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Květnové akce na Šumavě 
1. 5. 2017 / Slavnostní otevření Muzea JUDr. O. Kudrny v Netolicích a zahájení turistické 

sezóny / Netolice / v 10 hodin vernisáž výtvarné výstavy ‐ Ladislav Tejml a František Penc ‐ 

Kolorit. www.netolice.cz 

1. 5. 2017 / Pečení chleba / Lenora, obecní pec / mlsálci se mohou těšit na tradiční lenorské 

placky, housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora 

1. 5. 2017 / O pohár Města Horažďovice / Horažďovice, Na Lipkách / 2. ročník fotbalového 

turnaje. www.fkhd.cz 

1. 5. 2017 / Po stopách annínských sklářů / Annín / komentovaná procházka s návštěvou 

brusírny,  Mouřence,  hrobky  a  sklárny,  sraz  v 9.45  na  parkovišti  u  sklárny  Annín. 

www.facebook.com/anninsko.info 

 2. 5. 2017 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada,  NC  So‐

ví voliéry / od 19.30 hodin, přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz 

5. 5. 2017 / Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy, sál radnice / večer věnovaný 

tvorbě hudebních skladatelů postižených tragickými událostmi v období druhé světové války 

se  prolíná  s  úryvky  z  knihy  Liona  Feuchtwangera  Ďábel  ve  Francii.  Vystoupí  Josef  Somr 

/recitace/, Michal Hreňo /violoncello/ a Duo Lyriko  ‐ Magdalena a Štěpán Graffe /housle/. 

www.mksklatovy.cz 

6. 5. 2017 / Slavnosti květů / Chelčice / tradiční cykloturistická akce, v 9 hodin sraz u koste‐

la sv. Martina v Chelčicích, zájemci se mohou připojit kdekoli na trase, případně i samostat‐

ně projíždět trasou Chelčice, Truskovice, Lomec, Krtely, Setuň, Kratochvíle, Žitná, Třebanice, 

Ratiborova Lhota, Mičovice, Lhenice, Třešňový Újezd, Netolice, Malovice, Libějovice, Chelči‐

ce. www.chelcicko‐lhenicko.cz 
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Pečení chleba v lenorské 
obecní peci 

    Máte rádi vůni čerstvě upečeného chleba? Přijď‐
te na veřejné pečení do Lenory. Letošní první pe‐
čení se bude netradičně konat v pondělí 1. května
2017.  

    Pečení  pravidelně  láká místní  i  turisty  vždy  po‐
slední sobotu v měsíci od května až do prosince.  

     Veškerý  chléb  a  pečivo  na místě  rozdává  pekař
Augustin Sobotovič, který se tomuto řemeslu vyučil
na Slovensku a na Šumavu se dostal jako voják a již
zde zůstal natrvalo.  
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6. 5. 2017 / Na kole kolem Horní Plané / Horní Planá a okolí / pohodová cykloakce s občer‐

stvovacími zastávkami. Pro účastníky jsou připraveny 3 okruhy ‐ 12, 24 a 54 km dle fyzické 

kondice. V 10 hodin prezentace a půjčovna kol, v 10.15 hodin start. www.sumava‐lipno.eu 

6. 5. 2017 / Oslavy osvobození / Kašperské Hory, náměstí / tradiční akce. www.kasphory.cz 

6.  5.  2017  /  Oslavy  osvobození  Sušice  /  Sušice,  náměstí  Svobody  /  od  12:45  hodin. 

www.mestosusice.cz 

6.  5.  2017  /  Květnové  oslavy  /  Horažďovice,  u  kina  Otava  /  od  15.00  hod. 

www.horazdovice.cz  

6.  5.  2017  /  Starý  psi  /  Horažďovice,  kulturní  dům  /  od  21  hod.,  rocková  zábava. 

www.kulturnistrediskohd.cz  

6. ‐ 7. 5. 2017 / Kašperk za Karla IV. / hrad Kašperk / historická slavnost na hradě, rovněž za 

