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Výstavy v dubnu

Vycházka za ptačím zpěvem
Máte rádi ptačí zpěv a zajímá vás, jak ten či onen ptáček vypadá?

od 7. 4. 2017 / Výstava Oka(mžik) s přírodou / Kla‐
tovy, KD / výstava fotografií Nikol Emrové, vernisáž
v pátek 7. 4. 2017 od 17 hodin. www.mksklatovy.cz

Pojďte s námi zjistit, co vše je možné v přírodě slyšet, když si ráno přivstanete.
Informační středisko Svinná Lada připravilo ornitologickou vycházku do přírody v okolí.

do 17. 4. 2017 / Velikonoční výstava / Klatovy, ga‐
lerie Atrium KD / vernisáž 23. 3. od 17 hodin.
www.mksklatovy.cz

Sraz v sobotu 1. dubna 2017 v 7 hodin u
infocentra Svinná Lada. Přednášející Aleš
Vondrka vás během vycházky seznámí s
typickými šumavskými druhy ptáků.

do 21. 4. 2017 / Výstava E–ART–2014–2016 / Kla‐
tovy, muzeum Dr. Hostaše / výstava děl malíře Pe‐
tra Hyldebranta. www.muzeum.klatovynet.cz

Délka trasy je cca do 8 km. Návrat z
vycházky cca v 11 hodin. Na vycházku si
vezměte vlastní dalekohled a případně také
atlas ptáků. Na akci je nutné předchozí
objednání na tel.: 388 434 180, 731 530
397.
Všechny akce pořádané Správou
Národního parku Šumava naleznete na
www.npsumava.cz. Foto Václav Hřebek

Výtvarná soutěž "Máme rádi zvířata"
V rámci 16. ročníku festivalu NaturVision, který se ve Vimperku bude konat od 19.
do 22. září 2017, se mohou děti opět zapojit do výtvarné soutěže. Město Vimperk,
jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision,

do 30. 4. 2017 / Husovské unikáty ze sbírek Ná‐
rodního muzea / Prachatice, Muzeum české louty
a cirkusu / výstava, která připomněla 600. výročí
upálení Mistra Jana Husa v Kostnici, je nyní k vidění
v Husově rodném kraji. Výstava upozorňuje neje‐
nom na význam Husovy osobnosti, ale zaměřuje se
také na Husův odkaz, který lze nalézt především v
rovině náboženské a mravní. Pamatuje i na dobu
husitskou. Mezi předměty, z nichž některé jsou vy‐
staveny vůbec poprvé, vyniká pestrobarevná vitráž s
výjevem upálení Jana Husa a osmi šlechtickými erby
z přelomu 17. a 18. století. www.nm.cz
do 30. 4. 2017 / Vyvoleny k utrpení / Hartmanice,
kostel / klíče k vyzvednutí v IC dle otevírací doby.
www.hartmanice.cz
do 30. 4. 2017 / Výstava fotografií Huberta Babora
/ Hartmanice, IC / roční období v okolí Hartmanic a
Hartmanice dříve a dnes. www.hartmanice.cz
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vyhlásilo 10. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o
Cenu Stanislavy Chumanové.

do 30. 4. 2017 / Výstava fotografií Huberta Babora
/ Hartmanice, IC / roční období v okolí Hartmanic a
Hartmanice dříve a dnes. www.hartmanice.cz

Téma soutěže souvisí s tématikou festivalu
NaturVision – tedy život zvířat ve volné
přírodě, letos s mottem: „HMYZ A PLAZI“. Z
nejlepších prací bude v MěKS Vimperk
uspořádána výstava.

do 28. 5. 2017
/ Keramika z Bechyně / Klato‐
vy, muzeum Dr. Hostaše / 130 let dlouhý příběh
nejstarší české keramické školy – výstava prací
studentů Střední uměleckoprůmyslové školy v Be‐
chyni. www.muzeum.klatovynet.cz

Pro letošní oceněné bude opět připravena
spousta krásných cen, slavnostní vyhlášení
proběhne na galavečeru NaturVision v pátek
22. září 2017.
Každé dítě se může zúčastnit maximálně se
třemi pracemi (kresbami nebo malbami)
formátu A4 – A3. Práce na tvrdším papíře musí
být na zadní straně opatřeny těmito údaji –
jméno a příjmení dítěte, jeho věk, adresa
trvalého bydliště a dále také škola, kterou dítě
navštěvuje (případně i třída). Termín a místo
dodání – do 31. května 2017; MěÚ Vimperk, Odbor ŠK, k rukám Lenky Švecové,
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk.

