můstku přes Opolenecký potok.
Postupně míjíme bývalou hájovnu a lesní křížek u „Hadí skalky“.
Pokračujeme cestou stále rovně až do Kašperských Hor na náměstí.

Parkování: parkoviště v Kašperských
Horách (odstavná plocha v Sušické
ulici – zdarma, na Žižkově náměstí –
zdarma, na náměstí – placené)
GPS: 49.1440786N, 13.5547039E
Nástupní místo: rozcestník na
náměstí (před budovou Coop)
GPS: 49.1438469N, 13.5545536E
Značení: celá trasa
vede po zelené
turistické značce
Časová náročnost: 3,5 hod.
Fyzická náročnost: nenáročná trasa
s krátkými výstupy během druhé poloviny cesty
Délka trasy: 9,5 km
Povrch: asfalt, lesní cesty a pastviny

Výškový profil trasy

Zajímavosti na trase: lidová
architektura, kaple Archanděla
Michaela
Občerstvení: v Kašperských Horách
Zajímavosti v okolí: Hrad Kašperk,
Pustý hrádek, Muzeum Šumavy, K.H.;
Muzeum historických motocyklů, K.H.;
Expozice česká hračka, K.H.;

Edice Šumavské výlety • Zpracovala: Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. ve spolupráci s MěKIS
Kašperské Hory v roce 2016. Vydáno pouze v elektronické verzi PDF.
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