účasti bavorských účinkujících i diváků a hostů z Grafenau. Akce je součástí přeshraničního 

projektu Po stopách Karla IV. www.kasperk.cz 

7. 5. 2017 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejte život vlků a jejich život ve smečce, 

videoukázky výchovy vlčat, návštěva venkovního výběhu; od 13 hodin. www.npsumava.cz 

7. 5. 2017 / Oslavy osvobození / Netolice / kolona historických vozidel přijede z Gregorovy 

ulice na náměstí kolem 17 hodiny, ve 20 hodin setkání u kostela sv. Václava, uctění památky 

padlých, lampionový průvod městem a po setmění ohňostroj. www.netolice.cz 

8. 5. 2017 / Vycházka za ptačím zpěvem / Svinná Lada, IS / přijďte obdivovat krásu jarní  

přírody, během ornitologické vycházky se se‐

známíme  s typickými  šumavskými druhy ptá‐

ků a nahlédneme do tajů jejich života. Vlastní 

dalekohled a atlas ptáků vítány. Vycházka se 

koná od 7 do 11 hodin, délka trasy do 8 km, 

na  program  se  objednávejte  na  tel.  čísle: 

388 434 180,  731 530 397. 

www.npsumava.cz 

8. 5. 2017 /Jarní vyhánění dobytka / Hoslo‐

vice, Ranč u Starýho kance / kromě vyhánění 

na  pastvu  uvidíte  i  stříhání  ovcí,  ukázky  jez‐

deckého  umění  a  rodeo. 

www.farmahoslovice.cz 

9. 5. 2017 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada,  NC  So‐

ví voliéry / od 19.30 hodin, přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz 

10. 5. 2017 / Vernisáž absolventské výstavy / Horažďovice, divadelní sál Městského mu‐

zea / od 16 hodin. www.zus.horazdovice.cz  

10.  5.  2017  / Absolventský  koncert  II  / Horažďovice, Městské muzeum  /  od  16  hodin. 

www.zus.horazdovice.cz   

11. 5. 2017 / Přednáška Mgr. Milana Strnada ‐ Židé v Klatovech / Klatovy, malý sál KD / 

transporty, „Cd,, a ,,Ce,, v  listopadu 1942 a život v období protektorátu v Klatovech, od 17 

hodin. www.mksklatovy.cz 

12. 5. 2017 / Ševčíkovy hudební večery:  Jiří Vodička, Martin Kasík – houslový koncert / 

Horažďovice, hotel Prácheň / od 19 hodin. www.horazdovice.cz   

12.  5.  2017  /  Koncert  dechového  orchestru  žáků  ZUŠ  J.  Kličky  /  Klatovy,  KD  /  40  let 

s KuFrem ‐ tento orchestr existuje již 48 let, z toho 40 pod vedením pana učitele Františka 

 Kubaně. Od  roku 2014 užívá název KuFr. Šedesátičlenné  těleso se prezentuje širokým  re‐

pertoárem, od 19 hodin. www.mksklatovy.cz 

     Možnost ochutnat dobroty mají návštěvníci také
při  kulturních  akcích  jako  je  „Šumavské  léto  s pá‐
rou“ nebo „Lenorské slavnosti“.  

     Do kasičky na přístřešku můžete na oplátku da‐
rovat příspěvek pro postižené děti. Lenorská veřej‐
ná  pec,  která  patří  mezi  takzvané  hliněnky,  byla
postavena v letech 1834‐1837 a znovu se rozhořela
až v roce 1997. Tehdy již byla technickou památkou
a do její opravy se pustila skupinka místních.  

