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Oslavy osvobození na Šumavě
Klub vojenské historie Gabreta, z. s. a obce Kvilda, Modrava, Stožec s městem Vimperk
vás pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly zvou na akci „Šumava od
r. 1938 do r. 1945“.
Kvilda – pátek 29. dubna 2016 / areál roty PS v centru obce ▪ 20.00 hod. přednáška Luká‐
še Smoly z Volar, Pochod smrti“ na Šumavě.
Kvilda – sobota 30. dubna 2016 / areál roty PS v centru obce ▪ 10.00 hod. prezentace 25.
protiletadlové raketové brigády Strakonice, Policie ČR, Horské služby ČR, Informační a stráž‐
ní služby NP Šumava, Klubů vojenské historie ▪ 11.00 hod. pietní akt u pomníku, "Neznámé‐
ho vojína" ▪ 13.00 hod. bojová ukázka událostí z roku 1938 ▪ 13.30 hod. bojová ukázka udá‐
lostí z roku 1939 ▪ 15.30 hod. bojová ukázka událostí z roku 1945 ▪ 16.00 hod. k tanci a po‐
slechu s kapelou BRNKY BOYS ▪ 17.00 hod. ukázka zbraní a techniky v okolí Modravy.
Vimperk – pátek 6. května
2016 / "pod Jelenem" ▪ 15.00
hod. slavnostní pietní akt.
Stožec – pátek 6. května 2016
/ centrum obce ▪ 20.00 hod.
ukázka vojenských táborů a
techniky, bojová ukázka událostí
z r. 1945.
Vimperk – sobota 7. května
2016 / náměstí Svobody ▪ 14.00
hod. ukázka zbraní a techniky při

Výstavy a dlouhodobé
akce v květnu
1. 5 – 31. 7. 2016 / Výstava obrazů Jany
Havlíkové / hrad Švihov / www.hradsvihov.cz
do 12. 6. 2016
/ Šaty dělaj´ pračlověka
/ Klatovy, vlastivědné muzeum / hmatová
výstava o počátcích textilní výroby. Návštěvní‐
ci se mohou nejen dotýkat exponátů, ale pod
vedením průvodkyň vyzkoušet, jak chutnal
tvrdý chlebíček přadlen a tkalců. Vhodná i pro
zrakově
postižené
návštěvníky.
www.muzeum.klatovynet.cz
do 12. 6. 2016
/ Výstava k 25. výročí
úmrtí Bedřicha Bartáka / Klatovy, vlastivědné
muzeum / výstava z děl malíře, scénografa a
kostýmního výtvarníka; přednáškový sál
a vitríny ve vstupní hale muzea.
www.muzeum.klatovynet.cz
do 20. 6. 2016
/ Jubileum Otce vlasti /
Klatovy, vlastivědné muzeum / připomenutí
výročí narození Karla IV.; malá plošná výstava
na schodišti mezi 1. a 2. nadzemním podlažím.
www.muzeum.klatovynet.cz
19. 6. 2016 / Jan Tláskal: Z muzikantských
toulek a jiné / Vimperk, zámek / fotografie
vimperského učitele, muzikanta a fotografa z
cest po Evropě (od Boubína po Itálii).
www.zamek‐vimperk.eu
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bojové ukázce událostí od r. 1938 do r. 1945. K dobré pohodě hraje Dixie Old Boys, na čepu
pivo Generál Patton.
Stožec – sobota 7. května 2016 / hřiště ▪ 20.00 hod. k tanci a poslech s kapelou BRNKY
BOYS ve vojenském táboře 1704.
Hostující kluby: KVH Bergowci Plzeň, KVH posádkové velitelství Dobřany, KVH plukovníka
Fanty, KVH Čeští lvi České Budějovice o. s., KHZ při KVV – České Budějovice, KVH Kleist České
Budějovice, Klub 3. armády v Klatovech, KVH Ústí nad Labem z.s., Klub vojenské historie
Předměřice nad Labem z.s., KVH Rangers Plzeň
Info: Václav Vostradovský, tel. +420 724 192 150, vostradovsky@seznam.cz

Vyhánění dobytka na
pastvu v Hoslovicích
Jedním z nejdůležitějších svátků v životě pastev‐
ce je vyhnání dobytka na první jarní pastvu.
Přijďte si s námi prožít tu dávnou radost, kdy je
konečně tolik trávy, že v ní nejsou vidět paznehty
krav. Malá telátka vedle matek šťastně běží prvně v
životě po pozemku větším, než je zimní výběh.
Akce se uskuteční 8. května 2016 v Hoslovicích
na ranči a ve mlýně.

