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Červnové akce na Šumavě 
1.  –  3.  6.  2018  /  VI.  Sportovní  hry  /  Sušice  /  organizují  SOŠ  a  SOU  Sušice. 

www.mestosusice.cz        

2. 6. 2018 / Den otevřených dveří / Zdenice / přijďte se podívat, co je nového ve Školní pří‐

rodní rezervaci u Zdenic, pořádá Centrum ekologické výchovy Dřípatka, tel.: 605 144 768.           

2. 6. 2018 / Dětský den / Horažďovice, fotbalové hřiště / od 14 hodin, oblíbený den plný 

soutěží a dalšího programu www.fkhd.cz  

2. 6. 2018 / Švihovské hudební léto / Švihov, hrad / koncert mládežnických dechových or‐

chestrů na nádvoří hradu od 9 hodin. www.hradsvihov.cz 

2. 6. 2018 / Dětský den v Holkovicích / Holkovice / od 14 hodin odpoledne plné her, hraní a 

zábavy především pro děti, ale i pro dospělé. www.chanovice.cz 

2. 6. 2018 / Chlumanský  trh / Chlumany /  trh  s nabídkou  čerstvého pečiva,  lokálních vý‐

pěstků a výrobků, od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz 

2. 6. 2018 / Zámek dětem / Chudenice, Starý zámek – Muzeum J. Dobrovského / sraz rytí‐

řů, princů a princezen, účastníci se budou pod vedením skupiny Morgana von Maxberg učit 

dobové tance, střílet z kuše a luku, apod. www.zamekchudenice.cz 

2.  6.  2018  /  Author  Král  Šumavy  MTB  /  Klatovy  a  okolí  /  závod  horských  kol. 

www.sumavanet.cz/triatlon 

2. 6. 2018 / Dobrodružství na pirátském ostrově / Janovice nad Úhlavou / zábavné odpo‐

ledne u koupaliště od 14 hodin ke Dni dětí – soutěže, písničky, balónky a kopec bílé pěny na 

závěr. www.janovice.cz 

2. ‐ 3. 6.2018 / Modely lodí na vodní hladině / Netolice, Podroužek / od 8:30 hodin, akci 

pořádá KLoM Vltava České Budějovice. www.netoleice.cz 

3. 6. 2018 / Česko‐německá pouť / Dobrá Voda u Hartmanic / Časový rozvrh: v 8 hodin za‐

čátek pěší pouti z Bavorska do Dobré Vody, 13.30 svěcení nových zvonů před kostelem sv. 

Vintíře, následně poutní mše celebrovaná P. doc. Mgr. Michalem Kaplánkem, Th.D  z  Čes‐
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Českoněmecká pouť na 
Dobré Vodě a svěcení nových 

zvonů 
 V neděli 3. června 2018 se bude konat tradiční

pěší pouť z bavorského Rinchnachu (v 8 hodin) do
Dobré Vody u Hartmanic.  

Letos bude tato svatovintířská slavnost obohace‐
na o mimořádnou událost  ‐  svěcení nových  zvonů
pro věž kostela.  

Po více než 70 letech se tedy v Dobré Vodě opět
rozezvučí zvony. Ve 13.30 hodin začne poutní mše
svatá,  celebrovaná  Doc  Dr. Michalem  Kaplánkem
(hlavní  celebrant),  farářem  Tobiasem  Keilhoferem
(Spiegelau) a místním farářem Kulhánkem v češtině
a němčině.  

