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Velikonoce v Kašperských Horách
Váháte, kam se letos vydat za oslavou tradičních svátků jara, Velikonoc?
Zaručeným tipem jsou Kašperské Hory, malebné šumavské městečko proslavené těžbou
zlata, a nedaleký strážní hrad Kašperk, který je nejvýše položeným královským hradem v Če‐
chách. Během prodlouženého velikonočního víkendu se tam bude dít mnoho zajímavého.
Připraveny jsou speciální prohlídky, divadelní představení, koncerty, trhy… Jisté je, že nudit
se nebudou děti ani dospělí.
Slavnosti s názvem Velikonoční Kašperské Hory proběhnou v horském městečku o prvním
dubnovém víkendu 4. – 5. dubna 2015.
Po oba dva dny od 10.30 máte možnost se seznámit s velikonočními zvyky a tradicemi,
prostřednictvím komentovaných prohlídek s průvodcem.
Přijďte se přenést do doby našich prarodičů a zavzpomínat na život plný velikonočních
tradic a zvyků.

V sobotu 4. 4. od 13.00 do 15.30 v Horském klubu budou pro všechny šikovné ruce při‐
pravenytvořivé dílny „Velikonoční hrátky“ s promítáním pohádek, kde vyrobíte velikonoční
dekorace, ozdobíteperníčky, vytvoříte travní hlavouny a další nápadité výtvory, které si s
sebou odnesete. Na ty, kteří úspěšně projdou všechny stanoviště, čeká malá odměna.

Dubnové výstavy
do 5. 4. 2015 / Patchworkové Velikonoce / Kla‐
tovy, Atrium KD / výstavu pořádají klatovský
kurz patchworku a MěKS Klatovy. Otevřeno
denně od 9 do 17 hodin. Výstava doplněna
předváděním a prodejem. www.mksklatovy.cz
do 28. 4. 2015 / Peru země barev / Sušice, rad‐
nice / výstava fotografií fotografa Tomáše Maš‐
ka v pokrovních prostorách sušické radnice. Na
výstavu je možné se podívat od pondělí do pát‐
ku od 8 do 16 hodin. Vstup volný.
do 30. 4. 2015 / Třeme bídu s nouzí / Klatovy,
Vlastivědné muzeum / výstava o každodenním
životě 30. a 40. let. www.muzeum.klatovynet.cz
do 10. 5. 2015 / 12. ročník přehlídky výtvarných
oborů ZUŠ Plzeňského kraje/ Klenová, sýpky /
součástí akce je ocenění Zlatá, Stříbrná a Bron‐
zová paleta paní Vilmy Vrbové‐Kotrbové. Každé
z ocenění má formu diplomu a věcné ceny –
souboru kvalitních výtvarných potřeb. O držite‐
lích rozhodnou diváci a odborná porota. Každý
návštěvník má možnost na lístek napsat jméno a
vhodit ho do hlasovací urny umístěné v přízemí
sýpky. Vítězné dílo zůstane natrvalo vystaveno v
hradní věži, v jejímž podzemí se nachází hlado‐
morna, kde vznikla stálá expozice oceněných
prací.
do 10. 5. 2015 / Smrt číhala za každým rohem /
Klatovy, Vlastivědné muzeum / výstava k 70.
výročí
ukončení
2.
světové
války.
www.muzeum.klatovynet.cz
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V neděli 5. dubna bude od rána rušno na kašperskohorském náměstí před kostelem sv.
Markéty – v 10.00 se otevřou oblíbené farmářské a řemeslné trhy. Přijďte se na kašpersko‐
horské náměstí přesvědčit o tom, jaké místní speciality a dobroty představí účastníci ven‐
kovského jarmarku tentokrát. Především pánové a kluci budou moci svou zručnost vyzkou‐
šet při pletení velikonočních pomlázek a přidat se tak ke snaze o překonání loňského pokusu
o nejdelší spletenou kašperskohorskou pomlázku. Zdatné kuchařky či kuchaři se utkají v
soutěži o nejlepší velikonoční mazanec. Ten (jeho část) je nutno zanést na náměstí do 12.30,
kde jej posoudí mlsná porota. Vyhlášení vítěze proběhne v 12.45.

