rok 2018

www.isumava.cz

číslo 10

Strana 1

Den brambor v Chanovicích
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace Obec Chanovice
se svými dobrovolníky Vlastivědná společnost REGIO v Klatovech, z.s. Vás srdečně zvou na
12. ročník Dne místní tradiční potraviny, letos se uskuteční den brambor.
Akce se uskuteční v expozici lidové architektury (skanzenu) v Chanovicích, v sobotu 6. října
2018 10 – 17 hodin.
Hlavní program:
‐ výstava odrůd brambor pěstovaných v jihozápadních Čechách
‐ možnost nákupu kvalitní sadby
‐ ochutnávka některých tradičních bramborových jídel
‐ prezentace pěstitelů a zpracovatelů brambor
‐ od 12 do 17 hodin zahraje k poslechu kasejovická skupina Brumendo
Doprovodný program:
‐ malý farmářský trh místních pěstitelů, vý‐
robců a prodejců
‐ ochutnávka a prodej výrobků Řeznictví a
uzenářství Hejrek
‐ kulinářské rybí speciality předvede Duo
Mami z Blatné
‐ nabídka regionálních piv z pivovaru Belve‐
der v Železné Rudě
‐ pečení prasete na rožni a ochutnávky

Výstavy a dlouhodobé akce
1. ‐ 31. 10.2018 / Obrazy a keramika / Kašperské
Hory, radnice / výstava Olgy Kouřilové, šumavská
tematika. www.kasphory.cz
1. ‐ 31. 10. 2018 / Výstava TGM / Vyšší Brod, ves‐
tibul kina / www.mestovyssibrod.cz
2. ‐ 31. 10. 2018 / Naše republika / Netolice, mu‐
zeum /výstava prací žáků ZŠ Netolice k 100. výročí
založení samostatného československého státu.
www.muzeumnetolice.cz
2. 10. 2018 – 31. 1. 2019 / Výstava Staré a nové
Hartmanice / Hartmanice, IC / na fotografiích Hu‐
berta Babora. www.muhartmanice.cz
6. 10. ‐ 31. 12. 2018 / výstava Malířák 2018 / Cha‐
novice, zámecký areál / vernisáž od 13 hodin spoje‐
ná s módní přehlídkou, výtvarné práce studentek
ISŠŽ v Plzni. www.chanovice.cz
do 26. 10. 2018 / Výstava k 100. Výročí založení
republiky / Klatovy, KD / vernisáž 13. 9.; dobový
kemp před kulturním domem o víkendu 15. a 16. 9.;
výstava připravena ve spolupráci s Československou
obcí legionářskou. www.mksklatovy.cz
do 30. 10. 2018 / Výstava betlémů / Netolice, mu‐
zeum / www.muzeumnetolice.cz
do 31. 10. 2018 / Výstava Králové Šumavy / Dobrá
Voda u Hartmanic, Muzeum Dr. Šimona Adlera /
výstavu pořádá Ústav pro studium totalitních režimů.
www.muzeum.sumava.net
do 31. 10. 2018 / Vladimír Faust: Krajina – příroda
/ Žihobce / výstava velkoformátových fotografií /
www.zihobce.eu
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‐ volná prohlídka expozice skanzenu
‐ příležitostná výstava "25 let budování chanovického skanzenu"
‐ lukostřelba pro děti i dospělé, ukázky středověkých ručních zbraní
‐ tvořivá a hravá dílna pro děti
‐ možnost návštěvy zámeckého areálu včetně stálých expozic a aktuálních výstav
‐ ve 13 hodin bude v zámeckém areálu zahájena vernisáž výstavy Malířák, jedná se o výtvar‐
né práce studentů ISŠŽ v Plzni, spojené s módní přehlídkou

do 31. 10. 2018 / Gastronomie od dob našich
babiček / Žihobce / výstava kuchyňských potřeb,
spotřebičů, kuchařek ze soukromé sbírky Č. Kulíška
ze Sušice. www.zihobce.eu
do 31. 10. 2018 / Výstava k 135 letům výročí
SDH Žihobce / Žihobce / www.zihobce.eu
do 2. 11. 2018 / Výstava Jana Chaloupka / Horažďo‐
vice, městská galerie / výstava veselých ilustrací pro
děti "Taky sloni sbírají houby"; vernisáž se koná v sobo‐
tu 1. 9. 2018 v 16 hodin v Městské galerii Horažďovice.
www.horazdovice.cz