Narozeniny Karla IV. na hradě Velhartice
Průvod královské družiny, rytíři, tanečnice, ukázky dobových řemesel, netradiční kostý‐
mované prohlídky hradem ‐ tak mohly vypadat oslavy narozenin krále na hradě jeho ko‐
morníka a přítele Buška z Velhartic.
Připomenutí významného jubilea Karla IV. se uskuteční přímo v den jeho narozenin 14. ‐ 15.
května 2016.
Slavnosti jsou datovány do roku 1350, Karlovi je 34 let, dosud neutrpěl zranění páteře, těší
se dobrému zdraví a je ženat s Annou Falckou, svojí druhou manželkou.
Program oslav bude zahájen
v sobotu ve Velhartickém koste‐
le v 10 hodin. Bušek mladší z
Velhartic přivítá svého pána a
přítele Karla IV., krále římského
a českého s jeho chotí Annou
Falckou a cestovní družinou. Po
slavnostním přivítání a požeh‐
nání duchovním pastýřem se
celá družina odebere na hrad,
kde bude probíhat bohatý
dvoudenní program.
V předhradí bude po oba dny dobové tržiště a občerstvení; pro děti budou v lesíku před
hradem připravené dobové hry a dobový kolotoč; lukostřelba za branou proti svahu; sokol‐
ník; ukázka dobové písárny a učenosti; výstava útrpného práva ve sklepení; dobová kuchyně
před Rajským palácem; během dne budete moci shlédnout jezdecké rytířské dovednosti v
hradním příkopě a mnoho dalších netradičních atrakcí.
Více informací na www.hrad‐velhartice.cz

Kalendář květnových akcí na Šumavě
1. 5. 2016 / Vítání 1. máje & cyklistický výjezd na Javorník / Javorník na Šumavě /
www.javorniksumava.cz
1. 5. 2016 / Retro 1. Máj / Kašperské Hory / od 10 hodin. www.kasphory.cz
3. 5. 2016 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada, soví volié‐
ry / od 19.30 do 20.30 hodin, přednášející: Zbyněk Janči, tel.: 731 530 516, 731 530 228.
www.npsumava.cz
6. 5. 2016 / Výstava Kdo jsme? / Chanovice / zahájení výstavy SŠ Horažďovice obor Grafic‐
ký design, plus zahájení turistické sezóny‐vojenská historická kolona, hudba, občerstvení,
zámecký areál, od 15.30 hodin. www.chanovice.cz
6. 5. 2016 / Oslavy osvobození / Kašperské Hory / ozbrojená kolona na náměstí, dopolední
foto‐video show „Z Normandie přes Ardeny až k nám“. www.kasphory.cz

Hlavní atrakcí vyhánění je samozřejmě skutečné
vyhnání stáda krav na jarní pastvu. Pokud to chcete
vidět, přijďte hned v deset ráno a dbejte pokynů
pořadatelů, ať nepřijdete k úhoně.
Až stádo vyženeme, ukážeme Vám stříhání ove‐
ček, práci cowboys s dobytkem a mnoho dalších
dovedností, ukázky jezdeckého umění našeho jez‐
deckého klubu, show Jimmyho Magury, možnost
naučit se, či lépe řečeno vyzkoušet si házení lasem,
odpalování špačků a další pastevecké radovánky.
Také můžete navštívit hoslovický mlýn, kde se
rázem přenesete do dob dávno minulých a zažijete
hospodářskou usedlost tak, jak ji znali naši prarodi‐
če. Ve mlýně budou každou celou hodinu od 11 do
15 hodin probíhat komentované prohlídky mlýna,
pouštění mlýnského kola v 10:45; 12:45 a 14:45
hodin.
Během celého dne budou ochutnávky chleba ve
světnici i ve stánku před mlýnem, rukodělné dílny,
dílničky pro děti, ukázky zpracování vlny (od srsti po
ponožku), řemeslné stánky, prodejní stánky (skal‐
ničky, koření, šperky), vrcení másla, ochutnávky,
pletení košíků a jejich prodej.
Více informací naleznete na www.muzeum‐st.cz,
www.farmahoslovice.cz.

