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Šumavou před 70 lety
KVH Gabreta, obce a města Kvilda, Modrava, Vimperk, Nová Pec, Horní Planá, Prachati‐
ce a Český Krumlov, pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje pana Mgr. Jiřího Zimoly vás
zvou u příležitosti 70. výročí osvobození jihozápadních Čech a ukončení 2. světové války
na květnové oslavy osvobození s následujícím programem:
pondělí 4. května 2015 – Modrava; od 19 hodin ukázka vojenských táborů a techniky
úterý 5. května 2015 Kvilda; od 11 hodin pietní akt u pomníku „Neznámého vojína“
úterý 5. května 2015 Vimperk; od 17.30 hodin boj o radnici města
středa 6. května 2015 Nová Pec; od 12 hodin ukázka vojenské techniky u školy
středa 6. května 2015 Horní Planá; od 14.30 hodin ukázka vojenské techniky u radnice
středa 6. května 2015 Prachatice; od 19 hodin ukázka vojenských táborů a techniky
čtvrtek 7. května 2015 Pra‐
chatice; od 16 hodin boj o rad‐
nici města
pátek 8. května 2015 Český
Krumlov; od 19 hodin ukázka
vojenských táborů a techniky
sobota 9. Května 2015 Český
Krumlov; od 14 hodin boj o
město

Výstavy a dlouhodobé
akce v květnu
1. – 31. 5. 2015 / Josef Černý, výtvarné práce/
Sušice, radniční výstavní prostory/ výstava,
vstup zdarma. www.mestosusice.cz
2. 5. – 12. 12. 2015 / Vystava "Po zarostlém
chodníčku" / Horní Planá, Památník ‐ rodný do‐
mek A. Stiftera. / 2. 5. vernisáž od 15 hodin.
www.sumava‐lipno.eu
4. 5. ‐ 31. 5. 2015 / Výstava "Obrázky z okolí
Horní Plané a jižních Čech" / Horní Planá, gale‐
rie KIC / vernisáž výstavy výtvarníka Doc. Paed‐
Dr. Bohumila Voborníka, CSc. Od 18 hodin.
www.sumava‐lipno.eu
do 10. 5. 2015 / Smrt číhala za každým rohem /
Klatovy, Vlastivědné muzeum / výstava k 70.
výročí
ukončení
2.
světové
války.
www.muzeum.klatovynet.cz
do 22. 5. 2015 / Naši předkové v obrazech /
Klatovy, Vlastivědné muzeum / výstava por‐
trétů a medailonků ze sbírek muzea.
www.muzeum.klatovynet.cz
do 28. 5. 2015 / Výstava ‐ Josef Kubíček: plasti‐
ky a Jánuš Kubíček: akvarely, kvaše, koláže /
Prachatice, Dolní Brána / www.prachatice.cz
do 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
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Kalendář květnových akcí na Šumavě
1. 5. 2015 / Greenhorns retro 50 tour / Kašperské Hory, kino / koncert od 19 hodin, vstup‐
né v předprodeji 230 Kč, na místě 300 Kč. www.sumava.net/ickhory
1. 5. 2015 / Motocare amater cup / Horažďovice, Svaté Pole / pořádá Motocross club HD.
2. 5. 2015 / Vernisáž výstavy Po zarostlém chodníčku / Horní Planá, rodný dům A. Stiftera
/ Dřevoryty a knihy ‐ Christian Thanhäuser. www.horniplana.cz
2. 5. 2015 / Otevření NS v Hojsově Stráži / Hojsova Stráž / procházka novou naučnou
stezkou s výkladem o historii i současnosti obce; tel.: 376 361 227.
2. 5. 2015 / Komentované prohlídky města / Kašperské Hory / sraz v 10.30 hodin před
radnicí, dozvíte se mnoho zajímavostí o historii města. www.sumava.net/ickhory
2. 5. 2015 / Závod "O pohár starosty" / Prachatice / tratě: 250 m plavání, 7 km horské kolo,
3 km běh, začátek v 10 hodin v plaveckém bazénu, cíl na Libíně. Prezence závodníků od 9 do
10 hodin v plaveckém bazénu. www.triatlon‐ji.cz
2. 5. 2015 / HP In‐line brusle / Horní
Planá / … aneb zábavné odpoledne na
cyklostezce u pláže od 13 hodin pre‐
zentace a půjčovna in‐line bruslí. K
pohodě hraje DJ Mára. Mediální part‐
neři: Budějcká drbna a Český rozhlas.
www.sumava‐lipno.eu
2. 5. 2015 / Sifon / Horažďovice, KD /
od 21 hodin, rocková zábava – májo‐
vá. www.sumavanet.cz/horazdovice
3. 5. 2015 / Timbersports 2015 – Czech Cup Města Sušice/ Sušice, náměstí / nejlepší spor‐
tovní dřevorubci ČR za účasti vicemistra světa Martina Komárka. Vstup volný, začátek ve 12
hodin. www.mestosusice.cz