V Domě  svatého Vintíře budou pro  všechny  zá‐
jemce připraveny obědy.  
Více informací získáte na www.hartmanice.cz. 
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kých Budějovic, farářem Janem Kulhánkem a paterem ze Spiegelau, Tobiasem Keilhoferem. 

www.muhartmanice.cz 

3. 6. 2018 / 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 

3. 6. 2018 / Vernisáž výstavy Zuzana Návarová – Od pastelky po akvarel aneb hledání Zuz‐

ky Návarové/ Netolice, muzeum / od 14 hodin. www.muzeumnetolice.cz 

4. 6. 2018 / Slavíme 100. Narozeniny / / Janovice nad Úhlavou / výstava výtvarných prací 

žáků 3. – 5. třídy ZŠ Janovice nad Úhlavou k výročí vzniku Československé republiky v roce 

1918; v městské knihovně do 29. června. www.janovice.cz 

4. – 9. 6. 2018 / My a příroda / Klatovy, galerie Atrium KD / výstava výtvarných a fotogra‐

fických prací dětí a mládeže na téma příroda. www.mksklatovy.cz 

7. 6. 2018 / Festival Dny duchovní hudby / Prachatice, kostel sv. Jakuba / koncert Epoque 

Quartet (smyčcový kvartet), od 19 hodin. www.prachatice.eu 

8. 6. 2018 / Epoque Quartet / Kašperské Hory, kostel sv. Mikuláše / benefiční koncert při 

svíčkách, netradiční aranžmá klasické vážné hudby v podání čtyř vynikajících hudebníků. Už 

17 let vystupují na evropských i českých podiích. www.kasphory.cz 

8. 6. 2018 / Cyklotour Na kole dětem / Hartmanice / zastávka 9. ročníku v rámci nadačního 

fondu Josefa Zimovčáka, cca od 16 hodin do 16:30 hodin. Celou  jízdu  bude  mluveným  slo‐

vem  a  vtipnými  příběhy opět doprovázet   oblíbený  člen   výpravy Vojta   Polanský,    Krás‐

nou podívanou slibuje doprovázející krasojezdkyně a několikanásobná mistryně světa Mar‐

tina Štěpánková, která předvede exhibiční  jízdy na všech náměstích, kde  to bude možné. 

Podrobný  harmonogram  trasy  najdete  na  www.nakoledetem.cz/cyklotour, 

www.muhartmanice.cz 

8. 6. 2018 / Muzejní noc – na skok ke starým Slovanům / Prachatice, Prachatické muzeum 

/ návštěvníci si budou moci zkusit život starých Slovanů – mletí obilí, vaření pokrmů, výrobu 

keramiky, záušnic, seznámí se s prací kováře, tkaním, dobovými zbraněmi a nástroji, budou 

mít též možnost vyzkoušet si razit denáry; v 17 hodin zahájení výstavy Slované v jižních Če‐

chách; v 17:30 hodin první komentovaná prohlídka výstavy Slované v  jižních Čechách  (M. 

Parkman); v 19 hodin komentovaná prohlídka celého muzea (F. Kubů); 20:30 druhá komen‐

tovaná  prohlídka  výstavy  Slované  v  jižních  Čechách  (M.  Parkman);  od  17  do  23  hodin. 

www.prachatickemuzeum.cz 

8. 6. 2018 / Na kole dětem / Horažďovice, Mírové náměstí / od 13 do 13.45 hodin, úspěšná 

charitativní akce s kulturním 

programem. 

www.horazdovice.cz 

8. 6. 2018 / Večery se skláři 

při  světle  loučí  /  Brusírna 

Rajský dvůr u Annína / ko‐

mentované  prohlídky  bru‐

sírny  skla  provádí  sklářská 

královna,  ukázka  výroby  vi‐

nutých perel, host i překvapení; první prohlídka od 21 hodin. www.kyralky.cz 

8. – 9. 6. 2018 / Diecézní pouť / Sušice / v pátek 8. 6. od 18 do 23 hodin – večer mladých  ‐ 

ostrov Santos: táborák, koncert Radka Bangy, katecheze, modlitba, překvapení; v sobotu 9. 

6. od 9:30 do 16:30 hodin – program pro děti – ostrov Santos: městská hra pro starší děti – 

lov zážitků, speciální přednáška pro mládež, přednášky pro dospělé; na náměstí expo dob‐

ročinných organizací z místní diecéze, kulturní program pro děti a dospělé, v 15 hodin mše 

sv. Bližší informace na www.bcb.cz.          