Květnové oslavy v Čachrově
71. výročí osvobození Čachrova si připomeneme
ve středu 4. května 2016 od 17 hodin.
Zahájení provedou přátelé Armády USA u “Poš‐
tovního úřadu“ v Čachrově, zazní hymny USA a Čes‐
ké republiky a poté budou následovat uvítací proje‐
vy k 71. výročí osvobození ‐ první osvobozené české
obce na směru postupu 359. pěšího pluku Armády
USA.
Poté bude následovat rekonstrukce historického
obsazení tehdy ještě “sudetské“ obce Bradné prů‐
zkumným oddílem Armády USA a zrušení protekto‐
rátní hranice.
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7. 5. 2016 / Chlumanský trh / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, hub, medu,
ovoce, zeleniny, řezaných květin a bylin. Od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz
7. – 8. 5. 2016 / Květen jako za Karla IV. / hrad Kašperk / oslava 700. výročí narození Karla
IV. a 660. výročí založení hradu Kašperk, bohatý kulturní program. www.kasperk.cz

Následovat bude posezení, diskuse a komento‐
vané prohlídky historické vojenské techniky a poví‐
dání s účastníky u „Poštovního úřadu“. Zájemci si
budou moci prohlédnout výroční brožurku
s historickými foty z osvobození Čachrova a panely
s dobovými foty. Občerstvení zajištěno.

10. 5. 2016 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada, soví voli‐
éry / od 19.30 do 20.30 hodin, přednášející: Zbyněk Janči, tel.: 731 530 516, 731 530 228.
www.npsumava.cz
11. 5. 2016 / Karel IV. 1316–2016 aneb 700 let od narození Otce vlasti / Klatovy, vlasti‐
vědné muzeum / pořad Libora Marka; přednáškový sál muzea od 18 hodin; vstupné 40 Kč.
www.muzeum.klatovynet.cz
13. 5. 2016 / Je život cukrovkářů sladký? / Chanovice, zámecký areál / …aneb co vám lékaři
nestíhají říct o cukrovce a srdečně cévních chorobách; beseda o prevenci od 17 hodin; mě‐
ření krevního cukru, krevního tlaku, vypočítání BMI. www.chanovice.cz
14. 5. 2016 / Zahájení turistické sezóny / Klatovy / v 9.30 ‐ pochod „Májové toulky“ – směr
Tajanov, Husín ‐ pořádá Klub českých turistů Klatovy. Na náměstí bude od 10 hodin probí‐
hat kulturní program: 10.00 – koncert Babouci; 12.00 ‐ orchestr ZUŠ Klatovy KUFRBAND;
13.30 – ukázka z muzikálu Matylda – ZUŠ Klatovy; 15.00 – koncert Aneta Langerová; na zá‐
věr zahrají Pelíškové. www.klatovy.cz
14. 5. 2016 / Setkání na půli cesty / Horosedly – Vacovice / program od 14 hodin, vystou‐
pení pěvecké a taneční dětské skupiny ZŠ Vacov, hudební skupina Šumaváci, skupina histo‐
rického šermu Markýz ze Strakonic, mistr kouzelník, skákací hrad pro děti, hudební skupina
NARTTU + hosté, zábavné soutěže, večer laserová show, promítání historických i součas‐
ných snímků Horosedel a Vacovic, vyslání balónového poselství. www.obecvacovice.cz
14. – 15. 5. 2016 / Narozeniny Karla IV. na hradě / Velhartice / průvod královské družiny,
rytíři, tanečnice, ukázky dobových řemesel, netradiční kostýmované prohlídky hradem ‐ jak
mohly vypadat oslavy narozenin krále na hradě jeho komorníka a přítele Buška z Velhartic.
Připomenutí významného jubilea přímo v den narozenin.
15. 5. 2016 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejme život vlků na Šumavě a jejich
život ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, komentovaná návštěva venkovní expozice s vý‐
během vlků v přirozeném prostředí. Tel.: 731 530 539, 14.00–15.30 hodin.
www.npsumava.cz

Info na č.t.: 724005681, 602448129, 739442416.