Dubnové akce na Šumavě
1. 4. 2017 / Vycházka za ptačím zpěvem / Svinná Lada, IS / během ornitologické vycházky
se seznámíme s typickými šumavskými druhy ptáků a nahlédneme do tajů jejich života. Od 7
do 11 hodin. www.npsumava.cz

do 29. 5. 2017 / Olgoj Chorchoj: Michal Froněk a
Jan Němeček / Prachatice, Galerie Neumannka /
výstava designového studia. www.neumannka.com
do 1. 6. 2017 /Výstava Oleje velkoměst a metropo‐
lí světa / Horažďovice, městská galerie/
www.muzeumhd.cz
do ‐ 4. 6. 2017 / Cesta 2016 ‐ přehlídka prací žáků
ZUŠ / Klenová, sýpka / www.gkk.cz
do 11. 6. 2017 / Výstava Stoleté putování Šumavou /
Klenová, zámek / www.gkk.cz

Vítání jara v hoslovickém
mlýně
Více než 400 let starý vodní mlýn v Hoslovicích
na Strakonicku opět otevře své brány v sobotu 8.
dubna 2017.
Pro návštěvníky bude připraven bohatý program,
který přiblíží regionální velikonoční obyčeje, zdobe‐
ní kraslic a další jarní zvyky spojené s Velikonocemi.
Nebude chybět tradiční jarmark.

1. 4. 2017 / Jarní workshop / Žihobce, muzeum / přijďte si vyrobit jarní dekorace: drátkové
zápichy, papírové dekorace, jarní a velikonoční věnce, pomlázky. Ukážeme si výrobu šperků
z fima, patchwork a spousty dalšího. Od 10 do 15 hodin. www.zihobce.eu
1. 4. 2017 / Trautenberk / Klatovy, KD/ koncert od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
1. 4. 2017 / Babička v trenkách / Sušice, kino / ochotnické divadlo SušDivoch si pro Vás
připravilo další představení a tentokráte se můžete těšit na Aprílovou komedii. Od 19.30
hodin. www.kulturasusice.cz
1. 4. 2017 / Otužilecké plavání / Žihobce, koupaliště / 9. ročník, pro všechny otužilce, kteří
vstoupí do chladné vody je připraveno zdarma občerstvení a krásné odměny za statečnost.
www.zihobce.eu
1. 4. 2017 / Den otevřených dveří "Probouzení zimního zámku"/ zámek Vimperk / před‐
stavení projektu obnovy zámku, který získal dotaci 110 mil. Kč. Od 13:30 hodin proběhne v
Hodovní síni prezentace projektu "Probouzení zimního zámku" kastelánem Vojtěchem Bro‐
žem. V 14:30 a 15:30 hodin naváže prohlídka prostor Horního zámku, které projdou obno‐
vou. Vzhledem k omezené kapacitě prohlídek je nutné si rezervovat místo na emailu vim‐
perk@npu.cz. www.zamek‐vimperk.eu
2. 4. 2017 / Michal je kvítko! / Klatovy, KD / Michal, bez ohledu na počasí i roční období
dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám sebe. Roz‐
tančí sál v různých rytmech třeba letní plážové Samby, tančit tak budou nejen děti, ale i kvě‐
tiny! Od 15 hodin. www.mksklatovy.cz
2. 4. 2017 / Vynášení Morany / Husinec / přijďte vyprovodit zimu a přivítat jaro na smrtnou
neděli, sraz ve 13 hodin u ZŠ Husinec. S sebou řehtadla, chřastidla, bubínky.
3. 4. 2017 / Tančírna / Klatovy, KD / taneční večer pro širokou veřejnost pod vedením ta‐
nečních mistrů Hájkových, od 19 hodin. www.mksklatovy.cz

Dětský soubor Prácheňáček nám přiblíží tyto
svátky lidovou muzikou a velikonočním pásmem.
Děti se mohou naučit dětské hry jejich prababiček
a pradědečků a čekají je i pravidelné tvořivé dílny.
Akce se bude konat od 10 do 16 hodin, vstupné 50 /
25 Kč.

Více o Hoslovickém mlýně a připravovaných
akcích se dozvíte na www.muzeum‐strakonice.cz.

Odemykání Vltavy ve
Vyšším Brodě
Letošní vodácká sezóna na Vltavě bude slav‐
nostně zahájena jejím symbolickým odemčením v
sobotu 22. dubna 2017 ve Vyšším Brodě.
Těšit se můžete nejen na slavnostní ceremonii ‐
slovo starosty města Vyšší Brod či požehnání řece
Vltavě od převora vyšebrodského kláštera Jana Jus‐
tina Berky, Ocist.
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4. 4. 2017 / Ukázky jarního aranžování / Klatovy, KD / od 17 hodin s floristkou Hanou Kin‐
delmannovou Šebestovou. www.mksklatovy.cz
4. 4. 2017 / Vepřo, knedlo, zelo / Horažďovice, KD / divadelní představení od 19.30 hodin.
www.kulturnistrediskohd.cz
6. 4. 2017 / Ráchel Skleničková / Klatovy, radnice / koncert v rámci Mezinárodního festiva‐
lu komorní hudby od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
6. 4. 2017 / Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy, sál radnice / koncert Ráchel
Skleničkové, nevidomé klavíristky, studentky 2. ročníku pražské HAMU ze třídy prof. Ivana
Klánského. Těšit se můžete na sólový recitál s pestrou směsí skladeb J. S. Bacha, L. van
Beethovena, F. Chopina a B. Smetany. www.mksklatovy.cz