‐ zpřístupněna bude rozhledna na vrchu Chlumu nad skanzenem
‐ ukázka tradičních způsobů kosení trávy
Vstupné 50 Kč/osoba, děti do 130 cm vstup zdarma.
Více informací o akcích v Chanovicích sledujte na www.chanovice.cz

Říjnové akce na Šumavě

Setkání historických
traktorů v Mahouši u Netolic
Přijměte pozvání na tradiční setkání a výstavu
historických traktorů, které se bude konat 13. říj‐
na 2018 od 10 hodin v Mahouši u Netolic.

1. 10. 2018 / Den Seniorů / Horažďovice, kulturní dům / zahraje Otavanka, Petra Čer‐
nocká. www.horazdovice.cz
3. 10. 2018 / Zmizelá Šumava / Alžbětín, hraniční nádraží / filmový večer s Emilem Kin‐
tzlem a Janem Fišerem. www.sumava.net/itcruda
5. 10. 2018 / Závěrečný koncert ZUŠ Horažďovice s orchestrem z Basileje / Horažďovice,
KD / od 17 hodin. www.kdhd.cz; www.zus.horazdovice.cz
6. 10. 2018 / Dalibor Janda a Prototyp ‐ Říká si Hurikán / Horažďovice, KD / od 19 hodin.
www.kdhd.cz
6. 10. 2018 / Podzimní běh Železnorudskem / Železná Ruda / 29. ročník krosového závodu.
www.sumava.net/itcruda
6. 10. 2018 / Šumavské štrůdlování / Dobrá Voda u Hartmanic / soutěž o nejlepší jablkový
závin, od 15 hodin. www.sumavskecesty.cz
6. 10. 2018 / Den místní potraviny / Chanovice,
skanzen / tradiční potravinářský den, letos zamě‐
řený na brambory, hudba, ukázky řemesel, od 10
do 17 hodin. www.chanovice.cz
6. 10. 2018 / Chlumanský trh / Chlumany / tra‐
diční venkovský trh s nabídkou zeleniny, ovoce,
kytek, medu, hub, drůbeže, potřeb pro chovatele
a řemeslných výrobků pro všechny. Akce se koná
v prostorech za Obecním úřadem Chlumany kaž‐
dou první sobotu v měsíci od května do října v ča‐
se od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz
6. 10. 2018 / Bramboriáda a drakiáda / Mlázovy,
pohádková chalupa / ukončení pohádkové sezony, od 13 hodin. www.pohadkovachalupa.cz
7. 10. 2018 / 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
7. 10. 2018 / Milena má problém / Horažďovice, KD / divadelní hru uvede Stálá divadelní
scéna Klatovy, od 19.30 hodin. www.kdhd.cz
11. 10. 2018 / Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy, sál radnice / koncert od 19
hodin. www.mksklatovy.cz
12. 10. 2018 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti.
www.loutky.unas.cz

Letos se uskuteční již 14. ročník. Uvidíte historické
traktory ve statické expozici, ale většinu z nich také při
orbě. Součástí setkání je rovněž výstava historických
užitkových automobilů. Občerstvení na akci je zajištěno.