Vltava run
Jedna výzva, spousta zážitků. Vltava Run 2016 je
tady! Známe termín, ve kterém se uskuteční třetí
ročník štafetového běhu Vltava Run.
Zapište si do kalendáře datum 14.– 15. května
2016. Startujeme ze Zadova a cíl bude opět v Praze.
Zažijte s námi 350 km dlouhou trasu nejkrásnějšími
místy jižních a středních Čech.
Vltava Run je dvoudenní štafetový závod podél
toku Vltavy. Běžci startují kousek od jejího pramene
a cílem probíhají na louce za branickým mostem na
Praze 4. Hlavní podmínka účasti se pro rok 2016
nemění. „V každém týmu může startovat maximál‐
ně 12 členů,“ uvádí Jiří Bílek, ředitel závodu a dodá‐
vá: „Samotná trasa je rozdělena do 36 úseků dlou‐
hých 8‐15 km a zvládne ji každý, kdo uběhne 10 km
pod jednu hodinu.

17. 5. 2016 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada, soví voli‐
éry / od 19.30 do 20.30 hodin, přednášející: Zbyněk
Janči, tel.: 731 530 516, 731 530 228.
www.npsumava.cz
18. 5. 2016 / Den muzeí / Klatovy, vlastivědné muze‐
um / vstup zdarma do všech zpřístupněných výstav a
expozic. www.muzeum.klatovynet.cz
18. 5. 2016 / Suchý les zpívající / Kvilda, IS / ptáci na
změny prostředí reagují citlivě, jak reagují na velkoploš‐
né změny způsobené větrnou kalamitou a následnou
gradací kůrovce? Přednášející: RNDr. Jan Hora, Ph.D.,
tel.: 388 435544, od 17 hodin. www.npsumava.cz
18. 5. 2016 / Islám pohledem vojenského lékaře /
Chanovice, KD / přednáška přímého účastníka vojenské
zdravotnické mise v Iráku a Afghanistánu, od 18 hodin. www.chanovice.cz
20. 5. 2016 / Diskoples / Vimperk, MěKS / od 20 hodin, výtěžek bude věnován na projekty
občanského sdružení Stanislavy Chumanové. www.vimperk.cz
20. – 22. 5. 2016 / Pracovně naučné pobyty pro mládež / Chanovice, skanzen / dobrovol‐
níci se zde mohou zapojit do výstavby a údržby areálu Expozice lidové architektury a jiných
projektů muzea. Bližší informace u p. Mgr. Luboše Smolíka na tel.: 737 061 235.
www.muzeum.klatovynet.cz

Do závodu se můžete registrovat stránkách
www.vltavarun.cz, kde také najdete další důležité in‐
formace a novinky. Pro aktuální informace sledujte i
www.facebook.com/vltavarun.

Frymburská „wellness“
desítka & Májové kolo
V sobotu 14. května 2016 jsou zváni všichni malí
i velcí sportovci do malebného Frymburku na oblí‐
bené závody Májové kolo & Frymburská „well‐
ness“ desítka, jež se koná pod záštitou městyse
Frymburk a Destinačního managementu LIPENSKO
o.p.s.
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21. 5. 2016 / Staročeský řemeslný jarmark na Linecké stezce / Netolice, náměstí / zapo‐
menutá řemesla ožívají, náměstí zaplní stánky s výrobky řemeslné povahy ‐ mystická mýd‐
lárna, keramika, dřevěné hračky, truhlářství, minerály, přírodní šperky, proutěné výrobky,
koření a mnoho dalšího. Své řemeslo tu předvádějí tkalci, kováři, ševci, dřevořezbáři nebo
perníkářka. Každoročně sem k této příležitosti přijíždí z Českých Budějovic historický parní
vlak Peklík. http://netolicky‐jarmark.webnode.cz
21. 5. 2016 / Jarní byliny / Kašperské Hory, IS a SEV / Botanická vycházka v okolí Kašper‐
ských Hor k Evropskému dni parků. Cestou budeme poznávat drobná tajemství přírody díky
doplňkovým aktivitám pro zvídavé děti i jejich rodiče a prarodiče. Od 10 do 13 hodin, před‐
nášející: Hana Kohoutová, tel.: 376 582 734, 731 530 284. Pohodlná obuv. V případě nepříz‐
nivého počasí náhradní program v IS a SEV. Nutné předchozí telefonické objednání. Cena
programu: 20 Kč. www.npsumava.cz

Děti během dopoledne poběží a pojedou na inli‐
ne bruslích za doprovodu maskota Médi Kubíka
okolo náměstí, po obědě se dospělí proběhnou po
rovinaté Jezerní cyklostezce s nádhernými výhledy
na lipenské jezero.
Májové kolo – dětské závody v běhu a jízdě na
inline bruslích okolo malebného náměstí ve Frym‐
burku. Patronem dětských závodů je Méďa Kubík.
Pro každé závodící dítě dárek od maskota Médi
Kubíka!