Do Vyššího Brodu můžete vyrazit již v pátek 21.
dubna, sobotnímu odemykání bude opět předcházet
"vodácký večer" s živou muzikou od 20 hodin v kem‐
pu Pod Hrází (k tanci i poslechu tradičně zahraje ka‐
pela Hastroš).
V sobotu 22. dubna pak akce odstartuje v 10.30
hodin slavnostním ceremoniálem.
Kánoe a rafty vám půjčovna Ingetour pro tento den
zapůjčí zdarma! Nocleh však doporučujeme včas rezer‐
vovat! Přeprava osob i raftů bude v tento den zajištěna z
loděnice Ingetour v Rožmberku ve 14 a 16 hodin, a z lo‐
děnice Ingetour v Nahořanech v 15.30 hodin.

7. 4. 2017 / Staročeské Velikonoce / Stožec, IS / připravme se na jaro a Velikonoce vlastno‐
ručně vyrobenými dekoracemi ‐ drátkovaná vajíčka a dekorace z ovčí vlny a drátku. Od 17
hodin. www.npsumava.cz

Mezinárodní den památek a
velikonoční hra na zámku
Kratochvíle

7. 4. 2017 / Babička v trenkách / Sušice, kino / ochotnické divadlo SušDivoch si pro Vás
připravilo další představení a tentokráte se můžete těšit na Aprílovou komedii. Od 19.30
hodin. www.kulturasusice.cz

Zámek Kratochvíle oslaví Mezinárodní den pamá‐
tek (který připadá na 18. dubna) především o ví‐
kendu 15. a 16. dubna 2017.

7. 4. 2017 / Karel Dohnal v pořadu Karlheinz Stockhausen: Harlekýn / Horažďovice, hotel
Prácheň / komediální představení od 19 hodin. www.horazdovice.cz
7. 4. 2017 / Koncert / Vimperk, hotel Zlatá hvězda / zahraje kapela Tři sestry a Support.
www.zlatahvezda.cz
7. 4. 2017 / Velikonoční tvoření / Horní Planá / děti si vytvoří velikonoční přáníčka, od
12.15 hodin v knihovně. www.sumava‐lipno.eu
7. 4. – 8. 4. 2017 / Svět kreativity / Horažďovice, KD / www.horazdovice.cz
8. 4. 2017 / Velikonoční jarmark / Horažďovice, zámecké nádvoří / od 9 hodin.
www.horazdovice.cz
8. 4. 2017 / O sexu převážně ne‐
vážně / Horní Planá, sál KIC / zá‐
bavné vyprávění MUDr. Radima
Uzla, předního českého sexuologa
a Pepy Štrose ‐ písničkáře. Od 20
hodin,
vstupné
100
Kč
v předprodeji.
www.sumava‐
lipno.eu
8. 4. 2017 / Vítání jara / Hoslovi‐
ce, mlýn / celodenní akce zamě‐
řená na regionální velikonoční

Rodinám s dětmi bude nabídnuta mimořádná
prohlídka zámecké zahrady s průvodcem a pracov‐
ním sešitem „Objevování renesanční zahrady zámku
Kratochvíle“. Během procházky se děti dozvědí, jak
vznikají sgrafita a co jsou vlastně zač, proč je na
předzámčí tolik komínů nebo k čemu všemu se pou‐
žívala máta. Malí účastníci na začátku prohlídky do‐
stanou pracovní sešit, který ukrývá spoustu úkolů a
zajímavých informací. Tyto prohlídky budou začínat v
oba dny (v sobotu i neděli) vždy v 10 a 14 hodin.
Vstupné je stanovené jednotné, ve výši 30 Kč.
Dále budou moci návštěvníci využít i tzv. reciproční
vstupenkový program. Každý, kdo vstupenkou dolo‐
ží, že ve dnech 15. ‐ 16. 4. 2017 navštívil jeden z jiho‐
českých památkových objektů ve správě NPÚ, bude
mít vstup ve dnech 15. ‐ 16. 4. 2017 na další památ‐
ku ve správě Národního památkového ústavu zdar‐
ma. (Seznam zapojených památek bude upřesněn).
Reciproční vstupenku lze uplatnit pouze pro jed‐
notlivce a rodinné vstupenky, neplatí pro hromadné
skupiny.
V rámci Mezinárodního dne památek bude pro
všechny připravena na pondělí 17. 4. 2017 Veliko‐
noční hra v zámecké zahradě.