do 29. 5. 2015 / Vůně šeříku a svobody aneb 70.
výročí osvobození západních Čech americkou ar‐
mádou / Klatovy, KD / výstava k výročí osvoboze‐
ní západních Čech v květnu 1945 vojsky generála
G. S. Pattona. Slavnostní zahájení proběhne
v úterý 14. dubna v 17 hodin v galerii Atrium kul‐
turního domu. Od 14. do 17. dubna a od 4. do 6.
května bude výstava navíc doplněna komentova‐
nými přednáškami a parčík před hlavním vchodem
do kulturního domu se promění na pravý americký
camp. www.mksklatovy.cz
do 7. 6. 2015 / Miroslava Zychová a Bohumír Ko‐
mínek / Zámek Klenová – galerie / retrospektivní
výstava životních partnerů. www.gkk.cz
do 30. 6. 2015 / Tamara Voldřichová: výstava
hracích karet, kvartet a společenských her / Ži‐
hobce, muzeum / www.zihobce.eu/muzeum
do 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

Vítání ptačího zpěvu
Máte rádi ptačí zpěv a zajímá vás, jak ten či
onen ptáček vypadá?
Právě pro vás letos připravili pracovníci NPŠ ve
spolupráci s Českou společností ornitologickou
vycházku za poznáváním ptáků a jejich hlasů. Sou‐
částí vycházky bude i ukázka odchytu a kroužko‐
vání drobných ptáků. Vítání ptačího zpěvu se usku‐
teční v sobotu 2. května 2015 ve Stožci.
Přednášející: Mgr. Lumír Vozábal, zástupce ČSO.

4. 5. – 6. 5. 2015 / Oslavy 70. Výročí osvobození Československa / Horažďovice / dobový
vojenský tábor s ukázkami vojenské techniky a života amerických vojáků v Parkánu.
www.sumavanet.cz/horazdovice
5. 5. 2015 / 70. Výročí osvobození Československa / Horažďovice, kino Otava / přednáška
Josefa
Chalupného
„Konec
druhé
světové
války
na
Horažďovicku“.
www.sumavanet.cz/horazdovice
5. 5. 2015 / Oslavy 70. výročí osvobození Československa / Pačejov a okolí / příjezd kolony
historických vojenských vozidel do Pačejova v 15 hodin, doprovodný program v KD Pačejov.
5. 5. 2015 /Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy / Graffovo kvarteto; účinkují:
Štěpán Graffe – 1. housle; Lukáš Bednařík – 2. housle; Lukáš Cybulski – viola; Michal Hreňo –
violoncello. Program je sestaven z pozoruhodných děl předních českých skladatelů u příleži‐
tosti 70. výročí osvobození. Začátek v 19 hodin, sál klatovské radnice. www.mksklatovy.cz
5. 5. 2015/ Balet v kině/ Sušice, kino / od 20 hodin přímý přenos představení Marná opatr‐
nost z Královského baletu v Londýně.
6. 5. 2015 / Oslavy osvobození – pietní akt / Kašperské Hory v 11.30 hodin příjezd kolony
historických vozidel, poté pietní akt na náměstí. www.sumava.net/ickhory

Program:
od 5:00 hodin v IS Stožec ‐ pozorování s hlasy
od 9:00 hodin vycházka
V případě nepříznivého počasí náhradní program v
IS.
Foto © Ivan Lukeš

Vyhánění dobytka na
pastuvu v Hoslovicích

6. 5. 2015 / 70. Výročí osvobození Československa / Horažďovice / v 15 hodin příjezd vo‐
jenského konvoje k pomníku osvobození, návštěva amerického veterána Vernona Schmidta,
prohlídka vojenského tábora, křest nové knihy „Druhá světová válka na Horažďovicku“.
www.sumavanet.cz/horazdovice

V hoslovickém mlýně v pátek 8. května 2015 to
zase ožije!

6. 5. 2015 / 70. Výročí osvobození Československa / Horažďovice, kulturní dům / od 20
hodin dobová taneční zábava v kulturním domě za účasti členů klubu vojenské historie,
v předsálí výstava fotografií, hraje Experiment, dobové oblečení vítáno. Čestným hostem

Tentokráte se můžete těšit na ukázky zpracování
mléka ‐ odstřeďování mléka, vrcení másla, výrobu
tvarohu a sýru. Také budete moci ochutnat domá‐
cí pomazánku a čerstvě upečený chléb.

Strana 3

www.isumava.cz

našeho města po celou dobu oslav bude pan Vernon Schmidt z Kalifornie, veterán 90. pěší
divize, který před 70 lety osvobozoval Horažďovicko. www.sumavanet.cz/horazdovice
6. 5. 2015/ Oslavy osvobození / Sušice, náměstí / od 12:45 hodin příjezd veteránů, pietní
akt na náměstí a u Památníku padlých, v 18 hodin v kině přednáška „Z Normandie přes Ar‐
deny až k nám“ – Ing. Bohuslav Balcar, vstupné 50 Kč.