do 22. 5. 2015 / Naši předkové v obrazech /
Klatovy, Vlastivědné muzeum / výstava por‐
trétů a medailonků ze sbírek muzea.
www.muzeum.klatovynet.cz

V doprovodném programu na náměstí nechybí dvě divadelní pohádky ‐ od 10.30 "Čtyři
pohádky" a v 14.00 „Červená Karkulka“,tvořivé dílny pro děti, hudební produkce –dívčí hu‐
dební skupina Barakudy z místní ZUŠ v 11.40, od 13.00 zazní kvalitní česká dechovka soubo‐
ru Solovačka ze Sušice a před uzavřením trhů také koncert známe folkové skupiny Nezmaři
od 15.00.

do 7. 6. 2015 / Miroslava Zychová a Bohumír
Komínek / Zámek Klenová – galerie / retro‐
spektivní
výstava
životních
partnerů.
www.gkk.cz
1. 4. – 12. 4. 2015 / Velikonoční výstava per‐
níků / Zámek Hrádek / přijďte se podívat na
velikonoční výstavu perníčků, o Velikonocích
se bude na zámku servírovat tradiční veliko‐
noční menu. www.zamekhradek.cz
6. 4. ‐ 30. 6. 2015 / Výstava hracích karet /
Žihobce / netradiční a velmi zajímavá ucelená
kolekce hracích karet, kvartet a her různého
stáří a hodnoty ze sbírky Tamary Voldřichové.
www.zihobce.cz

Hrad Kašperk ovládnou Velikonoce od pátku 3. do pondělí 6. dubna. Po všechny čtyři dny
jste zváni na nejnovější prohlídkový okruh Život na hradě, zakončený jedinečnou audiovizu‐
ální podívanou, která návštěvníkům zprostředkuje výlet do středověku. Zajímá vás, jak vy‐
padal všední den na královském hradě? Pak si tuhle prohlídku rozhodně nenechte ujít. V
sobotu 4. a v neděli 5. dubna je navíc připraven speciální program.
Úplnou novinkou je divadelní představení Mastičkář, které se odehraje v sobotu 4. a v ne‐
děli 5. dubna od 12.00, 14.00 a od 15.30 na hradním nádvoří, které se pro tuto příležitost
promění ve středověké tržiště. Mastičkář je nejstarším českým dramatem z 1. pol. 14. stole‐
tí, i když spíše než o dramatickou zápletku jde o satirickou frašku, která měla za cíl prostého
diváka pobavit. Účinkuje místní divadelní spolek Pachmajr.

11. 4. – 29. 5. 2015 / Výstava Dílo vedle díla,
v jednotě je síla / Nýrsko, knihovna / výstava
prací z kurzu Malování pro radost; vernisáž od
16 hodin. www.sumavanet.cz/icnyrsko
14. 4. – 20. 9. 2015 / Výstava Stopy války /
Nýrsko, Muzeum královského hvozdu / vý‐
stava o průběhu a konci 2. světové války
v Nýrsku a okolí. www.sumavanet.cz/icnyrsko
15. 4. – 29. 5. 2015 / Vůně šeříku a svobody
aneb 70. výročí osvobození západních Čech ame‐
rickou armádou / Klatovy, KD / výstava

K Velikonocům neodmyslitelně patří také zvířátka a mláďátka, proto budou mít návštěvní‐
ci přímo na nádvoří možnost přivítat nové přírůstky do hradního zvěřince, jehňátka Andělku
a Emila. A chybět samozřejmě nebude ani dobré jídlo a pití. Ať bude počasí ještě chladné či
krásné jarní, k dispozici bude bohatá nabídka občerstvení, jako je např. medovina, svařák,
výborná káva z místní pražírny nebo hradní placka či topinka.
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme hezké jaro!
Za MěKIS Kašperské Hory Ing. Veronika Rosecká, vedoucí
Bližší
informace
k
akcím
v
Kašperských
Horách
sledujte
na
http://www.sumavanet.cz/ickhory/ a dotazy k programu na tel. +420 376 503 411, na e‐
mailu: informace@kasphory.cz nebo osobně na Městském kulturním a informačním stře‐
disku v K. Horách.