Více  informací o pečení a dalších akcích v Lenoře na‐
leznete na www.lenora.cz 

 

Výstavy a dlouhodobé akce
3. 5. – 30. 6. 2017 / Krajina Šumavy a jižních Čech /
Kašperské  Hory,  výstavní místnost  /  dřevo  ‐  pět
písmen, za nimiž se skrývá stále stejná a přece toli‐
krát  jiná hmota v nekonečné  řadě proměn. Přijďte
si  prohlédnout  výstavu  dřevořezeb  a  intarzií Mgr.
Josefa Škanty, jimž byla inspirací především šumav‐
ská  a  jihočeská  příroda,  památky  a  tradiční  archi‐
tektura. www.kasphory.cz 

5. ‐ 31. 5. 2017 / Cíl byl jasný – Heydrich / Klatovy,
Atrium KD / výstava týkající se atentátu na Heydri‐
cha, činnosti gestapa v Klatovech a odsunu Židů do
koncentračních táborů za druhé světové války. Ver‐
nisáž 4. 5. v 17 hodin. www.mksklatovy.cz 

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

do 29. 5. 2017 / Olgoj Chorchoj: Michal Froněk a
Jan Němeček  /  Prachatice, Galerie Neumannka  /
výstava designového studia. www.neumannka.com

do 30. 5. 2017 / Svět podle Simony – výstava / Sušice,
radnice ‐ podkrovní výstavní prostory / výstava kreseb,
vstup volný. www.mestosusice.cz/icsusice 

Jarní vyhánění dobytka 
v Hoslovicích 

     Jedním z nejdůležitějších svátků v životě pastevce je
vyhnání dobytka na první jarní pastvu. Na Ranči u Sta‐
rýho  kance  v Hoslovicích  vyhání  tradičně  osmého
května.  

     Letos  to bude  již potřinácté.  Tak  se na šťastnou  tři‐
náctku přijeďte podívat. Telátka už se rodí a vy uvidíte,
až prvně ve svém životě poběží z farmy na pastviny.
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12. 5. 2017 / Promítání hornoplánského masopustu / Horní Planá, sál KIC / ohlédnutí za 

letošním masopustem od 19 hodin. www.sumava‐lipno.eu 

13. 5. 2017 / Majáles / Ostrov Santos, Sušice / vystoupení studentů gymnázia, přehlídka 

rockových kapel. www.gymsusice.cz         

13. 5. 2017 / Farmářské trhy / Sušice / trhy s farmářskými produkty a doprovodným kultur‐

ním programem. www.mestosusice.cz 

13. 5. 2017 / Úklid Otavy / Sušice, sraz na Pátečku / úklid odpadků z břehů a okolí  řeky 

Otavy; kontakt: František Švelch, tel. 605 171 743 cistaotava@seznam.cz  . 

13. 5. 2017 / Zahájení turistické sezóny / Klatovy, náměstí Míru / program od 10 hodin tu‐

ristický pochod Májové toulky, start v 9.30 hodin; koncert Pavel Callta od 15 hodin; koncert 

Josef Vojtek + Inflagranti od 18 hodin. www.klatovy.cz 

13. – 14. 5. 2017 /Vltava run / Zadov – Praha / štafetový závod pro týmy pro max. 12 běž‐

ců, kteří zdolají 360 km trasy. www.vltavarun.cz 

14. 5. 2017 / Den pro rodiny / Sušice / oslava mezinárodního dne rodiny, pořádá Diakonie 

Západ; Ing. Jitka Pišlová, jitka.pislova@diakonie.cz, tel. 739 244 861. 

15. 5. 2017 / Podvečery s kresbou s malířem Miloslavem Čelakovským / Sušice, Galerie 

Sirkus / osvojení výtvarných technik, od 18 hodin. www.kulturasusice.cz 

16. 5. 2017 / Atletický mítink / Sušice, atletický stadion / Memoriál Ladislava Nešpora a 

Ády Blahůta ‐ velká cena města Sušice, honza.prasek@tiscali.cz 

16. 5. 2017 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada,  NC 

Soví voliéry / od 19.30 hodin, přednášející Zbyněk Janči. 