Odpoledne bude program pokračovat na nedalekém
ranči ukázkou práce s dobytkem a kovbojskou show.
Akce se koná od 10 do 16 hodin, ukázky na ranči od
14 hodin.

7. 5. 2015/Husitství v Sušici/ Sušice, Smetanův sál gymnázia / od 19 hodin beseda s PhDr.
Janem Lhotákem. Vstupné 50 Kč. www.mestosusice.cz
7. 5. 2015 / Animace po setmění / Sušice, říční ostrov Santos / pojízdný kinematograf Raše‐
lina, ozvěny z mezinárodního festivalu Anifilm; od 20 hodin; vstupné dobrovolné.
www.kulturasusice.cz
7. 5. 2015 / Chanovicko ve výtvarných dílech mládeže a dětí / Chanovice / od 15 hodin,
zámecký areál, zahájení výstavy a turistické sezóny, hudba, výstava potrvá do 30. 7. 2015.
www.chanovice.cz
7. 5. 2015 / Koncert ke dni matek / Horažďovice, KD / od 16.30 hodin, účinkují dětské pě‐
vecké sbory z horažďovických mateřinek. www.sumavenet.cz/horazdovice
8. 5. 2015 / Ševčíkovy hudební večery – Galantní doteky sladké Francie / Horažďovice, ho‐
tel Prácheň/ od 19 hodin; Miroslav Kovářík – umělecký přednes textů, Hana Kimelová –
cembalo, Robert Heger – flétna, Jiří Hošek – violoncello.
8. 5. 2015 / Veřejné In‐line bruslení / Sušice, zimní stadion – letní plocha / 16:00 – 17:00
hrazdičky, bruslení pro začátečníky, 17:00 – 18:00 pro všechny. www.sportoviste‐susice.cz
9. 5. 2015 / Zahájení turistické sezony / Klatovy / zahájení starostou města v 10:00, od 9:30
registrace turistů na turistický pochod Májové toulky, kulturní program, country kapela
Schovanka, zpěvák Marek Ztracený, skupina Argema a další. www.klatovy.cz/icklatovy
9. 5. 2015 / Oslavy osvobození / Železná Ruda / www.sumava.net/itcruda
9. 5. 2015 / Krajina jako ementál aneb cyklotoulky s Alešem Červeným hornickou krajinou
jihozápadních Čech / Horažďovice a okolí / tentokrát vyrazíme po stopách těžby uranu na
vrch Želenov u Damětic. Trasa: Horažďovice Předměstí ‐ Hlupín ‐ Sedlo ‐ Střelské Hoštice ‐
Kladruby ‐ Štěchovice ‐ Volenice ‐ Frymburk (prohlídka pozůstatků hradu) – Damětice – Ne‐
zamyslice – Kejnice – Horažďovice. www.muzeumhd.cz
9. 5. 2015 / Komentované prohlídky města / Kašperské Hory / sraz v 10.30 hodin před
radnicí, dozvíte se mnoho zajímavostí o historii města. www.sumava.net/ickhory

V pondělí 18. května 2015 je mezinárodní den mu‐
zeí. Tento den bude vstup do středověkého vodního
mlýna v Hoslovicích zdarma.
Po celý den budou probíhat prohlídky s průvodcem
včetně pouštění vodního kola. Také budete moci
zhlédnout filmy o mlýně – O vodním mlýně v Hoslovi‐
cích (jeho historie a rekonstrukce) a Vzpomínky pa‐
mětníků k mlýnům a mlynářství strakonického regionu
Bližší informace o akcích i historii hoslovického mlý‐
na naleznete na www.muzeum‐strakonice.cz

Vltava run
Ve dnech 16. ‐ 17. května 2015 se uskuteční dru‐
hý ročník největšího štafetového běhu v České
republice.
Vltava Run je štafetový běžecký závod pro týmy
maximálně 12 běžců, od pramene Vltavy, konkrét‐
ně z Kvildy, do Prahy. Více než 350 km trasy ve‐
doucí nádhernou přírodou kolem řeky Vltavy, ale
také historickými městy i jihočeskými a středočes‐
kými vesnicemi – prostě tou nejkrásnější cestou k
cíli.