21. 5. 2016 / Květenou jarní Šumavy / Hartmanice / komentovaná vycházka vedená ing.
Hanou Kohoutovou, sraz v 13:30 hodin na parkovišti pod Dobrou Vodou. Délka vycházky cca
5 km (3 hodiny). Cena 20 Kč. Pro zájemce bude zajištěn odvoz městským mikrobusem ve 13
hodin od hotelu Vintíř. Návrat do Hartmanic pěšky. Zájemci o odvoz z Hartmanic se mohou
přihlásit v inf. středisku (tel. 376 593 059). Jen za příznivého počasí!
21. 5. 2016 / Zahájení letní turistické sezóny / Lipno nad Vltavou / spojené se závodem
dračích lodí. www.lipno.info
21. ‐ 29. 5 2016 / Renesance karafiátu / zámek Kratochvíle / zámek ozdobí živé květy a
aranžmá v rámci výstavy, bude při této příležitosti otevřeno i v pondělí 23. května 2016. V
sobotu 21. května 2016 proběhne přednáška Mgr. M. A. Mileny Hajné v Horním sále zámku
Kratochvíle. Hlavní náplní přednášky bude osvětlit různé významy karafiátu v umění, rene‐
sanční symbolice. Jistě se dozvíme i zajímavosti o karafiátech, které zdobí stěny Zlatého sálu
i pokoje. www.zamek‐kratochvile.eu
24. 5. 2016 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada, soví voli‐
éry / od 19.30 do 20.30 hodin, přednášející: Zbyněk Janči, tel.: 731 530 516, 731 530 228.
www.npsumava.cz
24. 5. 2016 / Evropský den parků / Kašperské Hory, IS a SEV / Zajímavý odpolední program
plný her a úkolů pro návštěvníky v areálu Střediska environmentální výchovy. Tel.: 376 582
734, 731 530 284, v případě nepříznivého počasí náhradní program v IS a SEV. Od 15 do 17
hodin. www.npsumava.cz
25. 5. 2016 / Krásný nepřítel – znáte ho? / Kvilda, IS / Lupina je nejvýznamnější invazní
rostlinou na území NP, ale také nejnápadnější. Proč se
lupiny musí kosit? Odpověď na tuto a další otázky do‐
stanete na této přednášce. Přednášející: Mgr. Kateřina
Máchalová, tel.: 388 435544, od 17 hodin.
www.npsumava.cz

Volný běh „běž, jak chceš“ na 5 km k Lipenské
víle ‐ vhodné i pro nesportovce nebo mamin‐
ky/tatínky s kočárky (indiánský běh, jogging, rychlá
chůze, běh s kočárkem).
Frymburská „wellness“ desítka – běh na 10 km po
Jezerní cyklostezce podél břehu lipenského jezera. V
ceně startovného vstup do aquaparku Frymburk zdar‐
ma!
Bližší informace a
www.ifrymburk.info

propozice

naleznete

na:

Netolický jarmark na
Linecké stezce
Zapomenutá řemesla opět ožijí na Netolickém
náměstí v sobotu 21. května 2016.
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.

26. 5. 2016 / Vonička lidových písní / Klatovy, vlasti‐
vědné muzeum / koncert žáků a žákyň pěveckého od‐
dělení ZUŠ J. Kličky; přednáškový sál muzea od 17 ho‐
din; vstupné 30/15 Kč. www.muzeum.klatovynet.cz
27. 5. 2016 / Návštěva Domu divočiny a prohlídka zví‐
řecích výběhů / odjezd z nádraží Alžbětín / Pojďme
společně poznat divočinu kousek za hranicemi, v centru
NP Bavorský les – oblasti Falkenstein. Navštívíme zvířecí
výběhy (rys, vlk, kůň Převalského a další), jeskyni z doby
kamenné a Dům divočiny – místo zážitků, nových informací a her pro děti i dospělé. Součástí
prohlídky je i film o Šumavě ve 3D formátu. Nenáročná trasa, vhodná i pro rodiny s dětmi.
Nutná hotovost na vlakovou jízdenku: dospělí 4,60 €, děti (6–14 let) 2,30 €, částka na za‐
koupení 3D brýlí: 1,50 €. Tel.: 376387 060, od 9.20–13.30 hodin. www.npsumava.cz
28. 5. 2016 / Vycházka za ptačím zpěvem / Kašperské Hory, IS a SEV / Pojďte s námi zjistit,
co všechno je možné v přírodě slyšet, když si ráno přivstanete. Přednášející: Luděk Bufka,
Tel.: 376 582 734, 731 530 284, od 7 do 9 hodin. Nutné předchozí telefonické objednání.
www.npsumava.cz