Šumavské štrúdlování v
Dobré Vodě u Hartmanic
Vůně pečených jablek, cukr, skořice, možná i tro‐
chu rumu, . . .
Ať se nám to líbí nebo ne, den se pomalu krátí.
Brzy přijdou dlouhé podzimní večery a k těm ne‐
odmyslitelně patří kousek pořádného jablečného
štrúdlu a hrnek teplého dobrého čaje, silné kávy
nebo voňavého grogu.
Pečete štrúdl? Od září do listopadu každý týden
nebo jen jedenkrát za sezónu? Máte recept, který
se dědí z generace na generaci? Zkoušíte podle
internetu, kamarádek nebo časopisů? Neváhejte!
Přihlaste ten svůj štrúdl v sobotu 6. října 2018 do
dalšího ročníku soutěže o NEJ štrúdl, do Šumavské‐
ho štrúdlování. Letos pořádá spolek Šumavské ces‐
ty, z. s. již 4. ročník.
Jak? Stačí, když v sobotu 6.října, v době mezi 14 a
15 hodinou přinesete 2 rukávy jablečného štrúdlu
přes délku plechu a napsaný recept do Domu sv.
Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic a zůstanete do
16 hodin na vyhlášení.
A hlavní cena? Vyhlídkový let nad Šumavou v
termínu dle domluvy s pilotem Milanem Legátem
(mimochodem – loňská vítězka z Annína si let ma‐
ximálně pochvalovala).
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12. 10. 2018 / Koncert skupiny Krausbery / Volary, kino / od 20 hodin.
www.mestovolary.cz
13. 10. 2018 / Setkání příznivců historických traktorů / Mahouš / výstava historických trak‐
torů a další techniky s ukázkou dobové orby, muzika, občerstvení. www.jihoceskyvenkov.cz
13. 10. 2018 / Vlk obecný / Srní, NC / odborná přednáška o životě vlků od 13 hodin.
www.npsumava.cz
13. 10. 2018 / Havelský jarmark / Horažďovice, náměstí / řemeslný a farmářský jarmark,
kulturní program, od 9 hodin. www.horazdovice.cz
13. 10. 2018 / Hubertova jízda / Bohumilice, zámek / hobby skokové závody, mše svatá,
doprovodný program, slavnostní zahájení ve 13 hodin. www.zamekskalice.cz
13. 10. 2018 / Extra band / Horažďovice,
KD / celovečerní bigbít od 20 hodin.
www.kdhd.cz
19. 10. 2018 / Loutkové divadlo / Suši‐
ce, KD / od 17 hodin pohádka pro děti.
www.loutky.unas.cz
19. 10. 2018 /Disco – Jack Daniels party
/ Horní Planá, sál KIC / Jarry a Boss mixují tu nejlepší hudbu 80. a 90. Let, vstupné 30 Kč, od
20 hodin. www.horniplana.cz
20. 10. 2018 / Drakiáda / Horní Planá, louka nad benzínovou čerpací stanicí / tradiční pod‐
zimní pouštění draků a posezení u ohníčku. Buřtíky je třeba vzít s sebou, od 14 hodin, za
nepříznivého počasí akce odpadá.
19. 10. 2018 / Ševčíkovy hudební večery / Horažďovice, hotel Prácheň / od 18 hodin, Za‐
hrada srdce – koncert. www.horazdovice.cz
20. 10. 2018 / Pancířské stráně / Železná Ruda a okolí / závod horských kol v kulisách pod‐
zimní Šumavy. www.sumavanet.cz/triatlon
20. 10. 2018 / Slavnosti plodů / Jáma u Mičovic / tradiční podzimní pěstitelsko‐kulturní akci
pořádá Mikroregion Chelčicko‐lhenický; stánkový prodej, soutěže o nejlepší výrobky
z ovoce, k poslechu zahrají Doubravanka a Hradišťan. www.chelcicko‐lhenicko.cz