9. 5. 2015 / Férová snídaně / Horní Planá, Památník ‐ rodný domek A. Stiftera / od 10 ho‐
din piknikový happening na podporu fair trade a lokálních produktů. www.sumava‐lipno.eu
9. 5. 2015 / Samsonka / Horní Planá, sál KIC / akce k výročí 70 let od konce II. světové války.
Populární dechovka zahraje pro všechny své příznivce k tanci, poslechu i dobré náladě od 18
hodin. www.sumava‐lipno.eu
9. 5. 2015 / Oslavy osvobození / Železná Ruda / vzpomínkové odpoledne s hudbou a ob‐
čerstvením u železnorudského Zámečku od 12 hodin. www.sumava.net/itcruda
9. 5. 2015 / Pivní běh – Memoriál Jana Sekereše / Hojsova Stráž / tradiční akce hojsovec‐
kých hasičů; tel.: 376 361 227.
10. 5. 2015 / Česko‐bavorská neděle / Železná Ruda – B. Eisenstein / bleší trh, hudba, ob‐
čerstvení u bývalé celnice. www.sumava.net/itcruda
12. 5. 2015 / Velká cena Města Sušice / Sušice, atletický stadion TJ / jubilejní 40. ročník,
účast potvrdili Pavel Maslák, Zuzana Hejnová, Daniela Rosolová; od 16.20 hod., vstup volný.
12. 5. 2015 / Škrtněte si prosím / Sušice, kino / zábavná talk show Radka Nakládala. Hosty
budou astrolog Jiří Grygar a režisér Jiří Soukup. Od 19 hodin, vstupné 100 Kč.
www.kulturasusice.cz

Chcete to letos zažít také? Sestavte tým a pojďte do
toho! Do závodu se můžete registrovat na stránkách
www.vltavarun.cz , kde zároveň najdete důležité in‐
formace a novinky. Nečekejte s registrací dlouho a
využijte možnosti zvýhodněné ceny startovného do 31.
1. 2015. Pro další zajímavé informace sledujte i stránku
www.facebook.com/vltavarun
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13. 5. 2015 / Šitý náramek z korálků / Klatovy / kurzy s lektorkou Natálií Vítovcovou probí‐
hají v klubovně 206, II. patro od 17 hodin, cena každého kurzu je 150 Kč. Rezervace na tel.:
376 370 938, 725 970 811. www.mksklatovy.cz
13. 5. 2015 / Květinový den – český den proti rakovině / Horažďovice.
14. 5. 2015 / Melodie, které nestárnou / Klatovy, KD / galakoncert Orchestru Karla Vlacha
pod vedením Dalibora Kaprase k oslavám 70. Výročí osvobození, ve kterém zazní nejslavněj‐
ší písničky 60. let. Vedle sólistů OKV Kateřiny Šindlové, Aleny Průchové a Václava Dufka vy‐
stoupí jako host Roman Vojtek. www.mksklatovy.cz
14. 5. 2015 / Můj přítel Fous / Horní Planá, KIC bar / od 18 hodin autorské čtení z knihy Jin‐
dřicha Foltýna. www.sumava‐lipno.eu
15. 5. 2015 / Život se psím spřežením / Horažďovice, Městské muzeum / přednáška Marti‐
na Kotiše o historii a současnosti mushingu spojená s promítáním foto a videa ze závodů.
www.muzeumhd.cz

Zahájení letní turistické
sezóny na Lipně a závody
dračích lodí
V sobotu 16. května 2015 se v Lipně nad Vltavou
uskuteční oficiální Zahájení letní turistické sezóny na
Lipně, kde se pojede otevřený závod dračích lodí Lip‐
no Dragon Boat Race 2015.
Závod je určen široké veřejnosti i sportovním oddí‐
lům a zveřejněný program je opět skvělý.
Zahájení letní sezóny a závody dračích lodí jsou jed‐
nou z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších akcí na
Lipensku. Přijeďte se podívat nebo si i zazávodit. Závo‐
dů se zúčastní několik desítek posádek, každá je slože‐
ná z 20 pádlujících, bubeníka a kormidelníka.

15. 5. 2015 / Veřejné In‐line bruslení / Sušice, zimní stadion – letní plocha / 16:00 – 17:00
hrazdičky, bruslení pro začátečníky, 17:00 – 18:00 pro všechny. www.sportoviste‐susice.cz
16. 5. 2015 / Majáles/ Sušice, říční ostrov Santos / 14 – 23 hodin, tématem letošního Majá‐
lesu je „Voda“, přehlídka sušických kapel.
16. 5. 2015 / Úklid Otavy / Sušice, Páteček / úklid bude probíhat lodí z řeky i pěšky po obou
březích. Případní zájemci se mohou přihlásit na cistaotava@seznam.cz, případně na místě
v den konání akce od 9 hodin.
16. ‐ 17. 5. 2015 / 2. Jarní bazar pro kočku / Sušice, KD Sokolovna / so 9:00 – 18:00 a ne
9:00 – 12:00 hodin; charitativní bazárek všeho možného. Celý výtěžek bude použit pro po‐
třeby kočičího útulku v Žikově u Petrovic. Přijďte podpořit dobrou věc. www.nalezenci‐
sumavaci.cz
16. 5. 2015 / Zahájení letní turistické sezony / Lipno nad Vltavou / spojené se závody dra‐
čích lodí. www.lipno.info
16. 5. 2015 / Parkán / Horažďovice, KD / od 21 hodin rocková zábava.
16. 5. 2015 / Horský půlmaratón / Železná Ruda / 1. ročník běžeckého závodu oblastí Pan‐
cíře, tel.: 775 670 277.
16. 5. 2015 / Farmářské trhy / Klatovy, náměstí / v době od 8 do 12 hodin.
www.mksklatovy.cz
16. a 17. 5. 2015 /Vltava Run / Horní Planá / 350 km dlouhý štafetový běh od pramene Vl‐
tavy až do Prahy. Sledujte www.vltavarun.czwww.sumava‐lipno.eu
17. 5. 2015 / Pěstounská péče / Sušice, kinokavárna Sirkus / přednáška, projekce a beseda
ke dni rodiny, od 17 hodin. Pořádá Diakonie.
18. 5. 2015 / Přástky – tvůrčí dílna pro dospělé / Kašperské Hory / přijďte si vytvořit výrob‐
ky pro vaše ratolesti, od 16 hodin v Horském klubu. www.sumava.net/ickhory