9. 6. 2018 / Hudební večer / Hartmanice, synagoga / pěvecké duo Menorah a akustická ky‐

tara, od 17 hodin. www.hartmanice.cz 

Zahájení letní sezóny v 
Městském muzeu 
Horažďovice 

Městské muzeum Horažďovice Vás srdečně zve 2.

června 2018 v 16 hodin na zahájení letní sezóny.  

 Součástí bude slavnostní otevření výstavy „Konec

Velké války a život v nové republice aneb jak se žilo v

Horažďovicích  (1918‐1938)“,  také  uvedení  výstavy

vah a závaží ze  soukromé  sbírky Evžena Koury „Vá‐

žím,  vážíš,  vážíme“ o hodinu později bude  v  galerii

zahájena  fotografická  výstava  „Svět  pod  hladinou“

Klubu potápěčů z Horažďovic.  

Po  vernisáži  je  připraveno malé  občerstvení.  Vý‐

stava Konec Velké války a život v nové republice na‐

bídne  návštěvníkům  pohled  do  skutečného  každo‐

denního života obyvatel Horažďovic v meziválečném

období.  Seznámí  je  s útrapami první  světové  války,

ale  i  s  radostí  ze  vzniku  samostatného  státu.  Před‐

staví spolkový život místních občanů i hospodářskou

situaci města.  

Expozice končí ponuře,  stejně  jako  se  stávala po‐

nurou budoucí existence našeho státu. Celou výsta‐

vou provází návštěvníka dobové citáty, ať již z měst‐

ské kroniky nebo místního měsíčníku, které dokres‐

lují  celkovou náladu, která  za první  republiky v Ho‐

ražďovicích panovala.  

Bližší  informace  na  webu  a  facebooku

www.facebook.com/MuzeumvZamku a webu Měst‐

ského muzea Horažďovice www.muzeumhd.cz. 

Komentované vycházky po 
stopách annínských sklářů 
To  nejzajímavější  ze  sklářské  historie  šumavské

vesnice Annín a  jejího okolí představují od  loňska

komentované procházky.  

Budou  se konat o  sobotách 2., 9., 16. a 30.  Června

2018.  Během  procházek  s  průvodcem  se  zájemci

podívají do sklárny, brusírny a navštíví hrobky dvou

významných sklářských rodů. Procházky  jsou dlouhé

necelých 5 km, trvají čtyři hodiny a není třeba se na

ně dopředu přihlašovat. 
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9. 6. 2018 / My a příroda / Klatovy, galerie Atrium KD / pěvecká soutěž dětí a mládeže na 

téma „příroda“. Vyhlášení výsledků výtvarné a fotografické soutěže. www.mksklatovy.cz 

9. 6. 2018 / Hasičská soutěž v Plážovém útoku / Horní Planá, písečná pláž / start v 13 ho‐

din, soutěž hasičských družstev. www.horniplana.cz 

9. 6. 2018 / Pivobraní / Volary, tržnice / přijďte ochutnat pivo několika pivovarů, zábavný 

program Hopsinky a Sluníčkové děti zájmových skupin DDM Volary. Od 17 hodin proběhne 

soutěž Modrý dým, jde o kouření doutníků na délku popele, od 16 hodin k tanci a poslechu 

hraje Renesance. www.mestovolary.cz 

9. 6. 2018 / Sušický MTB Maraton / Sušice / závod horských kol pořádá High Point bike te‐

am Sušice. www.mtb‐susice.cz 

9. 6. 2018 / Ruinfest / hrad Rabí / hudební festival s doprovodným programem, v letošním 

roce uslyšíte skupiny: JAM4U, Teepee, Baro Chandel, Houpací Koně, Vasilův Rubáš, Fertili‐

zer. www.ruinfest.cz 

9. 6. 2018 / Tvořivá dílna / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyrobit originální dárek z fima, od 