www.npsumava.cz 

16. 5. 2017 / Přednáška Mgr. Jiřího Chvojky ‐  „Odbojář 

Jiří Kysela –  jeden  z mnoha“  / Klatovy, malý  sál KD / 

příběh vojáka české obrněné brigády vzniklé za II. světo‐

vé  války  ve  Velké  Británii,  od  17  hodin. 

www.mksklatovy.cz 

17.  5.  2017  / Den pro  rodinu  / Klatovy, nám. Míru  / 

program 15.00 – 18.30 hodin: aktivity pro děti, vystou‐

pení klaunů, koncert Ústřední hudby AČR od 17 hodin. 

www.klatovy.cz 

18. 5. 2017 / Den otevřených dveří / Hoslovice, mlýn / 

celodenní akce zaměřená na regionální zvyky a dětské hry v Pošumaví. www.muzeum‐st.cz 

18. 5. 2017 / Hrátky s čertem / Sušice, KD Sokolovna / divadelní představení v podání diva‐

dla Schody od 19:30 hodin. www.kulturasusice.cz 

18. 5. 2017 / Den otevřených dveří / Hoslovice, středověký mlýn / www.muzeum‐st.cz 

18. 5. 2017 / Přednáška JUDr. Dagmar Raupachové o neteři Jana Kubiše / Klatovy, malý sál 

KD  /  operativní  činnost  Antropoidu  v našem  regionu  připomene  Jan  Jirák  z Muzea  Dr. 

Hostaše v Klatovech, paní doktorka následně pohovoří a shrne dopad na celou rodinu Jana 

Kubiše; od 17 hodin. www.mksklatovy.cz 

18. – 21. 5. 2017 / Sušické slavnosti / Sušice /  tradiční kulturní akce k zahájení  turistické 

sezony s bohatým programem. www.mestosusice.cz  

19. 5. 2017  / Přednáška Druhá  světová válka na Horažďovicku  / Horažďovice, městské 

muzeum / přednáška Josefa Chalupného od 18 hodin. www.muzeumhd.cz 

19. – 21. 5. 2017 / Závody dračích lodí / Lipno nad Vltavou / závod seriálu české národní 

ligy dračích lodí; v pátek Lipenský dráček, závody školních kolektivů; sobota – závody dra‐

čích lodí pro širokou veřejnost na 200 m; neděle – závody pro širokou veřejnost na 1000 m 

    Hlavní  atrakcí  vyhánění  je  samozřejmě  skutečné
vyhnání stáda krav na  jarní pastvu. Kdo  to chce vi‐
dět, musí přijít hned v deset ráno. Po vyhnání stáda
uvidíte  ukázku  stříhání  oveček.  To  také  patří mezi
jarní povinnosti pastevců. Mezi tím se cowboys vrátí
od stáda. Na  našem  ranči  se  tradičně  jezdí  rodeo,
ale na vyhánění  přijíždějí  nejen  rodeoví  jezdci,
ale i jezdci vyznávající tradici buckaroo. Liší se oble‐
čením, tvarem klobouku, užděním.  

     Samozřejmě  nebudou  chybět  ani ukázky  jezdec‐
kého  umění  od našeho  jezdeckého  klubu,  malých
i velkých  dětí.  Show  Jimmyho  Magury  a Jesseho,
možnost naučit se, či lépe řečeno vyzkoušet si háze‐
ní lasem, plstění vlny a další pastevecké radovánky.

     Bližší  informace  k pořádané  akci  získáte  na
www.farmahoslovice.cz 

Vltava run 
     Jedna výzva, spousta zážitků. Vltava Run 2017

je  tady! Známe  termín, ve kterém se uskuteční  již
čtvrtý ročník štafetového běhu Vltava Run. 

      Zapište si do kalendáře datum 13.– 14. května
2017. Startujeme ze Zadova a cíl bude opět v Praze.
Zažijte s námi 360 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  2017
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. 

      Do  závodu  se  můžete  registrovat  na  stránkách

www.vltavarun.cz, kde také najdete další důležité  infor‐

mace  a  novinky.  Pro  aktuální  informace  sledujte  i

www.facebook.com/vltavarun. 