Své řemeslo tu předvádějí přadlena, šperkař
tkadlec, dráteník, nebo řezbář..
Po celý den budou probíhat různá kulturní vystou‐
pení, ukázka dobového ležení, brnění a zbraní šermíř‐
ské skupiny Artego,jízda na ponících, jízda na vozíku
taženém psy, trampolíny, divadlo, pohádka pro děti,
muzikanti, lukostřelba, věštírna, výtvarné dílny pro
děti, malování na obličej a další lákadla.
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28. 5. 2016 / Rallye Český Krumlov / Lipno nad Vltavou / rychlostní zkoušky v Lipně nad
Vltavou. www.lipno.info

Vstupné nevybíráme, ale za slosovatelné dobrovolné
vstupné můžete vyhrát některou ze stovek cen.

28. 5. 2016 / AVON pochod / Klatovy / od 10.30 do 17 hodin bohatý kulturní program pro
děti i dospělé na náměstí; ve13.00 ‐ pochod centrem města. Koncerty ‐ Marian Vojtko, Mar‐
tin Maxa. www.klatovy.cz
28. 5. 2016 / Pečení chleba / Lenora, obecní pec / mlsálci se mohou těšit na tradiční lenor‐
ské placky, housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora
28. 5. 2016 / Kácení máje / Javorník / www.javorniksumava.cz
28. 5. 2016 / Horažďovická 50 / Horažďovice / druhý nejstarší dálkový pochod v Čechách ‐
turistický, rodinný a poslední dobou i cykloturistický pochod v okolí Horažďovic, letos popr‐
vé částečně oddělené trasy pro pěší a cyklo. horazdovicka50@seznam.cz
28. ‐ 29. 5. 2016 / Víkend plný buchet / hrad Kašperk / ukázka výroby středověkých cihel,
tzv. "buchet", aktivity pro děti na hradním nádvoří. www.kasperk.cz
29. 5. 2016 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejme život vlků na Šumavě a jejich
život ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, komentovaná návštěva venkovní expozice s vý‐
během vlků v přirozeném prostředí. Tel.: 731 530 539, 14.00–15.30 hodin.
www.npsumava.cz
31. 5. 2016 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada, soví voli‐
éry / od 19.30 do 20.30 hodin, přednášející: Zbyněk Janči, tel.: 731 530 516, 731 530 228.
www.npsumava.cz
31. 5. – 3. 6. 2016 / Pohádka na hradě / Velhartice / dopolední divadelní představení pro
mateřské školy a I. stupeň základních škol. Pohádku O líném Honzovi a chytré princezně ne‐
bo Stop pohádku hraje plzeňské divadlo Kuba. www.hrad‐velhartice.cz

Krajina jako ementál aneb cyklotoulky s
Alešem Červeným hornickou krajinou
jihozápadních Čech
Městské muzeum Horažďovice vás zve na jarní cyklus dvou vyjížděk na kole, zaměře‐
ných na těžbu zlata na Horažďovicku.

I letos se můžete těšit na příjezd parního vlaku Peklík,
tažený historickou lokomotivou řady 310.093, zvanou
"Kafemlejnek".
Jízdní
řád
naleznete
na
www.cd.cz/jihocesky‐kraj/nostalgicke‐vlaky
Více o akci: http://netolicky‐jarmark.webnode.cz/

Módní show ve špýcharu
vodního hradu Švihov
aneb pomůžeme Janině
zpět do života
Ve špýcharu hradu Švihov se v sobotu 21.
května 2016 od 15 hodin uskuteční show plná
módních kolekcí, spodního a nočního prádla, pla‐
vek na léto 2016, společenských i svatebních ša‐
tů.
V programu vystoupí zajímaví hosté. Akce je
uspořádána na pomoc p. Janě Bendové z Klatov, ma‐
mince dvou malých dětí, která po nezdařené operaci
skončila na invalidním vozíku ‐ viz stránka na fb Pomů‐
žeme Janině zpět do života
Pořádá modelingová agentura JM models ve spo‐
lupráci s vodním hradem Švihov.