14 do 16 hodin. www.npsumava.cz 

9.  6.  2018 /  Seminář  jedlé  květy  ze  zahrady  /  Chlumany,  KY.BY  zahrada    / 

www.chlumany.cz 

9. 6. 2018 / Belvedérský lesní kros 

/  Železná Ruda  /  jarní  běh  Želez‐

norudskem  se  uskuteční 

v běžeckém areálu Belveder, od 10 

hodin. www.sumava.net/itcruda 

9.  6.  2018  /  Muzeum  lehkého 

opevnění  /  Annín  /  přijďte  si 

v tento den prohlédnout  soustavu 

řopíků  s dobovým  vybavením. 

www.ropik‐annin.cz 

9. 6. 2018 /   Epoque quartet / Hojsova Stráž / koncert v kostele Neposkvrněného početí 

Panny Marie v Hojsově Stráži od 19 hodin. www.sumava.net/itcruda 

9. 6. 2018 / Letecko‐modelářský den / Horní Planá, louka Maňávka / ukázky rádiem říze‐

ných modelů letadel, větroňů a helikoptér, ukázka Military klubu historických vozidel od 13 

hodin, kapela Lazareth (pop‐rock) od 17 hodin. www.horniplana.cz 

9. 6. 2018 / Rytíři v Království lesa / Lipno, Království lesa / program plný rytířů, šermu a 

historických zbraní, vystoupení historických  šermířů  i povídání o zbraních a historii  s  těmi 

nejpovolanějšími, zábavné hraní a tvoření a  také dětská diskotéka; od 12.30 do 16 hodin. 

www.lipno.info 

9. 6. 2018 / Den s handicapem / Lipno / organizovaný den pro handicapované, zdarma za‐

půjčení pomůcek pro handicapované. www.lipno.info 

9.  ‐  10.  6.  2018  /  Víkend  otevřených  zahrad  /  Chlumany,  KY.BY  zahrada  /  

www.chlumany.cz 

9.  ‐ 10. 6. 2018  / Víkend otevřených  zahrad  / Chelčice, Chelčický domov  sv.  Linharta  / 

www.vikendotevrenychzahrad.cz 

9. ‐ 10. 6. 2018 / Víkend otevřených zahrad / Klášter Zlatá Koruna / speciální komentované 

prohlídky exteriérů kláštera, od 11 hodin. www.vikendotevrenychzahrad.cz 

10. 6. 2018 / Ukázky plavení dříví / u potoku Schrollenbach / od 13.45 hodin. www.schw‐

kan.com 

12. 6. 2018 / Přednáška Stavovské povstání / Prachatice, Prachatické muzeum / nenápad‐

ný osudový okamžik našich dějin přiblíží Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc., Katolická teolo‐

gická  fakulta  UK,  Praha;  přednáška  od  17  hodin  v přednáškovém  sále  muzea. 

www.prachatickemuzeum.cz 

Sraz  účastníků  je  vždy  v  8.30  hodin  na  parkovišti  u

sklárny  v  Anníně.  Zde  se  ke  skupině  připojí  průvodce

Lukáš Milota. „Společně projdeme vesnici Annín, poví‐

me si něco o historii celého údolí a dojdeme až do osa‐

dy Rajsko, kde navštívíme brusírnu a sklářskou galerii s

prodejnou. Pro zájemce  je připravena ukázka broušení

skla. Poutníci si zde mohou vychutnat také ranní kávu,“

láká  průvodce.  Z  Rajska  se  výletníci

vydají po příkré  silnici do  románsko‐gotického  kostela

na Mouřenci,  jehož  součástí  je  hrobka  rodiny Müller,

která položila základy annínského sklářství. Při prohlíd‐

ce Mouřence  se  lidé  podívají  i  do  barokní  kostnice  a

malého muzea.  

Procházky pokračují lesem zpět do Annína, kde bude

přístupná  hrobní  kaple  sklářské  rodiny  Schmid.  „Toto

místo  posledního  odpočinku  významného  annínského

skláře Josefa Eduarda Schmida a jeho příbuzných a ná‐

sledovníků  se  otevírá  veřejnosti  jen  výjimečně,“  upo‐

zorňuje průvodce Lukáš Milota.  