k výročí osvobození západních Čech v květnu
1945 vojsky generála G. S. Pattona. Slavnostní
zahájení proběhne v úterý 14. dubna v 17 hodin
v galerii Atrium kulturního domu. Od 14. do 17.
dubna a od 4. do 6. května bude výstava navíc
doplněna komentovanými přednáškami a parčík
před hlavním vchodem do kulturního domu se
promění
na
pravý
americký
camp.
www.mksklatovy.cz

Strana 3

www.isumava.cz

Kalendář dubnových akcí na Šumavě
1. 4. 2015 / Otevření nové muzejní sezóny / Horní Planá, rodný dům A. Stiftera /
www.horniplana.cz
1. 4. 2015 / Ukázka tvoření Hanáckých kraslic / Horní Planá, knihovna / Petra Frojdová
předvede zdobení velikonočních kraslic nalepováním slámy, od 9 hodin. www.horniplana.cz

Velikonoční hra pro děti
na Kratochvíli
Pro návštěvníky, malé i velké, bude o Veli‐
konočním pondělí 6. dubna 2015 přichystá‐
na velikonoční hra.

1. 4. 2015 / Ornitologická vycházka ke Dni ptactva / Kašperské Hory, IS a SEV / vycházka za
známými i méně známými druhy ptáků, od 14 do 16 hodin, přednášející: Luděk Bufka.
www.npsumava.cz
1. 4. 2015 / Čtení z bible – jídlo v bibli / Horažďovice, knihovna / přednáška Mgr. Michala
Krchňáka v rámci Celonárodního čtení Bible, které bude probíhat od 12 do 17 hodin u Čer‐
vené brány, od 18 hodin v knihovně. Pořádá Křesť.spol.HD, CČSH a ŘKC.
www.horazdovice.cz
1. – 2. 4. 2015 / Velikonoce na náměstí / Klatovy / velikonoční trhy s kulturním progra‐
mem: 1. 4. od 13 do 16 hodin vy‐
stoupí žáci MŠ a ZŠ Klatovy; 2. 4.
od 14 do 16 hodin „Milan a králíci
Bob a Bobek“ – zábavný pořad pro
děti s rodiči plný her a soutěží.
www.mksklatovy.cz
3. 4. 2015 / Velikonoční koncert /
Horažďovice / Pražské komorní
trio.
www.sumavanet.cz/ihorazdovice
3. 4. 2015 / Velikonoční koncert /
Horažďovice, Hotel Prácheň / od 19 hodin pražské komorní trio a žáci ZUŠ. Vstupné dospělí
100 Kč, děti do 12 let 50 Kč. www.horazdovice.cz
3. 4. – 6. 4. 2015 / Velikonoce na hradě / Hrad Kašperk / komentované prohlídky „Život na
hradě, v sobotu a v neděli ochotnické představení nejstaršího českého dramatu, které je
však spíše fraškou, v sobotu i v neděli interaktivní prohlídky pro děti – staň se rytířem nebo
princeznou – doporučujeme rezervaci. www.kasperk.cz
4. 4. 2015 / Paličkování s Kačkou / Horažďovice, Městské muzeum / program pro děti a
dospělé, nutno přihlásit předem, tel. 376 512 271. www.muzeumhd.cz

V zámecké zahradě bude uschováno 13 ma‐
lovaných vajec, u kterých budou umístěny
záludné otázky a úkoly. Na ty, kteří vajíčka
objeví a správně odpoví, čeká v pokladně
zámku odměna v podobě ilustrovaného prů‐
vodce pro školáky
Více informací o akcích na Státním zámku Kra‐
tochvíle
naleznete
na
www.zamek‐
kratochvile.eu.

Výstava Králové Šumavy
v Klatovech
Až do 20. dubna 2015 máte možnost na‐
vštívit v klatovských jezuitských kolejích za‐
jímavou výstavu, která poodkrývá tajem‐
stvím zahalenou postavu Krále Šumavy, pro
většinu lidí známou ze stejnojmenného filmu
scénáristy Rudolfa Kalčíka a režiséra Karla
Kachyni.
Výstava Králové Šumavy přibližuje návštěv‐
níkům těžké poválečné období a příběhy lidí,
kteří se pokusili překročit ostře střeženou
hranici po komunistickém převratu v únoru
1948.