Netolický jarmark na 
Linecké stezce 

Zapomenutá  řemesla  opět  ožijí  na  Netolickém
náměstí v sobotu 20. května 2017. 

Jarmarky navazují na staletou tradici známých ne‐
tolických  trhů.  Netolické  náměstí  zaplní  stánky  s
výrobky řemeslné povahy ‐ mystická mýdlárna,  
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20. 5. 2017 / Krajina  jako ementál – cyklovýlet Aleše Červeného / Horažďovice a okolí / 

výlet zaměřený na poznávání míst spojených s těžbou nerostných surovin na Horažďovicku, 

sraz na horažďovickém nádraží v 9 hodin, bližší informace na www.muzeumhd.cz  

20. 5. 2017 / Soutěž v plážovém útoku / Horní Planá, pláž / od 13 hodin soutěž hasičských 

družstev, prezentace od 12 hodin, startovné 200 Kč. Bližší info p. Dub tel.: 606 444 431, vo‐

lat po 16 hod., nebo e‐mailem: sdhpernek@seznam.cz. 

20. 5. 2017 / Majáles / Vimperk, letní kino / Aneta Langerová, Vladimir 518, Smack +DJ Mi‐

ke Trafik, Fast Food Orchestra, The Fialky, Just For Being, Marimba Live Drums, Narttu, Ivana 

Harazimová, Divadelní spolek Brouček. Program od 12 hodin. www.majalesvimperk.cz 

20. 5. 2017 /Tomáš a majoránka / hrad Klenová, purkrabství /  loutkový soubor Brouček 

uvede  premiéru  nové  maňáskové  pohádky  Antonína  Pruchy  ve  14  a  v 16  hodin. 

www.mksklatovy.cz 

22. 5. 2017 / Tančírna / Klatovy, KD / taneční večer pro širokou veřejnost pod vedením ta‐

nečních mistrů Hájkových od 19 hodin. www.mksklatovy.cz 

23. 5. 2017 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada,  NC  So‐

ví voliéry / od 19.30 hodin, přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz 

24. 5. 2017 / Evropský den chráněných území / Kašperské Hory, IS a SEV / zajímavý odpo‐

lední program plný kreativních her a úkolů s přírodovědnou tématikou, od 15 do 18 hodin, 

cena programu 20 Kč. Tel.: 376 582 734. www.npsumava.cz 

24. 5. 2017 / Veselá trojka Pavla Kršky / Klatovy, KD / koncert oblíbené kapely známé z TV 

Šlágr  pro  všechny,  kteří  si  rádi  poslechnou  lidovou  písničku.  Od  18  hodin. 

www.mksklatovy.cz 

25. 5. 2017 / Přednáška PhDr. Petra Koury, Ph.D. ‐ Swingaři a potápky v protektorátní noci 

/ Klatovy, malý sál KD / přednáška zaměřena na období Protektorátu, dobu v temném ob‐

dobí a odpor vůči nacistické okupaci z pohledu sympatií k angloamerické kultuře; od 18 ho‐

din. www.mksklatovy.cz 

26. 5. 2017 / Výročí pěveckého spolku Prácheň / Horažďovice, velký sál Městského muzea 

/ od 17 hodin. www.psprachen.cz   

26. 5. 2017 / Klatovský farmářský trh / Klatovy, náměstí / prodej farmářských výrobků a 

výpěstků od 8 do 14 hodin. www.mksklatovy.cz 

26. 5. 2017 / Komentovaná prohlídka Černé věže / Klatovy / při příležitosti 460 let od jejího 

postavení  komentovaná  prohlídka  s  Ing. Marti‐

nem Křížem a klatovskými zvoníky. Sraz účastní‐

ků v 16, 16.30 a 17 hodin u vchodu do Černé vě‐

že. www.mksklatovy.cz 

27. 5. 2017 / Horažďovická padesátka / Horaž‐

ďovice / 2. nejstarší dálkový pochod v Čechách. 