Rabijáda
Jubilejní 15. ročník dětského dne na hradě Ra‐
bí, plného soutěží a odvážných disciplín se letos
uskuteční v sobotu 28. května 2016.
Máte rádi film Ať žijí duchové? My ano, a tak se
letošní klání ponese v jeho duchu. Stejně jako
Dlouhý Janek a jeho parta se půjdete podepsat do
hladomorny, zažijete nečekané s trpaslíky a možná
vypleníte i jahody „Černé kronice.“ Odměna vás
samozřejmě nemine.

První cyklovýlet se koná v sobotu 14. května 2016, sraz v 9 hodin u nádraží v Horažďo‐
vicích.
Vydáme se po stopách těžby zlata do Zlatých hor u Kocelovic. Pojedeme přes Předměstí
na Hlupín, Mečichov, Katovsko, Bratronice a Jindřichovice do Blatné. Zde si zajdeme na
oběd, případně můžeme poobědvat později ve Lnářích. Z Blatné pojedeme přes Hajany a
Kocelovice k rybníku Hubenovu. Zde se seznámíme s historií zdejší těžby zlata a odvážlivci
budou moci prozkoumat přístupovou štolu k šachtě "Hory".

I letos mohou soutěžit s dětmi rodiče, takže bu‐
de více zábavy pro všechny.
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Vracet se budeme přes Řiště, Zahorčice, Lnáře, Hradiště, Bezděkov, Slatinu, Svéradice a
Babín. Trasa je cca 60 km, je kopcovitější, ale nic, co by se nedalo zvládnout. Většinou poje‐
deme po asfaltu. Vhodné je trekové, horské nebo i silniční kolo. Zájemci o prohlídku podze‐
mí musí mít přilbu (postačí cyklistická), čelovku, pracovní rukavice, pevnou obuv a vhodný
bude i starší šusťákový oblek (především kalhoty), který se může umazat. Návrat bude v od‐
poledních hodinách.
Za stav kola, bezpečnostní prvky, přilbu a chování v silničním provozu si každý "účastník
zájezdu" zodpovídá sám.
Druhý výlet se uskuteční 11. června 2016 a vypravíme se po stopách dávných i nedáv‐
ných těžařů zlata v okolí Kašperských Hor.
Bližší informace u Aleše Červeného, tel. 732 236 983, e‐mail: cerveny@muzeumhd.cz.

Stálá expozice v šumavském kostele v
Hartmanicích připomene oběti pochodu smrti
Vyvoleny k utrpení – tak se jmenuje stálá výstava ve vestibulu kostela sv. Kateřiny v šu‐
mavských Hartmanicích. Expozice připomene oběti pochodu smrti Helmbrechts – Volary.

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 nekona‐
jí. Více informací o dění na hradě Rabí naleznete na
www.hrad‐rabi.eu.

Vimperk vzpomene
osvobození v roce 1945
pivem Generál Patton
S chystanými oslavami osvobození Vimperku
v květnu 1945 se vrací i pivo Generál Patton!
Loni poprvé nabízel Šumavský pivovar
Vimperk nové pivo stylu „American Strong Pale
Ale“: Vimperský světlý ale 13°. Přízvisko Generál
Patton upomínalo na velitele 4. americké armá‐
dy, která 4. 5. 1945 osvobodila i Vimperk. Pivo si
získalo značný ohlas a nabízeli jsme jej nakonec i
celé léto 2015. Budeme jej nabízet každoročně
v květnu.

V dubnu 1945 vyhnali nacisté z koncentračního tábora 1200 žen a dívek židovského vy‐
znání na 310 km dlouhou cestu z Bavorska do jižních Čech. Poslední část cesty vedla přes
Hartmanice. Pěší pochod přežilo jen několik desítek žen.
Vernisáž výstavy, která připomene jejich utrpení, začíná v neděli 1. května 2016 ve 14 ho‐
din v hartmanickém kostele. Součástí vernisáže bude i recitované pásmo s žalmy, hymny a
židovskými písněmi v podání místních farníků.
Expozici tvoří dvanáct panelů se zastaveními Křížové cesty. „Počet zastavení je atypicky
inspirovaný dvanácti apoštoly – dvanácti dívkami, které zahynuly v noci z 28. na 29. dubna
1945 v Hořejším Krušci a jako jedny z mála byly druhý den důstojně pohřbeny na židovském
hřbitově v Hartmanicích. Fotografie šumavské krajiny jsou černobílé a inspirují k hledání
symbolů židovsko‐křesťanské tradice v každodenním životě,“ říká spoluautorka expozice
Alena Bernardová.
Expozice vznikala dva roky a
finančně, materiálně i du‐
chovně se na ní podílelo
mnoho dobrovolníků. Město
Hartmanice výstavu podpoři‐
lo částkou 10 000 korun. Díky
jednomu z dárců je součástí
expozice i barevná brožura s
Křížovou cestou.
Další informace poskytnou:
P. Tomas van Zavrel – 731
625 990, Alena Bernardová –
722117447.