Den jako stvořený pro sportovce ‐ sestavte tým 21
lidí a zúčastněte se závodů dračích lodí. Ale také ideální
den pro rodiny s dětmi. V rámci zahájení letní sezóny si
můžete celý den vyzkoušet nejrůznější atrakce: dět‐
skou dračí loď, lezeckou stěnu, obří skákadlo, skákací
hrad nebo výtvarné ateliéry. Určitě potěší několik po‐
hádek nebo šermířské divadlo. Večer pak nebudou
chybět koncerty.
Více na http://www.lipno.info.

Netolický jarmark na
Linecké stezce
Zapomenutá řemesla opět ožijí na Netolickém
náměstí v sobotu 23. května 2015.
Jamarky navazují na staletou tradici známých
netolických trhů. Netolické náměstí zaplní stánky s
výrobky řemeslné povahy ‐ mystická mýdlárna,
keramika, dřevěné hračky, truhlářství, minerály,
přírodní šperky, proutěné výrobky, koření a mno‐
ho dalšího.

20. 5. 2015 / Epoxidová hmota ‐ šperky/ Klatovy / kurzy s lektorkou Natálií Vítovcovou
probíhají v klubovně 206, II. patro od 17 hodin, cena každého kurzu je 150 Kč. Rezervace na
tel.: 376 370 938, 725 970 811. www.mksklatovy.cz
21. 5. 2015 / KuFr plný melodií / Klatovy, KD / od 19 hodin koncert dechového orchestru
ZUŠ Klatovy pod vedení Františka Kubaně. www.klatovy.cz/icklatovy
21. 5. 2015 / Toulky městem aneb ostrov plný květin / Horažďovice, Městká knihovna /
procházka anglickým parkem Ostrov s Václavem Trčkou a s Mgr. Vladimírem Ledvinou spo‐
jená s vyprávěním o historii a všem, co zde roste a kvete. www.knihovna.horazdovice.cz
21. 5. 2015 / Limonádový Joe / Sušice, KD Sokolovna / divadelní představení spolku Schody
od 19:30 hodin. www.kulturasusice.cz

Své řemeslo tu předvádějí tkalci, kováři, ševci,
dřevořezbáři nebo perníkářka. Je zde také mož‐
nost výhry hodnotných cen a soutěž ve výlovu
kaprů.
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22. 5. 2015 / Sušické slavnosti / Sušice náměstí, ostrov Santos, Fuferna, zimní stadion, ZŠ
Lerchova / tradiční víkendové slavnosti k zahájení letní turistické sezony, letos se můžete
těšit na kapelu Blue Effect, Sto zvířat či Jardu Uhlíře a jeho band. Bohatý doprovodný pro‐
gram. www.mestosusice.cz, www.kulturasusice.cz
22. 5. 2015 / Benefiční koncert Spirituál kvintet / Kašperské Hory / od 20 hodin v kostele
sv. Mikuláše. www.sumava.net/ickhory

Po celý den budou probíhat různá kulturní vy‐
stoupení, šermíři, divadlo, pohádka pro děti, mu‐
zikanti, popřípadě výstavy starých traktorů a au‐
tomobilů atd. Vstupné nevybíráme, ale za slosova‐
telné dobrovolné vstupné můžete vyhrát některou
ze stovek cen.