Kromě NEJ štrúdlu budou ohodnoceni i další 4
soutěžící, takže celkem bude oceněno prvních 5
nejlepších pekařů či pekařek.
Tříčlenná porota bude tradičně hodnotit chuť,
vzhled i vůni a jak se štrúdl dá krájet a servírovat
(aby se nedrobil, nerozsypal, netrhal,…). V porotě
byl vždy jeden člen profesionální cukrář nebo ku‐
chař a stejně tomu bude i letos.
Po dobu, co bude porota ochutnávat a hodnotit,
je připraven pro soutěžící a návštěvníky Vintířovy
kavárničky i Dobré Vody v kostele sv. Vintíře hod‐
notný program pedagogů a studentů Základní umě‐
lecké školy Fr. Stupky ze Sušice pod vedením ředi‐
telky paní Mileny Naglmüllerové. Věřte, že tento
program bude velkým kulturním zážitkem. Moc
bychom přáli účinkujícím plně obsazený kostel –
vstupné je dobrovolné.
Zkrátka, přijet do Dobré Vody můžete v sobotu 6.
října 2018 na celé odpoledne. Tak co, milé kuchař‐
ky i kuchtíci, už přemýšlíte, jaké těsto připravíte?
Bude letos ten vítězný štrúdl tažený, tvarohový,
zadělávaný jogurtem, podmáslím či pivem, jako tuk
použijete tradiční máslo, sádlo, nebo dokonce ma‐
jonézu? Nebo letos bude těsto dietní?
Těšíme se na vás! Udělejte si tentokrát čas na ce‐
lé odpoledne a přijeďte!
Jana Kolářová, předsedkyně spolku Šumavské cesty,
z. s.

Ukončení sezony na
Krušlovském včelíně
Občanské sdružení Krušlovský včelín vás v nedě‐
li 28. října 2018 srdečně zve na ukončení sezony
na Krušlovském včelíně.

20. 10. 2018 / Farmářský trh / Klatovy, náměstí / od 8 do 14 hodin. www.mksklatovy.cz
20. 10. 2018 / Turbo – bigbít / Horažďovice, KD / od 20 hodin. www.kdhd.cz
21. 10. 2018 / 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
22. 10. 2018 / Zdeněk Izer ‐ "Na plný coole"/ Horažďovice, KD / od 19 hodin. www.kdhd.cz
24. 10. 2018 / František Nedvěd + hosté / Horažďovice, KD / od 19 hodin. www.kdhd.cz
24. 10. 2018 / Středeční večery – pralesy v okolí Velkého Javoru / Kvilda, IC / Existují
v okolí Velkého Javoru ještě pralesy? Přednášející: Johannes Matt; od 16 hodin.
www.npsumava.cz
26. 10. 2018 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti.
www.loutky.unas.cz
26. 10. 2018 / Za jeleny a rysy na Šumavě / Kvilda, NC / komentovaná prohlídka venkovní
expozice s výběhem jelenů a rysů od 16 hodin, nutné předchozí objednání.
www.npsumava.cz
26. 10. 2018 / Nenuďme se doma / Stožec, IS / vyrobte si s námi podzimní dekorace růz‐
nými výtvarnými technikami, od 17 hodin. www.npsumava.cz
26. – 28. 10. 2018 / Filmové Kašperské Hory / Kašperské Hory, kino / promítání filmů na
téma Šumava a Bavorský les na plátně i mimo něj. www.kasphory.cz

Návštěvníci si mohou prohlédnout unikátní dílo
lidové tvořivosti řezbáře a včelaře Josefa Macha,
jenž celý svůj život zasvětil nejen živým včelám, ale
svou lásku k nim promítl i do řezbářského řemesla
a z různých druhů dřev vytvořil celé včelí království.
Akce se uskuteční od 10 do 18 hodin, k poslechu
zahrají Šumaváci, nebudou chybět řemeslné stán‐
ky, či občerstvení. Děti jistě potěší pohádka od 15
hodin a výtvarná dílna. Během celého dne si bude‐
te moci prohlédnout včelín.
Akce se koná venku za každého počasí, od 10 do
18 hodin, teplé zázemí zajištěno.
Více
informací
se
dozvíte
na
www.kruslovskyvcelin.cz
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27. 10. 2018 / Farmářské trhy / Sušice / od 8 do13 hodin. www.mestosusice.cz
27. 10. 2018 / Rys ostrovid / Kvilda, NC / odborná přednáška od 13 hodin.
www.npsumava.cz
27. 10. 2018 / Jelen evropský / Kvilda, NC / odborná přednáška o životě jelena, od 15 ho‐
din. www.npsumava.cz
27. 10. 2018 / Kreativní tvoření / Srní, NC / výroba zdobené plátěné tašky ubrouskovou
metodou s námětem rysa ostrovida či jelena evropského, od 10 do 13 hodin.
www.npsumava.cz
27. 10. 2018 / Zamykání hradu / hrad Velhartice / běžecký závod běh o hradní klíč, do‐
provodný program, ohňostroj, lampio‐
nový průvod, začátek ve 13 hodin.
www.hrad‐velhartice.cz
27. 10. 2018 / Kečup ‐ celovečerní bigbít
/ Horažďovice, KD / od 20 hodin.
www.kdhd.cz
27. – 28. 10. 2018 / Muzeum lehkého
opevnění / Annín / přijďte si v tento den
prohlédnout soustavu řopíků s dobovým vybavením. www.ropik‐annin.cz
27. ‐ 28. 10. 2018 / Oslava 100 výročí založení Československa / Horní Planá /
www.horniplana.cz
28. 10. 2018 / Oslavy Dne vzniku samostatného československého státu / Sušice, Památ‐
ník u ZŠ T. G. Masaryka / lampiónový průvod a pietní akt u Památníku padlých.
www.mestosusice.cz