4. 4. 2015 / Lipno dětem aneb vítáme jaro / Lipno nad Vltavou / www.lipno.info
4. 4. 2015 / Cyklovýlet na skalky k Drslavicím / Nýrsko a okolí / sraz v 10 hodin u autobu‐
sového nádraží u Okuly. Trasa cca 45 km vhodná pro treková nebo horská kola. Trasa je
vhodná pro všechny cykloturisty, malé převýšení: Nýrsko – Úborsko – Janovice – Bezděkov
– Tupadly – Drslavice – Tětětice – Koryta – Bezděkov – Janovice – Úborsko ‐ Nýrsko.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
4. 4. 2015 / Velikonoční zábava / Nýrsko, KD / od 21 hodin hraje Extra Band revival.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
4. 4. – 5. 4. 2015 / Velikonoční Kašperské Hory / Kašperské Hory / velikonoční slavnosti,
komentované prohlídky města, tvořivé dílny s promítáním pohádek, farmářské a řemeslné
trhy, gastronomická soutěž o nejlepší velikonoční mazanec. www.sumava.net/ickhory
4. 4. – 5. 4. 2015 / Kamenní svědkové zašlé slávy / zřícenina Dívčí Kámen / cyklus
přednášek, které vám odhalí tajemství architektonických prvků hradních zřícenin. Díky
výkladu a vaší fantazii se budete moci přenést do doby, kdy byl hrad užíván a obydlen.
www.divcikamen.cz
5. 4. 2015 / Velikonoční neděle / zřícenina Dívčí Kámen / přijďte se vyzkoušet lukostřelbu,
zacházení s prakem, šerm na kladině, žonglování, chůzi na chůdách, jizdu na jednokole
a další dovednosti! Od 10 do 16 hodin. www.divcikamen.cz

Výstavu připravil Ústav pro studium totalitních
režimů ve spolupráci s Městem Klatovy.
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9. 4. 2015 / Zahájení mezinárodního festivalu komorní hudby / Klatovy / Klavírní recitál ‐
účinkují: Tomáš Hostýnek a Petr Novák – klavír, průvodní slovo – Pavla Röbstecková. Od 19
hodin, sál klatovské radnice. www.mksklatovy.cz
9. 4. 2015 / Madeira a Djerba / Nýrsko, knihovna / cestopisná přednáška Jany Dvorské a
Miloše Kašpara od 18 hodin. www.sumavanet.cz/icnyrsko
10. 4. 2015 / Na stojáka live / Klatovy, KD / od 19 hodin, účinkují: Lukáš Pavlásek, Jakub Žá‐
ček, Marek Daniel. Zisk z představení bude věnován neziskové organizaci LENOX.
www.mksklatovy.cz

Odemykání Vltavy ve
Vyšším Brodě
Sdružení půjčoven lodí a kempů na Vltavě a
Město Vyšší Brod Vás zvou v sobotu 11. dubna
2015 do Kempu pod Hrází ve Vyšším Brodě na
tradiční akci – Odemykání Vltavy.