www.hd50.webnode.cz 

27. 5. 2017 / Rabijáda / hrad Rabí / 16.  ročník 

dětského dne na hradě, plného soutěží a odváž‐

ných disciplín. www.hrad‐rabi.eu 

27. 5. 2017  / Dětský den  / Horní Planá, pláž  / 

odpoledne  plné her,  zábavy,  sladkostí,  hudby  a 

srandy od 14 hodin. www.sumava‐lipno.eu 

27. 5. 2017 / Muzejní noc / Horažďovice, nádvo‐

ří zámku / tradiční akce, od 20 hodin komento‐

vaná  prohlídka  v provedení  divadelního  spolku 

Tyjátr. www.muzeumhd.cz 

27. 5. 2017 / Oslavy 25. let výročí městských lesů / Kašperské Hory, náměstí / odpoledne 

plné zábavy,  čeká vás hudba,  tanec, vystoupení  trubačů a nebude chybět ani divadlo pro 

keramika, dřevěné hračky, truhlářství, minerály,
přírodní  šperky,  proutěné  výrobky,  koření  a
mnoho dalšího. 

 
     Své  řemeslo  tu předvádějí přadlena,  šperkař
tkadlec, dráteník, nebo řezbář.  
Po  celý  den  budou  probíhat  různá  kulturní  vy‐

stoupení, kouzelnická škola Pavla Kožíška, šermířské

vystoupení, kejklířské vystoupení, pohádky pro děti,

jízda na ponících, ukázka sokolnictví, historický kolo‐

toč, trampolíny, lukostřelba, věštírna, výtvarné dílny

pro děti a další lákadla. 

Vstupné  nevybíráme,  ale  za  slosovatelné  dobro‐

volné  vstupné  můžete  vyhrát  některou  ze  stovek

cen.  

Více o akci: http://netolicky‐jarmark.webnode.cz/

 

Rabijáda 
Již 16. ročník dětského dne na hradě Rabí, pl‐

ného soutěží a odvážných disciplín se uskuteční
poslední květnovou sobotu 27. května 2017. 

V  letošním  roce  se  vydáme na  širá moře, do
hlubin oceánů i na paluby pirátských lodí. Menší
i větší plavčíci budou hledat správný směr cesty,
pokusí se udržet rovnováhu, vydají se do  lanoví
a budou prokazovat další dovednosti. 

Po  splnění  (ne)náročných  úkolů  vás  samo‐
zřejmě nemine odměna. 

I  letos mohou  s  dětmi  soutěžit  rodiče,  takže
bude více zábavy pro všechny. 

Akce  se  koná  za  každého  počasí.  Běžné  (ko‐
mentované) prohlídky hradu se v tento den ne‐
konají.  

    I letos mohou soutěžit s dětmi rodiče, takže
bude více zábavy pro všechny. 
Akce  se  koná  za  každého  počasí.  To  nám  musí

přát, abychom si mohli hrát! Více informací nalezne‐

te na www.hrad‐rabi.eu 
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děti.  Součástí  bude  i  posvěcení  sochy  sv.  Huberta,  akce  bude  zahájena  od  13  hodin. 

www.kasphory.cz 

27. 5. 2017 / Tajemní obyvatelé horských luk / Svinná Lada, IS / Víte, jak vypadá brambor‐

níček, linduška nebo třeba cvrčilka? Kdo je rákosník? Povídání o ptačích obyvatelích horské‐

ho bezlesí. Pojďme se seznámit s fascinující pestrostí ptačího světa. Vycházka od 17 do 20 

hodin, vlastní dalekohled a atlas ptáků vítány, délka trasy do 8 km. Na program se objedná‐

vejte na tel. čísle: 388 434 180, 731 530 397. www.npsumava.cz 

27. 5. 2017 / Koncert nových přátelství / Klatovy, KD / od 19 hodin společně zahrají ZUŠ 