22. 5. 2015 / Prácheňsko na Práchni / Horažďovice, Prácheň / od 16 hod, zahájení akce na
vrchu Prácheň, představení sdružení Prácheňsko, krátké povídání o historii vrchu, bohatý
program pro děti: pohádkový les, výtvarné dílny, soutěže, k příjemné pohodě zahraje Ota‐
vanka, občerstvení.
22. ‐23. 5. 2015 / Rallye Český Krumlov – rychlostní zkouška Lipno / Lipno nad Vltavou /
www.lipno.info
23. 5. 2015 / Horažďovická padesátka – jubilejní 50. ročník / Horažďovice a okolí / start na
nádvoří zámku od 6.00, cíl do 17.00. Start pro pěší na 100 km již v pátek 22. 5. od 19 do 22
hodin. Více informací na horazdovicka50@seznam.cz, www.sumavanet.cz/ihorazdovice
23. 5. 2015 / Pohádkový les / Sušice, lesopark Luh u koupaliště / 13:30 – 17:30 hodin sou‐
těže pro děti.
23. 5. 2015 / VVL Lorenc Logistik Cup / Horažďovice – Svaté Pole/ pořádá Motocross club
HD.
23. 5. 2015 / Dětská pouť / Husinec / www.husinec.cz
23. 5. 2015 / 2. jarní umisťovací výstava opuštěných koček / Klatovy, Sokolovna v ulici Kpt.
Jaroše 118 / od 9 do 15 hodin, přijďte si vybrat toho nejlepšího kočičího kamaráda, podpořit
kočičky můžete také nákupem v charitativním krámku, vstupné dobrovolné.
www.facebook.com/kockyzikov, www.facebook.comúklatovske.kocky
23. – 24. 5. 2015 / Záhadologický víkend s přednáškou / Kašperské Hory / family hotel Ri‐
lancio pořádá přednášky: Tajemství Jantarové komnaty; Záhadné otazníky atomové bomby
nacistů; Tajemství lidského mozku. Pro více informací a rezervaci kontaktujte recepci hotelu
na tel. 379 738 340. www.hotelrilancio.cz
26. 5. 2015 / Beseda o pěstounské péči / Sušice, Kafe Sirkus / Co je třeba promyslet před
přijetím dítěte do rodiny? Kdo se může stát pěstounem? A jak porozumět dítěti v pěs‐
tounské péči? Nejenom o tom si přijďte povídat. Od 17 do 19 hodin.
29. 5. 2015 / Noc kostelů / Kašperské Hory / kostel Panny Marie Sněžné otevřen 14 – 18
hodin, možnost komentované prohlídky, kostel sv. Mikuláše otevřen 14 – 18 hodin, mož‐
nost komentované prohlídky; kostel sv. Markéty otevřen 14 – 22 hodin, komentované pro‐
hlídky v 16 a 17 hodin, od 19 hodin zde bude koncert vážné hudby.
www.sumava.net/ickhory

Letos slaví netolická lokálka 120 let a po roční
přestávce přijede právě na netolický jarmark parní
vlak Peklík, tažený historickou lokomotivou řady
310.093, zvanou "Kafemlejnek".
Souprava bude složena z historických vozů 3. třídy
s plošinkou, bufetového vozu a otevřeného vy‐
hlídkového vozu.
Jízdní řád naleznete na www.cd.cz/jihocesky‐
kraj/nostalgicke‐vlaky
Více o akci: http://netolicky‐jarmark.webnode.cz/

Frymburská „wellness“
desítka & Májové kolo
V sobotu 23. května 2015 jsou zváni všichni ma‐
lí i velcí sportovci do malebného Frymburku na
oblíbené závody Májové kolo & Frymburská
„wellness“ desítka, jež pořádá OS Lipno – Du‐
naj.Děti během dopoledne poběží a pojedou na
inline bruslích za doprovodu maskota Médi Kubíka
okolo náměstí, po obědě se dospělí proběhnou po
nenáročné 10 km dlouhé trati vedoucí po nádher‐
né cyklostezce 5 km směrem k Lipnu nad Vltavou a
zpět. Start i cíl bude na historickém náměstí ve
Frymburku, kam zveme všechny fanoušky, aby
přišli podpořit naše malé i velké sportovce.

29. 5. 2015 / Noc kostelů / Železná Ruda, Hojsova Stráž / kostely budou do půlnoci otevře‐
né, uskuteční se hudební koncerty (H. Stráž od 21 hodin, Ž. Ruda od 22:30 hodin), prohlídky
s výkladem. www.sumava.net/itcruda
29. 5. 2015 / Noc kostelů / Horažďovice / kostel sv. Petra a Pavla – mše svatá, zpět pěvec‐
kého spolku Prácheň, kostel sv. Jana Křtitele – prohlídka kostela s výkladem, klášterní kostel
Panny Marie – výstup do věže, Husův sbor – audiovizuální projekce sakrálních staveb a míst
v Horažďovicích a okolí, slovo otce Petra, hudební vystoupení členů Křesťanského společen‐
ství, večerní ztišení, společná píseň. www.horazdovice.cz
29. 5. 2015 / Veřejné In‐line bruslení /Sušice, zimní stadion – letní plocha / 16:00 – 17:00
hrazdičky, bruslení pro začátečníky, 17:00 – 18:00 pro všechny. www.sportoviste‐susice.cz
30. 5. 2015 / Znovuotevření Husova rodného domku / Husinec / nová expozice
v památníku Mistra Jana Husa.
30. 5. 2015 / Koncert Železnorudského smíšeného sboru / Železná Ruda / jarní koncert
pěveckého sboru v aule ZŠ K. Klostermanna. www.sumava.net/itcruda