10. 4. 2015 / Ševčíkovy hudební večery / Horažďovice, Hotel Prácheň / od 19 hodin zahraje
dechové kvinteto pražské komorní filharmonie. Drobné skladby světových mistrů v preciz‐
ním provedení mladých hudebníků, vtipné průvodní slovo Vladislava Borovky. Vstupné 100
Kč, zlevněné 50 Kč. www.horazdovice.cz
11. 4. 2015 / Zahájení turistické sezóny v Horšovském Týně / Horšovský Týn / sraz u in‐
formačního centra. www.mkzht.cz
11. 4. 2015 / Krajina jako ementál aneb cyklotoulky s Alešem Červeným hornickou kraji‐
nou jihozápadních Čech / Horažďovice a okolí / vydáme se spolu po stopách těžby grafitu
na Kněží Horu u Katovic. Trasa Horažďovice Předměstí ‐ Hlupín ‐ Zadní Zborovice ‐ polní ces‐
tou na Mnichov – Katovice – Horažďovice. Bližší info: 732 236 983, e‐mail: cerve‐
ny@muzeumhd.cz.
11. – 12. 4. 2015 / Národní šampionát mažoretek / Klatovy, KD / oblastní a zemské kolo
Čechy. Postupová soutěž v mažoretkovém sportu. Slavnostní zahájení v 8:30 hodin.
www.mksklatovy.cz
12. 4. 2015 / Velikonoční koncert / Sušice, kostel sv. Václava / Česká křesťanská akademie
zve od 16 hodin na koncert chrámového sbo‐
ru z Tábora.
15. 4. 2015 / Kouzlení s papírem / Horažďo‐
vice, knihovna / origami skládání s Helenou
Poustkovou, tentokrát na téma Zahrádka.
16. 4. 2015 / Princezna se zlatou hvězdou na
čele / Nýrsko, KD / divadelní představení pro
děti v podání Divadelní společnosti Julie Ju‐
rištové od 8.30 a od 10 hodin.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
16. 4. 2015 / Charlie Hebdo / Nýrsko,
knihovna / přednáška Mgr. V. Bundy ‐ repor‐
táž z míst, kde se nedávno střílelo (Francie –
Paris). www.sumavanet.cz/icnyrsko

Pro účastníky slavnostního „odemykání“ za‐
půjčení kánoí a raftů tento den ZDARMA • do‐
prava řidičů zpět do Vyššího Brodu za poplatek.
Rezervace lodí nutná!

Parforsní hon na
Netolicku
Jaro patří v Netolické oboře milovníkům ko‐
ní, psů a myslivosti. I letos se v malebné kraji‐
ně netolicka v okolí zámku Kratochvíle bude
konat tradiční jarní hon.
V sobotu 11. dubna 2015 je pro veřejnost

16. ‐ 17. 4. 2015 / Brány památek dokořán /
Klatovy / www.klatovy.cz/icklatovy
17. 4. 2015 / Tvůrčí dílna s pohádkou / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu / pro
rodiče s dětmi v 10 hodin. www.nm.cz
18. 4. 2015 / Hasičský bál / Horní Planá / od 20 hodin sál KIC. www.horniplana.cz
18. 4. 2015 / Jarní koncert Sušického dětského sboru / Sušice, Smetanův sál / koncert
všech oddělení SDS a jejich hostů ‐ Tachovský dětský sbor a Medvíďata Český Krumlov.
www.susicesds.cz
18. 4. 2015 / Cyklovýlet na Kokšínský hrádek / Nýrsko a okolí / sraz v 9 hodin od
autobusového nádraží u Okuly, trasa: Nýrsko – Bezděkov – Dolany – Malochov – Kokšínský
hrádek ‐ Švihov – Vosí – Točník – Klatovy – Janovice – Nýrsko. Trasa okolo 60 km, mírné
převýšení, vhodné pro aktivní cykloturisty. 85% asfaltová komunikace a zpevněné cesty,
zbytek lesní cesty. www.sumavanet.cz/icnyrsko

připravena ukázka na dostihovém závodišti
Kratochvíle ve 13.30 hodin, kdy se koná slav‐
nostní nastoupení jezdců na koních se smečkou
a zahájení honu za doprovodu Skupiny lovec‐
kých rohů z Tábora.
Parforsní hony (z franc. par force de chiens –
silou psů), se smečkou Asbach Foxhounds z
Německa povede master honu z USA.
Foto Ivan Janota.
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18. 4. 2015 / rockový koncert / Nýrsko, KD / od 21 hodin, zahraje Gate Crasher, předkapela
Isua a Lord. www.sumavanet.cz/icnyrsko
18. 4. 2015 / Jarní setkání turistů Plzeňského kraje / Sušice / pěší turistická akce krajského
významu. Trasy 5 ‐ 25 km.
18. 4. 2015 / Zpěvem k záchraně Pošumaví pro život / Chanovice / od 15 hodin koncert tří
pěveckých sborů, v zámeckém areálu či dle počasí v KD. www.chanovice.cz
18. 4. 2015 / Vycházka Boubínským pralesem / Idina Pila, IS / komentovaná vycházka s