Josefa  Kličky  Klatovy, Hudební  škola  Cham  ‐  Bavorsko, Hudební  škola  Cham  ‐  Švýcarsko. 

www.mksklatovy.cz 

27.  5.  2017  /  Vimperská  pouť  /  Vimperk  /  houpačky,  kolotoče,  stánkový  prodej. 

www.vimperk.cz 

27. 5. 2017 / 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 

27. ‐ 28. 5. 2017 / Víkend plný buchet aneb není buchta jako buchta / hrad Kašperk / do‐

provodný program s aktivitami na hradním nádvoří (stavebnice hradu, výroba cihel‐buchet a 

za to buchty z pekárny). www.kasperk.cz 

27. – 4. 5. 2017 / Květinové instalace v interiérech zámku / Zámek Kratochvíle / jednotlivé 

pokoje vily budou vyzdobeny a provoněny živými květinami. www.zamek‐kratochvile.eu 

 28.  5.  2017  /  Májové  posezení  s 

písničkou  /  Horažďovice,  kulturní 

dům  /  od  15  hodin. 

www.kulturnistrediskohd.cz  

29. 5. 2017 / Podvečery s kresbou s 

malířem Miloslavem Čelakovským / 

Sušice, Galerie Sirkus / osvojení vý‐

tvarných  technik  od  18  hodin. 

www.kulturasusice.cz 

30. 5. 2017 / ZUŠ OPEN / Kašperské 

Hory, náměstí / celostátní happening základních uměleckých škol. www.kasphory.cz 

30. 5. 2017 / ZUŠ OPEN / Horažďovice, Parkán / od 16 hodin vystoupení žáků ZUŠ, atrakce 

pro  děti,  občerstvení.  Během  akce  bude  hrát  kapela  Otavanka,  složená  z velké  části 

z bývalých žáků ZUŠ. www.zus.horazdovice.cz   

30. 5. 2017 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada,  NC  So‐

ví voliéry / od 19.30 hodin, přednášející Zbyněk Janči. www.npsumava.cz 

31. 5. 2017 / Středeční večery ‐ vydra říční / Kvilda, IS / Přijďte se dozvědět více o životě a 

především o možnostech ochrany a monitoringu této šelmy. Přestože se v posledních letech 

vydry navrací do všech povodí České republiky, je populace vydry říční v ČR stále ohrožená. 

Od 17 hodin, přednášející: Mgr. Kateřina Poledníková, tel.: 388 435544. www.npsumava.cz 

31. 5. 2017 / Přednáška PhDr. Michala Arenda ‐ Holocaust očima potomka přeživších aneb 

Nepřímé a rozšířené svědectví příslušníka druhé generace / Klatovy, malý sál KD / reflek‐

tuje holocaust očima druhé generace a citlivě v projektu propojil osobní příběh vlastní rodi‐

ny  i profesní pohled předního  švýcarského  sociologa. Pan Arend přišel o oba prarodiče v 

Osvětimi, rodiče tento vyhlazovací tábor přežili. Od 16 hodin. www.mksklatovy.cz 

 

 

Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2017 v elektronické verzi PDF za finanč‐

ního přispění Euroregionu Šumava jihozápadní Čechy. Úvodní foto © Lenka Dušková 

 

Vimperk byl v květnu 1945 
osvobozen americkou 
armádou – výročí 

připomene i Šumavský 
pivovar 

4. americké armádě osvobozující západní Čechy
včetně Vimperku velel generál George Patton.  

 Jak  lépe  se mohl  Šumavský  pivovar  připojit  ke
vzpomínkovým  dnům  než  nabídkou  amerického
druhu  piva.  Pivo  „Generál  Patton  –  Vimperský
světlý ale 13°“ je pivo stylu „American Strong Pa‐
le Ale“.  

Získalo si již značnou oblibu a stalo se standardní
květnovou nabídkou pivovaru. 