I. Májové kolo – dětské závody v běhu a jízdě na
inline bruslích okolo náměstí. Děti a mládež závodí
v běhu a inline bruslení okolo malebného náměstí
ve Frymburku. Patronem dětských závodů je Mé‐
ďa Kubík. Pro každé závodící dítě dárek od masko‐
ta Médi Kubíka!
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30. 5. 2015 / Bikepark opening / Železná Ruda ‐ SKI&BIKE Špičák / zahájení letní sezony
s otevřením bikeparku, večerní koncert open air. www.sumava.net/itcruda

II. Frymburská „wellness“ desítka – běh na 10
km po Jezerní cyklostezce podél břehu lipenského
jezera V ceně startovného běhu na 10 km vstup do
aquaparku Frymburk zdarma! Vložený závod na
koloběžkách k Lipenské víle (zapůjčení koloběžek
zdarma v místě).

30. 5. 2015 / Daniel Hůlka a klavírista Martin Rada / Sušice, kostel sv. Václava / od 20 ho‐
din benefiční koncert. www.kulturasusice.cz

Bližší informace a propozice naleznete na:
www.ifrymburk.info

30. 5. 2015 / Farmářské trhy / Sušice, náměstí / od 8 hodin trhy s farmářskými produkty a
doprovodným kulturním programem. www.mestosusice.cz

Evropský den parků

30. 5. 2015 / Limonádový Joe / Sušice, KD Sokolovna / od 19:30 hodin divadelní předsta‐
vení spolku Schody. www.kulturasusice.cz

Nejen ochránci přírody si 24. května připomínají
založení prvních národních parků v Evropě.

30. 5. 2015 / Dětský den / Horní Planá, pláž / den plný her, zábavy, sladkostí, hudby a
legrace; od 14 hodin. www.sumava‐lipno.eu

Správa Národního parku a chráněné krajinné ob‐
lasti Šumava se připojuje k oslavám Evropského dne
parků a připravila pro své návštěvníky následující akce:

30. 5. 2015 / Muž sedmi sester / Kašperské Hory, kino / Žihobecké divadlo J.K. Tyla zahraje
erotickou grotesku Jaroslava Havlíčka. www.sumava.net/ickhory

30. 5. 2015 / 4. ročník Avon pochodu Klatovy /Klatovy, náměstí Míru / od 10:30, pochod
městem startuje ve 13:00, vstupenkou je zakoupení trička Avon, doprovodný program: hu‐
dební skupina Spirála, vystoupení tanečních souborů, výtvarné dílničky pro děti a koncert
skupiny ABBA STARS. www.klatovy.cz/icklatovy

V sobotu 23. května 2015 od 10 hodin v Kašper‐
ských Horách botanická vycházka

30. 5. 2015 / Author Král Šumavy/ Klatovy, náměstí/ cyklistický závod, starty: 45km
v 10:00, 70km v 9:00, 105km v 7:30 hodin. www.authorkralsumavy.cz
30. – 31. 5. 2015 / Pouť / Vimperk, městský park / www.vimperk.cz
31. 5. 2015 / Den dětí / Železná Ruda / hasiči a kynologové připravili dětem odpoledne plné
her a zábavy. www.sumava.net/itcruda
31. 5. 2015 / Belvederský biatlon / Železná Ruda‐Lesní běžecký areál Belveder / 15. ročník,
Přebor Plzeňského kraje. www.sumava.net/itcruda
31. 5. 2015 / Dětský den a slavnostní otevření koupaliště / Sušice, koupaliště / 14 – 17 ho‐
din, oslavte otevření koupaliště a zároveň dětský den s námi různými soutěžemi, divadlem a
hudbou. www.kulturasusice.cz

V neděli 24. května 2015 od 10 hodin na Kvildě ‐
terénní vycházka na vrchol Tetřev s jedinečným výhle‐
dem na část národního parku. Sraz v 10 hodin před IS
Kvilda, délka trasy 6 km.

31. 5. 2015 / Zkoušky NZŘ / Železná Ruda / pro členy základních kynologických organizací,
nebo členy chovatelských klubů; tel.: 607 810 762.

V sobotu 30. května 2015 na Rokytě u Srní ‐ celo‐
denní akce s bohatým programem.

31. 5. 2015 / Posezení s písničkou – Otavanka / Horažďovice, KD / od 15 hodin.