ředitelem NP a CHKO Šumava, od 10 do 13 hodin. Trasa 8 km. www.npsumava.cz
22. 4. 2015 / Přednáška "Shakespeare a zrod anglického divadla" / zámek Kratochvíle /
přednáška prof. Martina Hilského se uskuteční v Horním sále zámku Kratochvíle v rámci cyk‐
lu Setkání na Kratochvíli. Začátek od 19 hodin. www.zamek‐kratochvile.eu
23. 4. 2015 / Čarodějnické čtení / Nýrsko, knihovna / od 16.30 hodin čtení pro děti
s výtvarnou dílnou. www.sumavanet.cz/icnyrsko

Cyklotoulky hornickou
krajinou jihozápadních
Čech
Městské muzeum Horažďovice vás zve na jarní
cyklus dvou vyjížděk na kole, zaměřených na těž‐
bu grafitu a uranu na Horažďovicku.
První cyklovýlet se koná v sobotu 11. dubna
2015, sraz v 9 hodin u nádraží v Horažďovicích.

Vydáme se po stopách těžby grafitu na Kněží Horu
u Katovic. Pojedeme po silnici přes Horažďovice
Předměstí ‐ Hlupín ‐ Zadní Zborovice ‐ polní cestou
na Mnichov ‐ Katovice. V Katovicích si prohlédne‐
me zajímavé doklady rýžování zlata, zajdeme na
oběd.
Po obědě vyrazíme po Otavské cyklostezce smě‐
rem na Horažďovice, kde si na úpatí Kněží Hory
ukážeme stopy po těžbě grafitu, navštívíme zaniklý
důlní areál a seznámíme se s jeho historií.

23. – 25. 4. 2015 / 50. Rallye Šumava Klatovy a 24. Historic Vltava Rallye / Klatovy / M ČR v
automobilových rally (MČR) a ME v rally historických automobilů. www.pamk.cz
25. 4. 2015 / Svatý Jiří zlatinky nese na talíři aneb Rýžování zlata na Otavě / Horažďovice,
Městské muzeum / tel. 376 512 271.
25. 4. 2015 / Jarní sběratelská burza / Klatovy, KD / pořádá Klub filatelistů 03‐6 Klatovy od
7:30 do 11:30 hodin v malém sále kulturního domu.
25. 4. 2015 / Přástky u Stifterů / Horní Planá, Památník A. Stiftera / beseda s historikem
Martinem Bürgerem na téma Hornoplánsko za II. světové války. Od 18 hodin v Památníku A.
Stiftera. Vstupné 20 Kč.
25. 4. 2015 / Pouť ke svatému Vojtěchu / Chanovice / odpolední slavnost u kaple sv. Vojtě‐
cha, společenské setkání v Újezdě u Chanovic. www.chanovice.cz
25. 4. 2015 / Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku / Klatovy, kino Šumava / od
18:15 hodin; P. Mascagni – Sedlák a kavalír; R. Leoncavallo – Komedianti. Po 45 letech uve‐
de Metropolitní opera novou inscenaci oblíbeného veristického dvojprogramu v režii Sira
Davida McVicara. Titulní tenorové role obou děl, svůdníka Turiddu i klauna Cania, v Met po‐
prvé ztvární Marcelo Álvarez. Eva‐Maria Westbroek bude v Sedláku kavalírovi zpívat zkla‐
manou Santuzzu a Željko Lučić kavalírského Alfia. V Komediantech vystoupí v roli Caniovy
nevěrné ženy Neddy sopranistka Patricia Racette a spolu s ní George Gagnidze. Obě díla bu‐
de dirigovat Fabio Luisi. Předpokládaná délka přenosu 3 hodiny a 30 minut. Vstupné 330 Kč.
26. 4. 2015 / Posezení s písničkou / Horažďovice, KD / K tanci a poslechu hraje Pěčnovanka.
www.horazdovice.cz
27. 4. 2015 / Zhůří 1945 – rekonstrukce historické bitvy při 70. výročí oslav konce 2. Svě‐
tové války / Kašperské Hory / po bitvě budou mít zájemci možnost prohlédnout si vojen‐
skou techniku, začátek v 15 hodin, v prostoru na loukách pod silnicí směrem na Tuškov.
www.sumava.net/ickhory

Návrat podél Otavy zpět do Horažďovic. Délka
trasy kolem 30 km. Trasa je nenáročná, mírně kop‐
covitá, z poloviny pojedeme po asfaltu a z poloviny
po nezpevněných cestách.
Vhodné je trekingové nebo horské kolo. Vracíme
se v odpoledních hodinách. Za stav kola, bezpeč‐
nostní prvky, přilbu a chování v silničním provozu
si každý "účastník zájezdu" zodpovídá sám. V pří‐
padě špatného počasí bude výlet o týden odložen!
Bližší informace u Aleše Červeného, tel. 732 236
983, e‐mail: cerveny@muzeumhd.cz.