Pivo můžete  přijít  ochutnat  do  naší  pivnice  ve
Steinbrenerově  ulici  ve  Vimperku  (pátek  17‐22,
sobota 15‐20), kdykoli jindy si jej tam na zazvonění
i  koupit  v lahvích  nebo  jej  ochutnat  v některém
jiném  podniku,  který  jej  bude  nabízet  (aktuálně
vždy  na  našich  webových  stránkách
www.sumavskypivovar.cz ). 

Koncem dubna jsme si ve Vimperku připomněli i
výročí patrona města sv. Inocence a zvonu Inocenc
na  městské  zvonici.  I  toto  výročí  je  spojeno
s tradičním  pivem  „Inocenc  –  Vimperský  tmavý
Doppelbock 19°“. Toto pivo bude  i v květnové na‐
bídce  spolu  s  dalšími  pivy  –  ležáky  českého  typu
(světlý, polotmavý a tmavý). 

Naše piva nesou certifikaci „Šumava – originální
produkt“,  k pivům  vám  rádi  nabídneme  vybrané
speciality studené kuchyně regionálních výrobců. 
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk  
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Vlastivědný okruh okolím 
Kašperských Hor 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Stručný popis trasy 
Z náměstí vycházíme západním směrem, souběžně se žlutou turistic-
kou značkou, Sušickou ulicí. Na první křižovatce se dáme do leva a 
pokračujeme Smetanovou ulicí stále rovně asi 1 km až ke kostelu sv. 
Mikuláše a kapli sv. Anny. Zde opustíme žlutou turistickou značku a za 
kostelem odbočíme vlevo. Jdeme po lesní cestě asi 2 km, až ke kapli 
Panny Marie Pomocné. Od kaple pokračujeme pěšinou rovně. Cesta 
se dále svažuje do údolí a dovede nás až do osady Rejštejn. V osadě 
jdeme přes kamenný most stále rovně až na náměstí. Z náměstí vede 
cesta ke kostelu sv. Bartoloměje, který stojí za prohlédnutí. Na vý-
chodní straně kostela naleznete hrob matky a bratra spisovatele Karla 
Klostermanna. Vrátíme se zpátky na náměstí a pokračujeme na za-
čátku náměstí, kde souběžně s modrou turistickou značkou, odbočíme 
vlevo, dále přes potok a rovně. Modré turistické značky se už držíme 
až do cíle, na konci Rejštejna odbočíme vlevo a stoupáme po asfalto-
vé cestě asi tři kilometry až do Kašperských Hor. Cestou se můžeme 
kochat nádhernými výhledy na Rejštejn a okolí. 

Upozornění: Na trase je příkré klesání do údolí řeky Otavy nad Rej-
štejnem.  

Výškový profil trasy 

 

 
Parkování: parkoviště v Kašperských 
Horách (odstavná plocha v Sušické 
ulici – zdarma, na Žižkově náměstí – 
zdarma, na náměstí – placené) 
GPS: 49.1440786N, 13.5547039E 

 
Nástupní místo: rozcestník na 
náměstí (před budovou Coop) 
GPS: 49.1438469N, 13.5545536E 

 
Značení: celá trasa vede 
po žluté značce 

 
Časová náročnost: 3 hod. 

 
Fyzická náročnost: nenáročná trasa 
se stoupáním v poslední třetině cesty 
 

 
Délka trasy: 8 km 

 
Povrch: asfalt, lesní cesty 

 
Zajímavosti na trase: kostel sv. Miku-
láše, kaple Panny Marie Pomocné, , 
kostel sv.Bartoloměje v Rejštejně, a 
poutní kostel Panny Marie Sněžné v 
Kašperských Horách. 

 
Občerstvení: : v Kašperských 
Horách, v Rejštejně 

 
Zajímavosti v okolí:  Klášterský Mlýn 
v Rejštejně  – bývalá světoznámá 
sklárna, Muzeum Šumavy, K.H.; 
Muzeum historických motocyklů, K.H.; 
Expozice česká hračka, K.H.;  
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