zvyky a dětské hry v Pošumaví. www.muzeum‐st.cz
8. 4. – 11. 4. 2017 / Šampionát mažoretek / Klatovy KD / www.mksklatovy.cz
8. ‐ 9. 4. 2017 / Pracovněnaučné pobyty pro mládež / Chanovice, skanzen / dobrovolníci
se mohou zapojit do výstavby a údržby areálu Expozice lidové architektury a jiných projektů.
Bližší informace u p. Mgr. Luboše Smolíka na tel.: 737 061 235. www.muzeum.klatovynet.cz
10. 4. 2017 / Vycházka za ptačím zpěvem / Svinná Lada, IS / během ornitologické vycházky
se seznámíme s typickými šumavskými druhy ptáků a nahlédneme do tajů jejich života. Od 7
do 11 hodin. www.npsumava.cz
12. 4. 2017 / Senior klub / Horní Planá, sál KIC / pořad pro přátele dechové hudby, od 15
hodin, účinkuje František Vojík, vstupné 50 Kč. www.sumava‐lipno.eu
12. – 13. 4. 2017 / Velikonoce na náměstí / Klatovy / řemeslné trhy s kulturním progra‐
mem. www.mksklatovy.cz

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 promluví na shakespearov‐
ské téma prof. Martin Hilský v Horním sále zámku.
Více informací naleznete na www.zamek‐
kratochvile.npu, 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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13. 4. 2017 / Vítání svátků jara / Kašperské Hory IS a SEV / jarní kreativní tvoření pro malé i
velké se tento den ponese v duchu Velikonoc, od 13 hodin. www.npsumava.cz
13. 4. 2017 / Wohnout Unplugged / Prachatice, Městské divadlo / www.kisprachatice.cz
13. 4. 2017 / Přednáška: Česko‐německé vztahy v husitském století / Prachatice / přednáší
Prof. Dr. Petr Čornej, DrSc. z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR Praha od 17 hodin v
Radničním sále Staré radnice. Přednáška v rámci cyklu, který má zmapovat vývoj česko ‐
německých vztahů v českých zemích od příchodu Germánů a Slovanů až po současnost.
www.prachatickemuzeum.cz
13. 4. 2017 / Babička v trenkách / Sušice, kino / ochotnické divadlo SušDivoch si pro Vás
připravilo další představení a tentokráte se můžete těšit na Aprílovou komedii. Od 19.30
hodin. www.kulturasusice.cz
13. – 14. 4. 2017 / Velikonoce v muzeu / Prachatice, muzeum / Lenka Volková (zdobení
kraslic) a Miroslav Šefčík (pletení pomlázek). www.prachatickemuzeum.cz
14. 4. 2017 / Jelen evropský a rys ostrovid / Kvilda, NC / od 15 do 17 hodin přednáška o
výskytu jelena evropského a rysa ostrovida na Šumavě, pozorování zvěře ve výběhu.
www.npsumava.cz
14. 4. 2017 / Velikonoční tvořivé dílny / Kašperské Hory, Horský klub / tvořivé dílny pro
rodiny s dětmi. www.kasphory.cz/kultura

Velikonoční Kašperské
Hory a hrad Kašperk
Dlouhý velikonoční víkend je tou správnou pří‐
ležitostí zamířit do jednoho z nejkrásnějších kou‐
tů České republiky – na Šumavu. V Kašperských
Horách a na blízkém hradě Kašperk bude rušno
od pátku 14. až do pondělí 17. dubna 2017.
Připraven je lákavý program pro všechny gene‐
race, chybět nebudou velikonoční trhy, tvořivé
dílny, divadelní představení, komentované pro‐
hlídky města i hradu.
Pátek 14. dubna bude v Kašperských Horách pa‐
třit těm, co rádi tvoří. Ve vestibulu kina Kašperské
Hory si všichni zájemci mohou od 13 do 16 hodin
zdobit kraslice či perníčky, vyrábět travní hlavou‐
ny, velikonoční zápichy do květníků a další veliko‐
noční dekorace. Zvídaví návštěvníci, kteří by se
rádi dozvěděli něco více o velikonočních zvycích a
tradicích, jsou zváni na speciální komentované
prohlídky malebného městečka s průvodcem – v
sobotu 15. dubna v 10.30 hodin.