LIPNO CARD – karta plná
zážitků …
…které byste si neměli nechat ujít.
Novinkou letošního léta s LIPNO CARD jsou turis‐
tické atrakce nejen na Lipně, ale po celých jižních
Čechách. Zavítejte do Infocentra v Lipně nad Vlta‐
vou a zakupte kartu LIPNO CARDza pouhých 79,‐
Kč a získejte výhody do Active parku Lipno, na
Stezce korunami stromů, v půjčovnách
INTERSPORT Rent Lipno, v Hopsárium (Lipno i
Č.Budějovice), na Bobové dráze a mnoho dalších.
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29. 4. 2015 / Společně Muzeem bez hranic… / Alžbětín, IS / v původním hraničním nádraží
navštívíme Evropskou záchranou stanici netopýrů, dozvíte se vše o historii lyžování a Vel‐
kém Javoru, prohlédnete si modelovou železnici, poznáte historii této zajímavé stavby. Od
9.30 do 12.30 hodin, vstupné 80 Kč. www.npsumava.cz

Novinek letošního léta je mnoho, více na
www.lipnocard.cz.

30. 4. 2015 / Čarodějnické odpoledne / Horní Planá / na náměstí u kašny Čarodějnický rej,
písničky, tanec a hry pro děti. V podvečer na náměstí u kostela stavba máje.
www.horniplana.cz
30. 4. 2015 / Slet čarodějnic / Sušice, Ostrov Santos / www.gymsusice.cz
30. 4. 2015 / Čarodějnické odpoledne / Prachatice, Horní náměstí / od 17 hodin.
www.prachatice.eu
30. 4. 2015 / Pálení čarodějnic / Nýr‐
sko / od 17 hodin průvod městem,
program v Areálu pod sjezdovkou.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
30. 4. 2015 / Stavění májky a pálení
čarodějnic / Kašperské Hory / soutě‐
že pro děti, čarodějnická stezka odva‐
hy,
zdobení
májky.
www.sumava.net/ickhory
30. 4. 2015 / Stavění máje a pálení čarodějnic / Chanovice / tradiční akce.
www.chanovice.cz

Uzávěrka žádostí o značku ŠUMAVA originální
produkt®
Regionální rozvojová agentura Šumava
o.p.s. přijímá žádosti o značku "ŠUMAVA ori‐
ginální produkt" do jarního kola certifikace,
uzávěrka
je
10.4.2015.
Výrobci nebo zemědělci, kteří vyrábějí či
pěstují své produkty na území okresů Do‐
mažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov
a provozovatelé, nabízející služby v cestovním
ruchu (ubytovací či stravovací služby a zážit‐
ky) na území okresů Klatovy, Prachatice a
Český Krumlov, mohou podávat své žádosti o
značku.

Užijte si výhody s kartou LIPNO CARD, která váš
čas na nejen Lipně promění v dovolenou plnou zá‐
bavy. Kdo LIPNO CARDzná, tak již dnes ví, že kartu
obdrží jako bonus k ubytování u vybraných ubyto‐
vatelů na Lipensku.
Doporučujeme vám náš FB profil, kde vám no‐
vinky a ostatní zajímavé informace k LIPNO CARD‐
budeme servírovat postupně.