 Posledním  zastavením  komentovaných  procházek

bude  sklárna  v  Anníně,  kde  zájemci  navštíví  sklářské

muzeum a prodejnu a uvidí  různé  techniky  zušlechťo‐

vání skla.  

„Sklářskou historii můžeme v Anníně a okolí vidět na

každém kroku, byť to tak na první pohled třeba ani ne‐

vypadá. Chci  lidem ukázat souvislosti a odkrýt některá

tajemná  zákoutí  této  dosud  málo  objevené  části  šu‐

mavského podhůří,“ láká na procházky průvodce Lukáš

Milota.  Základní  cena  procházky  je  50  korun,  snížená

30. Další vstupné platí účastníci ve  sklárnách a na pa‐

mátkách. V závěru si lidé mohou vyplnit soutěžní test s

15  otázkami.  Všechny  správné  odpovědi  zazní  během

procházek. Na vítěze soutěže čeká odměna a nejúspěš‐

nější soutěžící navíc postoupí do předvánočního sloso‐

vání o hodnotnou skleněnou cenu. Vycházku pro orga‐

nizované  je možné domluvit  i v  jiném termínu na tele‐

fonním  čísle:  607118846  nebo  na  e‐mailu:  lu‐

kas.milota@centrum.cz.  

 

Jednotlivé  cíle  je  možné  navštívit  i  individuálně.

Sklárna v Anníně  je otevřená denně, brusírna v Rajsku

od pondělí do soboty. Kostel Mouřenec zve na prohlíd‐

ky každou sobotu v 11 hodin, v červenci a v srpnu den‐

ně.  

Bližší informace na www.pratelemourence.cz. 
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14. 6. 2018 / Chalupská slať a okolí / Svinná Lada, IS / prohlídka slati spojená s vycházkou s 

výkladem o historii  kraje  Lad, od  10 hodin, délka  trasy do 10  km, nutná  rezervace míst. 

www.npsumava.cz 

14. 6. 2018 / Festival Dny duchovní hudby / Prachatice, kostel sv. Jakuba / koncert Jaroslav 

Svěcený a Miloslav Klaus – Koncert pro deset strun, od 19 hodin. www.prachatice.eu 

14. 6. 2018 / Závěrečný koncert ZUŠ / Volary, kino / od 18 hodin. www.mestovolary.cz 

15. 6. 2018 / Barokní svatojánská noc / Klatovy / od 16 hodin. www.klatovy.cz 

16. 6. 2018 / Holinkiáda / Vyšší Brod, Kemp pod hrází / sportovní odpoledne pro celou ro‐ 

dinu,  13  –  17  hodin. 

www.mestovyssibrod.cz 

16. 6. 2018 / Naty Hrychová 

/ Vyšší Brod, Kemp pod hrází 

/  koncert  od  16  hodin. 

www.mestovyssibrod.cz 

16. 6. 2018 / Tvořivá dílna / 

Kašperské Hory, IS / přijďte si 

vyzkoušet  svou  tvořivost, 

kreativitu  a  zručnost  při  an‐

tistresovém malování,  od  14 

do 16 hodin. www.npsumava.cz 

16. 6. 2018 / Letní koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů / Cha‐

novice, zámecký areál / od 18 hodin. www.chanovice.cz 

16. 6. 2018 / Slavnosti dřeva / Lipno, u Stezky korunami stromů / dovednostní soutěže, 

dřevosochání, koncerty a program pro celou rodinu. www.lipno.info 

16. 6. 2018 / Domácnost paní mlynářky / Hoslovice, mlýn / celodenní akce zaměřená na 

regionální zvyky a dětské hry v Pošumaví. www.muzeum‐st.cz 

16. 6. 2018 / Chudenice za císaře pána / Chudenice, Starý zámek ‐ Muzeum J. Dobrovské‐

ho  /  četnictvo,  přednáška,  scénky  zatčení,  vyplnění  domovního  listu  apod.  / 

www.zamekchudenice.cz 

16. 6. 2018 / Festival  trempské a  folkové muziky /Netolice, u Hotelu Rychta na Starém 