V říjnu dává Šumavský
pivovar Vimperk na trh
novou řadu piv – australské
„ale“
Po pracovních návštěvách v Austrálii a uvaření prv‐
ních várek australských „ale“ na jaře 2018, uvádí Šu‐
mavský pivovar další speciální piva, tentokráte 2 dru‐
hy australských typů piv „ale“.
Budou to Blonde Beach Girl Australian Pale Ale 13° a
Red‐haired Beach Boy Australian Red Ale 14°. Austral‐
ské ale jsou vařeny z originálních chmelů, jsou za stu‐
dena dvojitě chmelené, svrchně kvašené a mají jemné
příjemné ovocné chutě a vůni. Jarní zkušební várky mě‐
ly značný úspěch a nenechte si možnost tato piva nejen
u nás či jinde ochutnat na čepu, ale také budou
k zakoupení v lahvích v našem pivovaru.
Tradičně zahajujeme podzimní sezónu též prvním ze
tří piv řady Bock, a to Vimperským zlatým Bockem 16°.
Piva druhů Bock patří mezi silná piva. Jsou spodně, síly
16° ‐ 18°, vařená z ječných sladů. Šumavský pivovar
začal taková piva, dříve ve Vimperku vařená, nabízet od
roku 2013.
Přijďte tato mimořádná piva spolu se standardní na‐
bídkou českých ležáků ochutnat do naší pivnice ve
Steinbrenerově ulici ve Vimperku i vy. Piva si jako vždy
můžete odnést i mimo provozní dobu pivnice v lahvích
„na zazvonění“.

28. 10. 2018 / 100 let vzniku republiky / Horažďovice, náměstí / pokládání věnců, kulturní
program, odhalení pamětní desky. www.horazdovice.cz
28. 10. 2018 / Posezení s písničkou – Horalka / Horažďovice, KD / od 15 hodin.
www.kdhd.cz
28. 10. 2018 / Koncert / Volary, radnice / Česká Píseň Prachatice a hosté od 14 hodin.
www.mestovolary.cz
27. 10. 2018 / Pečení chleba / Lenora, obecní pec / mlsálci se mohou těšit na tradiční le‐
norské placky, housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora

Aktuální informace o otevírací době pivnice, tam i
jinde nabízených pivech a studené kuchyni k pivům
najdete vždy www.sumavskypivovar.cz.

28. 10. 2018 / Koncert ke státnímu svátku / Klatovy, KD / písňový recitál Dagmar Peckové a
Jana Kučery od 19 hodin. www.mksklatovy.cz

Ivan Hojdar, Šumavský
www.sumavskypivovar.cz

pivovar

Vimperk,

28. 10. 2018 / Ukončení sezony v Krušlovském včelíně / Krušlov / od 10 do 18 hodin, hud‐
ba (Šumaváci), řemeslné stánky, občerstvení, divadlo pro děti od 15 hodin, dílnička pro děti,
prohlídka včelína, oheň. www.kruslovskyvcelin.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
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