Rýžování zlata na Otavě
Dne 25. 4. 2015 od 13 hodin proběhne u jezu na
Lipkách v Horažďovicích již 5. ročník akce s názvem
"Svatý Jiří zlatinky nese na talíři aneb Rýžování
zlata na Otavě".
Městské muzeum pro vás připravilo ukázky rýžo‐
vání zlata přímo z říčního písku s možností vše si
vyzkoušet, něco se o tom dozvědět a případné na‐
lezené zlato si i odnést. Vybavte se holinkami, tep‐
lými ponožkami a gumovými pracovními rukavice‐
mi. Při velmi špatném počasí, či povodňovém stavu
řeky se akce nekoná!
Moc se těšíme na všechny zájemce, kteří si bu‐
dou chtít na vlastní kůži vyzkoušet rýžování zlatinek
v Otavě.
Název „Svatý Jiří zlatinky nese na talíři“ je lidová
pranostika vztahující se k dávnému způsobu obživy
lidí ve zdejším kraji, a to získávání zlata z otavských
náplavů pomocí rýžování. Popisuje skutečnost, že
rýžovací práce, se kterými se začínalo v dubnu, již
na svatého Jiří nesly ovoce v podobě zlatinek (mik‐

Uzávěrka
žádostí
pro
jarní
kolo
certifikací
je
10.
4.
2015.
Další uzávěrku příjmu žádostí, pro podzimní kolo certifikací, plánujeme na září 2015. Žádosti
přijímáme
průběžně
po
celý
rok.
Žádosti pro zážitky se podávají na formuláři žádosti o zážitky, pro výrobky a ubytovací či
stravovací služby se podávají elektronicky na webu regionálních značek na odkazu:
http://www.regionalni‐znacky.cz/zadost‐sumava. Vytištěný a podepsaný originál žádosti je
třeba doručit, s nezbytnými přílohami (v případě výrobků i se vzorky výrobků), na adresu
RRA Šumava (384 73 Stachy 422), kde také obdržíte veškeré informace o značce u regionální
koordinátorky značky, paní Kateřiny Vláškové tel. 380 120 263, vlaskova@rras.cz.

roskopických plíšků zlata) na talíři (rýžovací pánev).
Zkrátka v tomto období měl již rýžovník nějaký ten
gram zlatého prášku narýžován.

Podrobné informace naleznete na webu značky www.regionalni‐znacky.cz/sumava

Autor: Aleš Červený, Městské muzeum Horažďo‐
vice, www.muzeumhd.cz.
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Hledáme komparzisty na focení
Doplňujeme naši databázi fotografií a hledáme komparzisty na fotografování. Fotografie
budou použity pro propagaci turistického regionu Šumava. Jedná se o fotografování na
Šumavě, převážně venku v šumavské přírodě, termín květen ‐ červen 2015.
Hledáme:
• rodinu s dětmi ve věku 4 ‐ 12 let
• manželský pár či jednotlivce

Inocenc se vrátí do
Šumavského pivovaru
Vimperk koncem dubna
24.11.2013 bylo požehnáno novému vimper‐
skému zvonu Inocenc pivem, které Šumavský pi‐
vovar pro tuto událost speciálně uvařil: Vimper‐
ským tmavým Doppelbockem 19° nesoucím název
Innocenc.

Příklad již nafocených fotografií:

A Šumavský pivovar se rozhodl toto pivo každo‐
ročně na jaře, kdy je 19. 4. svátek sv. Inocence, pat‐
rona města Vimperk, vždy uvařit a nabídnout. Bude
tomu tak i letos od pátku 24 .4.,kdy budeme ve
Vimperku tento svátek opět slavit.
O Velikonocích ale také bude co ochutnat. Letos
je to oblíbený polotmavý Vimperský Märzenbier 14°
a Vimperský zlatý Bock 16°. I když ještě v dubnu
jsme v restauraci ve Steinbrenerově ulici jen o ví‐
kendu pátek až neděle, o Velikonocích bude ote‐
vřeno čtvrtek až pondělí. Tak se stavte! Jste vítáni!
Ivan Hojdar, Šumavský
www.sumavskypivovar.cz

pivovar

Vimperk,

Hlásit se můžete u kontaktní osoby: Monika Kytlicová, monika@rras.cz, tel.: 380 120 271.
Rádi poskytneme více informací. Zájemci mohou zaslat svou aktuální fotografii na email
monika@rras.cz.
Těšíme se na spolupráci!
Tým RRA Šumava, o.p.s.
384 73 Stachy 422
www.isumava.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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