15. 4. 2017 / Odyssea / Horažďovice, KD / rocková zábava od 21 hodin.
www.kulturnistrediskohd.cz
15. 4. ‐ 16. 4. 2017 / Mezinárodní den památek / Zámek Kratochvíle / mimořádná prohlíd‐
ka zámecké zahrady s průvodcem pro rodiny s dětmi. www.zamek‐kratochvile.eu
16. 4. 2017 / Hasičská velikonoční zábava / Horní Planá, sál KIC / od 20 hodin, hraje kapela
Kocourovo kartáč. Bohatá tombola, vstupné 99 Kč. www.sumava‐lipno.eu
16. 4. 2017 / Velikonoční Kašperské Hory / Kašperské Hory, náměstí / velikonoční trhy s
doprovodným programem. www.kasphory.cz/kultura
17. 4. 2017 / Velikonoční hra v zámecké zahradě / Zámek Kratochvíle / v zahradě bude
uschováno několik malovaných vajec, u kterých budou umístěny záludné otázky a úkoly. Na
ty, kteří vajíčka objeví a správně odpoví, čeká v pokladně zámku odměna v podobě ilustro‐
vaného průvodce pro školáky Objevování renesanční zahrady zámku Kratochvíle a možná i
další překvapení. www.zamek‐kratochvile.eu
18. 4. 2017 / Soví noc / Svinná Lada, IS / Kolik u nás žije sov? Jak to, že v noci vidí? Pojďme
se seznámit s těmito legendami opředenými ptáky,
poodhrňme roušku tajemství a vydejme se do noční
přírody. Vlastní svítilna nutností! Délka trasy do 10
km sraz v 18.30 hodin. www.npsumava.cz
18. 4. 2017 / Muzeum dětem / Klatovy, muzeum
Dr. Hostaše / přednáška o historických hračkách ze
sbírkového fondu muzea, přednáší Mgr. Ivana Siebe‐
rová, od 17 hodin, vstupné 40/20 Kč.
www.muzeum.klatovynet.cz
20. 4. 2017 / Marná lásky snaha ‐ přednáška prof.
Martina Hilského / Zámek Kratochvíle / sedmá
přednáška překladatele díla W. Shakespeara prof.
Martina Hilského v Horním sále zámku od 19 hodin.
www.zamek‐kratochvile.eu
22. 4. 2017 / Komentovaná prohlídka k výstavě
Muzeum dětem / Klatovy, muzeum Dr. Hostaše / od 15 hodin prohlídka s kurátorkou vý‐
stavy Mgr. Ivanou Sieberovou, vstupné 50/25 Kč. www.muzeum.klatovynet.cz
20. 4. 2017 / Ekopohádky / Kašperské Hory, kino / divadlo ŠŮS. www.kasphory.cz/kultura

Velikonoční Kašperské Hory vyvrcholí v neděli
16. dubna od 10 hodin řemeslnými trhy s divadél‐
kem pro děti, kočovným samostřílem, živou hud‐
bou, soutěží o nejlepší velikonoční nádivku a dal‐
šími tematickými atrakcemi na kašperskohorském
náměstí. Na velikonoční náladu se mohou turisté i
místní těšit i v místní pražírně kávy, kde budou mít
připravené velikonoční zajíčky vykukující z kávy a v
pivovaru, kde se můžete těšit na velikonoční pivo.
Hrad Kašperk připravil na velikonoční víkend od
14. do 17. dubna prohlídky nazvané Život na hra‐
dě. Během procházky strážním hradem Karla IV. se
návštěvníci dozvědí mnoho zajímavého o životě ve
středověku a způsobech poznávání naší minulosti,
jako je archeologie, písemné prameny, historické
vyobrazení apod. K vidění budou autentické
předměty, např. kuchyňská keramika, krabicový
zámek či klepadlo a také nástěnná malba zachycu‐
jící jeden den na Kašperku.
Tato malba je doprovázená hudbou a postavy v
ní se interaktivně pohybují, díky čemuž návštěvník
může opravdu „procházet“ hradem jako ve stře‐
dověku. Při odchodu návštěvníků malba opět zmizí
a objeví se až s další návštěvou.
V sobotu 15. a neděli 16. dubna vždy od 12.15,
14.15 hod. navíc hradní "divadelní" spolek
Pachmajr v podsklepeném prostoru purkrabství
uvede středověkou divadelní hru Fraška o kádi,
pojednávající o vztazích mezi mužem a ženou a
zvyklostech slušného chování.
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20. – 21. 4. 2017 / Brány památek dokořán / Klatovy / zlevněné vstupné do klatovských
památek a muzeí. www.klatovy.cz
20. 4. 2017 / Komorní koncert ‐ Martina Kociánová a České komorní trio / Klatovy / od 19
hodin v sále klatovské radnice. www.klatovy.cz
21. 4. 2017 / Beseda se Zuzanou Bubílkovou aneb co kamery nevidí / Klatovy/
od 18 hodin v dominikánském klášteře, Plánická ulice. www.klatovy.cz

Děti jsou zvány na dobrodružnou interaktivní
výpravu do hradu s Karlem Ešnerem a jeho druži‐
nou, kde budou šermovat, trénovat dvorskou eti‐
ketu, tancovat, skládat pečeť Karla IV. a střílet z
luku a také se seznámí s některými velikonočními
zvyky.