Více
k jednotlivým
www.npsumava.cz

Krajina jako ementál aneb cyklotoulky s Alešem
Červeným hornickou krajinou jihozápadních Čech
Městské muzeum Horažďovice vás zve na jarní druhou vyjížďku na kole, zaměřenou na
těžbu grafitu a uranu na Horažďovicku.
Cyklovýlet se koná v sobotu 9. května
2015, sraz v 9 hodin u nádraží v Horaž‐
ďovicích.
Tentokrát vyrazíme po stopách těžby
uranu na vrch Želenov u Damětic. Vyje‐
deme směrem na Horažďovice Před‐
městí – Hlupín – Sedlo – Střelské Hošťice
– Kladruby – Štěchovice – Volenice – Frymburk (prohlídka pozůstatků hradu) – Damětice.
Na úpatí vrchu Želenov se seznámíme s historií zdejší těžby uranu a prohlédneme si bývalý
hornický areál. Poté zamíříme do Nezamyslic, kde si zajdeme na oběd.
Vracíme se přes Kejnice a Boubín. Tato trasa již bude trochu náročnější, kopcovitější, ale
vede v podstatě celá po silnicích. Délka trasy kolem 40 km. Vhodné je silniční, trekingové
nebo horské kolo. Návrat v odpoledních hodinách.

akcím

naleznete

na

Rabijáda
Již 14. ročník dětského dne na hradě Rabí, pl‐
ného soutěží a odvážných disciplín se bude konat
poslední sobotu v květnu 30. 5. 2015.
I letos mohou soutěžit s dětmi rodiče, takže bude
více zábavy pro všechny.
Jaká budou klání? Prozradíme zde v měsíci dub‐
nu, zatím se vše vymýšlí a připravuje. Jak je již
dobrou tradicí, při plnění úkolů projdete celým
hradem ‐ podzemím kostela, příkopem, hlado‐
mornou a dostanete se až na vysokou věž.

www.isumava.cz
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Za stav kola, bezpečnostní prvky, přilbu a chování v silničním provozu si každý "účastník
zájezdu" zodpovídá sám.
Bližší informace u Aleše Červeného, tel. 732 236 983, e‐mail: cerveny@muzeumhd.cz.
V případě špatného počasí bude výlet o týden odložen!

Horažďovická 50
Letos jubilejní 50. ročník klasického dálkového pochodu (druhého nejstaršího v Če‐
chách) souběžně pořádaného i pro cykloturisty na trasách 7, 15, 25, 50 a 100 km se usku‐
teční v sobotu 23. května 2015.

Odměnou vám bude vypečený buřtík od řeznic‐
kých mistrů. Pokud vás během klání přepadne
hlad a žízeň, na nádvoří bude otevřen stánek s
občerstvením. Počasí nám musí přát, abychom si
mohli hrát!
Prohlídky hradu s průvodcem se v tento den ne‐
konají!
Více o hradě rabí na: www.hrad‐rabi.eu

Vimperk vzpomene
osvobození v roce 1945 též
novým pivem
K připomenutí osvobození Vimperku americkou
armádou pod velením generála George Smithe
Pattona 4. května 1945 uvařil Šumavský pivovar
Vimperk další nové pivo.
Je jím Vimperský světlý ale 13°, pivního stylu
„American Strong Pale Ale“. Piva anglosaských
stylů Ale (vrchně kvašená, z ječných sladů) Šumav‐
ský pivovar zatím nevařil, i když jsou i u nás velmi
populární.

Pro všechny trasy je start na nádvoří zámku od 6 do 10.30 hodin. Pěší závodníci na 100 km
trať vyrazí již v pátek 22. 5. od 19 do 22 hodin. Cíl je pro všechny opět v prostoru startu –
nádvoří zámku do 17 hodin.
Pro návštěvníky jsou připraveny doprovodné akce: rýžování zlatinek na Otavě, geocaching,
komentovaná prohlídka přírodovědné stanice, vstupenky do krytého bazénu v Horažďovi‐
cích pro dny 23. a 24. 5. za poloviční vstupné pro děti i dospělé.
Účastníci pochodu obdrží na startu mapku (mimo trasy 7 km) a popis trasy, každý účastník
dostane jako odměnu v cíli suvenýrovou skleničku a grafický list, děti na trase 7 km čeká ma‐
lé překvapení u táboráčku, kde si mohou vyzkoušet své dovednosti a upéct buřtíka.
Na akci zve Klub přátel Horažďovické 50, více informací na horazdovicka50@seznam.cz,
Ing. Rudolf DVOŘÁK, tel.: 602844625, www.sumavanet.cz/ihorazdovice

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.

Všechna dosavadní piva mají totiž k Vimperku his‐
torický vztah – byla zde vařena. A tady se nám na‐
bídnul jiný, ale též historický vztah. Protože se
jedná o historický okamžik mimořádný, získalo
toto pivo, jako zatím třetí, svůj vlastní název „Ge‐
nerál Patton“. Takže přijďte pivo Generál Patton –
Vimperský světlý ale 13° k nám do Steinbrenerovy
ulice ve Vimperku (na dolním konci náměstí Svo‐
body) ochutnat i vy. Na čepu bude od pátku 1.
května 2015.
K pivu vlastní výroby vám rádi nabídneme teplá
kvalitní jídla české a šumavské kuchyně, i pivovar‐
ské nebo další speciality. Piva i celá restaurace
získala ocenění „Šumava – originální produkt“.
Od května máme po rekonstrukci otevřeno opět
středa – neděle.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk,
www.sumavskypivovar.cz
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