Městě / Tony Hořínek, od 17 hodin do 1 hod. www.netolice.cz 

16. 6. 2018 / Mezi pivovary / Vimperk, Pivovarská ulice / festival piva zahájí v 13.30 hodin 

průvod městem, bohatý doprovodný program. www.vimperk.cz 

16. 6. 2018 / Farmářské trhy / Sušice, náměstí / od 8 do 13 hodin. www.mestosusice.cz 

16. 6. 2018 / Nohejbalový turnaj  / Kundratice / v dopoledních hodinách, od 20 hodin ‐ tra‐

diční pouťová zábava v místním KD. www.muhartmanice.cz 

16. 6. 2018 / Robert Křesťan a Druhá tráva / Janovice nad Úhlavou / koncert folk a blue‐

grass ‐ od 20 hodin v městském parku. www.janovice.cz 

16.  6.  2018  /  Kapela  Pozdní  sběr  /  Netolice,  zámek  Kratochvíle  /  od  19  hodin. 

www.netolice.cz 

16. 6. 2018 / Ukázka plavení dříví / Jelení Vrchy / od 14 hodin. www.schw‐kan.com 

16. – 17. 6. 2018 / Klatovské divadelní slavnosti / Klatovy / přehlídka amatérských divadel‐

ních spolků a společností; sobota – klatovská Hůrka, neděle – letní kino. www.mksklatovy.cz 

17. 6. 2018 / Pouť v Defurových Lažanech / Defurovy Lažany /  tradiční  sváteční víkend. 

www.chanovice.cz 

17. 6. 2018 / Divadelní představení / Netolice, městské divadlo / dětští herci  spolku Tyl 

Netolice zahrají pohádku červená a bleděmodrá karkulka a Perličky ze školních  lavic od 15 

hodin. www.netolice.cz 

Oslava 125 let provozu na 
železniční trati      

Strakonice – Vimperk 
V sobotu 9. června přichystal Stifterův pošumavský

železniční  spolek  speciální program k výročí 125  let

provozu na železniční trati Strakonice ‐ Vimperk.  

Můžete  se  těšit  na  jízdy  zvláštních  vlaků  na  trati

Strakonice – Vimperk a  zpět  (T478+Bam), Vimperk –

Lčovice a zpět (814 nebo 816), Vimperk – Čkyně a zpět

(T478+Bam). Ve Vimperku u vlakového nádraží bude

připravena  výstava  lokomotiv,  drezín  a  motorových

vozů,  výstava  silničních  veteránů  (do  roku  1980)  a

hasičské techniky a mnoho dalšího.  

Zároveň bude probíhat oslava 120  let SDH Lčovice.

Všichni  zájemci,  kteří  pojedou  zvláštním  vlakem  na

Lčovickou zastávku, si budou moci prohlédnout místní

nádražní budovu a také je připraven doprovodný pro‐

gram.  

Večer ve 21 hodin vyrazí na  trať  speciální "ohňový

vlak" z Vimperka ke Kláštereckému viaduktu, kde pro‐

běhne večerní ohňová show.  

Jízdní řád, ceny jízdného a bližší informace nalezne‐

te na www.spzs.sweb.cz. 

Den hudby v       
Kašperských Horách 

Program plný hudby a zábavy bude v letošním
roce zahájen v pátek 22. června v 17 hodin v Mu‐
zeu Šumavy Martinem Kanalošem. 