21. 4. 2017 / Přednáška Hasana Zahiroviče – Karel Čapek a Šumava / Horažďovice, diva‐
delní sál muzea / od 18 hodin. www.muzeumhd.cz
21. 4. 2017 / Tvůrčí dílna s pohádkou O zlaté rybce / Prachatice, Muzeum české loutky a
cirkusu / akce pro rodiče s dětmi z cyklu Povídám, povídám pohádku. Projdeme společně
příběhem, budeme si hrát a tvořit. Začátek v 10 hodin. www.nm.cz
21. 4. 2017 / Výtvarné tvoření s DDM / Klatovy, vestibul informačního centra čp. 66 / od
13 hodin. www.klatovynet.cz/icklatovy
22. 4. 2017 / Krajina jako ementál ‐ cyklovýlet Aleše Červeného / Horažďovice / sraz u ná
draží
v Horažďovicích
v9
hodin.
www.muzeumhd.cz
22. 4. 2017 / XII. Den paliativní hospicové
péče / Prachatice / téma hospic a neonko‐
logicky nemocný. Začátek v 9.30 hodin
v Městském divadle Prachatice. On‐line
přihlašování na www.vzdelavaciinstitut.eu
22. 4. 2017 / Bleší trh / Horní Planá, sál KIC / nákup a prodej oděvů, bot, hraček, knih, bižu‐
terie, sportovních potřeb apod. Vše pro děti a dospělé. Od10 do 16 hodin. www.sumava‐
lipno.eu
22. 4. 2017 / Lakomá Barka / Horní Planá, Kavárna U tří koček / folkový koncert česko‐
krumlovské výhradně ženské kapely od 20 hodin, vstupné 80 Kč. www.sumava‐lipno.eu
22. 4. 2017 / Burza filatelistů / Klatovy, KD / od 8 do 11:30 hodin. www.mksklatovy.cz
22. 4. 2017 / Petr Iljič Čajkovskij – Evžen Oněgin / Klatovy / přímý přenos z Metropolitní
opery v New Yorku. Titulní postavy ztvární Anna Netrebko (Taťána), Elena Maximova (Olga),
Alexej Dolgov (Lenský), Peter Mattei (Oněgin), Štefan Kocán (Gremin). Od 19 hodin, vstupné
330 Kč. www.mksklatovy.cz
23. 4. 2017 / Hradišťan a Jiří Pavlica / Klatovy, KD / koncert známé kapely, jako host vy‐
stoupí ZUŠ Klatovy, od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
26. 4. 2017 / Koncert / Klatovy, jezuitský kostel / od 18.30 hodin chlapecký pěvecký sbor
HrOŠI při ZUŠ Josefa Kličky Klatovy; od 19 hodin k Sdružení hlubokých žesťů aneb pozouno‐
vá a tubová skupina České filharmonie a Přemysl Kšica. www.klatovynet.cz/icklatovy

(Objednávky prohlídek/výpravy na tel. č.: 376
582 324 nebo info@kasperk.cz.) Velikonoční at‐
mosféru na hradním nádvoří dotvoří ovečka s jeh‐
ňátkem a občerstvení s regionálními velikonočními
pochutinami včetně velikonočního pečiva a
kašperské placky se špenátem. V horní části ná‐
dvoří se bude hrát oblíbená středověká hazardní
hra vrhcáby.
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a Boží
hod velikonoční bude provázet také velikonoční
program farnosti v Kašperských Horách.
Další informace o dění v Kašperských Horách po‐
skytne Městské kulturní a informační středisko – Turis‐
tické informační centrum: tel.: 376 503 413, informa‐
ce@kasphory.cz.

Velikonoční program v
dětském centru Šumavous
Dětské centrum Šumavous připravilo pro děti
od čtvrtka 13. dubna do neděle 16. dubna 2017
animační program na velikonoční prázdniny.
Tématicky vychází z tradic velikonočních svátků.
Děti si vyzkouší pletení pomlázek, pečení jidášků,
tradiční či netradiční zdobení vajíček. Zahrajeme si
různé hry a hlavně budeme celý den v lese či blíz‐
ko lesa. Program bude probíhat každý den od 9.30
do 16 hodin.