Takže si jej přijďte ochutnat i letos! Je vysoce
pravděpodobné, že v nabídce nebude jen
v květnu, ale i v dalších letních měsících.
Najdete nás ve Steinbrenerově ulici ve Vimperku
(na dolním konci náměstí Svobody).
A malé k pivu vlastní výroby, teplá kvalitní jídla
české a šumavské kuchyně, pivovarské nebo dal‐
ší speciality vám nabídneme stejně rádi. Piva i
jídla nesou certifikaci „Šumava – originální pro‐
dukt“. A u nás se nekouří a kola si můžete uložit
v předsíni restaurace!
V květnu máme otevřeno pátek – neděle. Vše ak‐
tuální jako vždy na www.sumavskypivovar.cz.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk

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.

Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2016 v elektronické verzi PDF.
Úvodní foto: © Jiří Plachý
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Stručný popis trasy
Zaparkujeme na parkovišti v centru obce Waldhäuser naproti kostelíku a
Igelbusem se dopravíme do výchozího bodu. Odtud vyrazíme doprava,
méně náročnou zimní cestou (Winterweg), výstup k vrcholu trvá asi 1 a
čtvrt hodiny. Po cca 1 hodině dojdeme k chatě pod Luzným, kde se můžeme občerstvit. Je otevřena denně od května do října. Od chaty nás čeká
náročnější výstup po kamenném moři až na vrchol. Pro sestup zvolíme
letní cestu (Sommerweg), sestoupáme po kamenných schodech („nebeském žebříku“) na vyšlapanou stezku, která nás po půl hodině dovede na
rozcestí s krytým odpočívadlem a skleněnou archou. Odtud se vydáme
směrem na Teufelsloch (Čertova soutěska) po dřevěném chodníku, značeném symbolem stromů na kmeni. Po půl hodině, dojdeme k úzké čertově
soutěsce, která skrývá koryto potoka Kleine Ohe. Za soutěskou odbočíme
doleva směrem na Martinsklause a dále klesáme lesní pěšinou, po čtvrthodině dojdeme k nádrži Martinklause. Přejdeme po hrázi a vydáme se po
pěšině směrem na Waldhäuser, až nám cestu zkříží zpevněné lesní cesta
(vhodná i pro cyklisty), vydáme se po ní směrem doprava, do cíle nám
zbývá poslední 1,5 km po vrstevnici.
Silnice na parkoviště pod Luzným – Waldhausreibe je od 15.
května do 31. října v čase od 9 do 16 hodin uzavřena.

Parkování: parkoviště v obci
Waldhäuser
GPS: 48.9278542N, 13.4621281E

Nástupní místo: parkoviště pod
Luzným – Waldhausreibe
GPS: 48.9301308N, 13.4913106E

Značení: ke skleněné arše
symbol rysa, od skleněné archy
k Martinsklause symbol stromů
na kmeni, od Martinsklause zpět
do Waldhäuseru symbol střízlíka
Časová náročnost: cca 4 hod.
Fyzická náročnost: velká,
nevhodné pro kočárky
Délka trasy: 7 km
Povrch: lesní cesty, kamenité
pěšiny, kameny
Zajímavosti na trase: výhledy,
skleněná archa, nádrž pro
plavení dřeva – Martinsklause

Výškový profil trasy

Občerstvení: ano, pod vrcholem
Luzného a v obci Waldhäuser
Zajímavosti v okolí: historický
hraniční kámen pod Luzným,
Skulpturenpark ve Waldhäuseru,
skanzen Freilichtmuseum ve
Finsterau, Areál lesních her ve
Spiegelau
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Investice do vaší budoucnosti.

Edice Šumavské výlety • Zpracovala: Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. v roce 2015.
Vydáno pouze v elektronické verzi PDF.
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Čertova soutěska

Skleněná archa