27. 4. 2017 / Bára Hrzánová a Condurango / Prachatice / koncert na podporu prachatické‐
ho hospice v Městském divadle od 19 hodin, prodej vstupenek za 200 Kč na Infocentru –
388 607 574.
27. 4. 2017 / Absolventský koncert ZUŠ / Horažďovice, velký sál městského muzea / od 16
hodin. www.muzeumhd.cz
28. 4. 2017 / Návštěva domu divočiny a prohlídka zvířecích výběhů / Alžbětín – NP Bavor‐
ský les / navštívíme zvířecí výběhy (rysi, vlci, pratuři, koně Převalského), jeskyni z doby ka‐
menné a Dům divočiny ‐ místo zážitků, nových informací a her pro děti i dospělé. Součástí
prohlídky je i film o Šumavě v 3D formátu. Od 9.20 do 13.30 hodin, nutná hotovost na vla‐
kovou jízdenku dospělí 5 €, děti (6‐14 let) 2,50 €, částka na zakoupení 3D brýlí 1,50 €.
www.npsumava.cz
29. 4. 2017 / Koncert / Vimperk, hotel Zlatá hvězda / zahrají kapely Fosco alma, L. D. Renne
Dang, Sharlota, Refew + Support Havlus, DJ. www.zlatahvezda.cz

Týden po Velikonocích, v sobotu 22. dubna 2017
zve Dětské centrum Šumavous na tradiční akci
"Šumavous pomáhá Šumavě".
Program je zaměřen na život v lese. Dozvíte se,
jak probíhá obnova lesa, kdy a jak se stromy kácí,
co všechno je nutné udělat, než les vyroste. Po‐
můžeme Šumavě a vysadíme nové stromky.
Více na www.sumavous.cz.
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29. 4. 2017 / Pohádka Jak se budí země / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu / au‐
torská pohádka divadla Cirkus Žebřík o vytrvalosti, síle dobrého srdce a kouzelné pomoci.
Začátek v 16 hodin. www.nm.cz

Rallye Šumava Klatovy a
Historic Vltava Rallye

29. 4. 2017 / Stavění máje / Hoslovice, mlýn / celodenní akce zaměřená na regionální zvyky
a dětské hry v Pošumaví. www.muzeum‐st.cz

Mezinárodní mistrovství ČR letos vstupuje do
52. sezony Rallye Šumava Klatovy, která se bude
konat 21. ‐ 24. dubna 2017 a opět ji bude dopro‐
vázet oblíbená Historic Vltava Rallye, již 26. roč‐
ník.

29. 4. – 1. 5. 2017 / Pracovněnaučné pobyty pro mládež / Chanovice, skanzen / dobro‐
volníci se mohou zapojit do výstavby a údržby areálu Expozice lidové architektury a jiných
projektů. Bližší informace u p. Mgr. Luboše Smolíka na tel.: 737 061 235.
www.muzeum.klatovynet.cz
30. 4. 2017 / Procházky po městě s Romanem Vaňkem / Horažďovice / sraz u kašny na
zámeckém nádvoří ve 14 hodin. www.muzeumhd.cz
30. 4. 2017 / Stavění máje a pálení čarodějnic / Chanovice / tradiční akce.
www.chanovice.cz
30. 4. 2017 / Posezení s písničkou – Domažličanka / Horažďovice, KD / od 15 hodin.
www.kulturnistrediskohd.cz
30. 4. 2017 / Čarodějnice a májka / Horní Planá / od 17 hodin dovádění pro děti, houpač‐
ky, klouzačka, kolotoč, skákání paňáka, kuličky a diskotéka. Dětské čarodějnické, ale i dospě‐
lé masky čarodějnic a čarodějů, upírů a hejkalů vítány. V podvečer stavba máje, opékání
vuřtů. Po setmění ohňostroj. www.sumava‐lipno.eu

Výročí svatého Inocence ve Vimperku
17. 4. se ve Vimperku vždy připomíná narození svatého Inocence, patrona města. Po něm
byl v roce 2013 pojmenován i nový zvon na městské věži.
A tomu bylo požehnáno speciálním pivem Šumavského
pivovaru Vimperk. Pivo Inocenc ‐ Vimperský tmavý Dop‐
pelbock 19° je pak vařeno každoročně a nabízeno
v měsíci dubnu. Tak tomu bude i letos. Toto lahodné pivo
za ochutnání jistě stojí! Na výčepu bude i v květnu.
To už bude Inocenc doplněn pivem „ale“ amerického
typu: Generál Patton – Vimperský světlý ale 13°. Tím se
zase každoročně připomíná osvobození Vimperku ame‐
rickou armádou v roce 1945. I to za ochutnání stojí!
Tato, ale i další piva Šumavského pivovaru můžete zakoupit i v lahvích 1 l a 0,33 l. Kromě
standardních piv českého typu: světlého ležáku 11°, polotmavého 12° a tmavého 13° to ješ‐
tě bude končící zimní zázvorový speciál 13°, celoročně pak i polotmavý 7sladový speciál 17°.

Rychlostní zkoušky proběhnou ve čtvrtek a v
pátek 21. dubna v 16.35 hodin odstartuje z klatov‐
ského náměstí samotná rally.
Aktuální informace a trasy naleznete na
www.pamk.cz.

Parforsní hony kolem
zámku Kratochvíle
Jaro patří v Netolické oboře milovníkům koní,
psů a myslivosti. I letos se v malebné krajině ne‐
tolicka v okolí zámku Kratochvíle bude konat tra‐
diční jarní hon.
V sobotu 22. dubna 2017 je pro veřejnost při‐
pravena ukázka na dostihovém závodišti Krato‐
chvíle ve 12.30 hodin, kdy se koná slavnostní na‐
stoupení jezdců na koních se smečkou a zahájení
honu za doprovodu Skupiny loveckých rohů z Tá‐
bora.
Parforsní hony (z franc. par force de chiens – si‐
lou psů) budou probíhat až do pondělka 24. dubna
se smečkou Vogelsberg Meute z Německa.
Trasa každého honu je cca 20 km v mírně kop‐
covitém terénu v parkové krajině kolem zámku
Kratochvíle, s přírodními a umělými skoky a příko‐
py.

Naše pivnice ve Steinbrenerově ulici 48/1 ve Vimperku pod městskou věží je otevřena
vždy v pátek 17‐22 a v sobotu 15‐20. Máte tak možnost ochutnat piva přímo v pivovaru a
odnést si lahvičky širšího sortimentu s sebou. Lahvovaná piva ale můžete zakoupit i během
týdne: zazvoňte, a pokud je někdo přítomen (a většinou bývá), pivo vám rád prodá.
Věříme, že Vám piva Šumavského pivovaru, která jsou nositeli certifikace Šumava – origi‐
nální produkt®, zachutnají, potěší vaše známé jako dárek a Vy se k nám opět vrátíte.
A jako vždy veškeré informace a novinky o našich pivech, nabídce pivnice a další najdete
na webových stránkách www.sumavskypivovar.cz.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk

Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2017 v elektronické verzi PDF za
finančního přispění Euroregionu Šumava jihozápadní Čechy.
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Stručný popis trasy
Z náměstí se vydáme dolů z kopce souběžně s červenou turistickou
značkou, kolem poutního kostela Panny Marie Sněžné a kaple Panny
Marie Klatovské, do údolí Zlatého potoka. Po 1 km dojdeme k rozcestníku Zlatý potok, odtud se vydáme do leva, proti proudu Zlatého potoka.
Po cca 300 m se dostaneme k první přehradě na Zlatém potoce, za ní na
levé straně vidíme vchody do štol. Pokračujeme stále rovně, kolem druhé přehrady až k mostu přes Zlatý potok. Před ním se pěšina zužuje a
pokračuje rovně, naučná stezka posléze stoupá do stráně pod mohutná
skalní seskupení s několika vchody k důlním dílům. Hledejte proto značku naučné stezky ukazující směr vzhůru ke skalám. Tento úsek stezky
vede příkrou strání po úzké pěšince, proto doporučujeme dobrou obuv.
Lesní pěšina stoupající podél plotu seismické stanice se napojí na asfaltovou silnici, po ní se dáme vpravo směrem dolů. Přijdeme k rozcestníku
Mlýn na rybníce, zde se dáme doleva a po cca 200 metrech dojdeme k
průzkumné štole Naděje. Pokračujeme krátkým stoupáním po cestě do
leva. Po cca 400 m odbočíme dle směrníku vlevo ke štole Bedřich (vzdálené asi 200 m.). Zde je umístěn informační panel. Od štoly se stejnou
cestou vrátíme ke směrníku a pokračujeme dále vlevo po značené cestě.
Ta nás přivede podél starých důlních děl a pinků ke křížku a asfaltové
silnici. Po ní pokračujeme vpravo do Kašperských Hor. Sejdeme kaštanovou alejí a za bývalým koupalištěm, odbočíme vpravo. Přijdeme
k archeologické rezervaci – středověké úpravně zlaté rudy. Jsou zde
k vidění zbytky pícky k žíhání křemenů obsahujících zlato. Zde se nachází poslední informační panel naučné stezky. Po značení se vracíme
zpět na náměstí.

Výškový profil trasy

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 značce
Časová náročnost: 2,5 hod.
Fyzická náročnost: malá, stoupání
v poslední třetině cesty, vhodná
pevná obuv
Délka trasy: 7 km
Povrch: asfalt, lesní cesty a pěšiny
Zajímavosti na trase: stopy
dolování – šachty, štoly a pinky;
mlýnské kameny ze zlatorudných
mlýnů; zbytky středověké úpravny
zlaté rudy na JV okraji Kašp. Hor
Občerstvení: v Kašperských Horách
Zajímavosti v okolí: Hrad Kašperk;
Muzeum Šumavy, K.H.; Muzeum
historických motocyklů, K.H.;
Expozice česká hračka, K.H.; Obří
hrad, Popelná; Vodní elektrárna
Čeňkova Pila; Sklárna Annín

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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