 Poté se přesuneme do kina a v 19 hodin shléd‐
neme hudební dokument Eric Clapton: Life  in 12
Bars. 
O  sobotním  odpoledni  rozhýbou  náměstí  kapely

různých žánrů. Zazní gospely a spirituály od Go.Spirit,

poté zahraje Prachatické klarinetové kvarteto, 
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17. 6. 2018 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejte život vlků a jejich život ve smeč‐

ce,  videoukázky  výchovy  vlčat,  návštěva  venkovního  výběhu;  od  13  hodin. 

www.npsumava.cz 

17. 6. 2018 / Po stopách zlatokopů / Kašperské Hory,  IS / vycházka s povídáním o těžbě 

zlata v okolí, cestou doprovodné aktivity, délka trasy 7,5 km, od 9 hodin. www.npsumava.cz 

19. 6. 2018 / Pstruhová  líheň / Borová Lada / prohlídka  líhně s odborným výkladem, sraz 

v 10  hodin  na  parkovišti  u  obchodu. 

www.npsumava.cz 

19. 6. 2018 / Recyklojízda / Horažďovice, 

Mírové náměstí / od 13.30 – 14.00 hodin, 

kola na baterky projíždějí celou republiku 

www.ecobat.cz  

19. 6. 2018 / Závěrečný koncert / Horaž‐

ďovice,  hotel  Prácheň 

www.zus.horazdovice.cz  

20. 6. 2018 / Středeční večery – mnohonožky a stonožky šumavských pralesů / Kvilda, IS / 

Proč  jsou pro  les důležité mnohonožky a stonožky?  Jaký mají význam? Co všechno o nich 

víme? Přednášející: RNDr. Karel Tajovský, CSc.; od 16 hodin. www.npsumava.cz 

20. 6. 2018 / Literární svět J. Kvapila / Chudenice, Starý zámek ‐ Muzeum J. Dobrovského / 

přednáška o životě a díle chudenického rodáka. www.zamekchudenice.cz 

20. 6. 2018 / T‐Mobile olympijský běh / Lipno nad Vltavou / závod pro děti i dospělé. Urči‐

tě  neváhejte  a  přijeďte  si  zazávodit  na  Lipno; místo  startu  i  registrace  jsou  na  pláži  pod 

Aquaworldem. Do 11. 6. je cena startovního balíčku 150 Kč, jehož součástí je funkční tričko 

Alpine Pro. www.lipno.info 

21. 6. 2018 / Šumavské letní večery / Horažďovice, hotel Prácheň / od 18 hodin, Duo Ne‐

zhdanova Placzek – koncert, ruská klavíristka a český violoncellista. www.horazdovice.cz 

21. 6. 2018 / Festival Dny duchovní hudby / Prachatice, kostel sv. Jakuba / koncert Musica 

Dolce Vita, od 19 hodin. www.prachatice.eu 

21. 6. 2018 / Představují se … / Klatovy, KD / vystoupení souborů působících při MKS Klato‐

vy, od 17 hodin. www.mksklatovy.cz 

21. 6. 2018 / Sedláčkovo kvarteto / Sušice, kostel sv. Václava / koncert, pořádá Kruh přátel 

hudby v Sušici. www.mestosusice.cz 

22. 6. 2018 / Divadelní spolek Prácheňská scéna: Poprask na laguně / hrad Rabí / tempe‐

rament,  rvačky,  pračky,  hádky,  rozchody  a 

usmiřování  –  to  vše  ve  slavné  klasické  ko‐

medii ze  slunné  Itálie. Podaří  se  snaživému 

soudnímu  úředníkovi  během  jednoho  líné‐

ho horkého dne urovnat věčné  spory mezi 

rozhádanými  mileneckými  páry?  

www.hrad‐rabi.eu 

22. 6. 2018 / Parkáni na Parkáně / Pracha‐

tice,  Parkán  /  koncert  od  21  hodin. 

www.kisprachatice.cz 

22. 6. 2018 / Klatovský farmářský trh / Klatovy, náměstí Míru / prodej farmářských výpěst‐

ků a potravin od 8 do 16 hodin. www.mksklatovy.cz 

22. 6. 2018 / Za jeleny a rysy na Šumavě, nové přírůstky v návštěvnickém centru / Kvilda, 

NC / komentovaná prohlídka venkovní expozice s výběhem jelenů a rysů od 16 hodin, nutné 

předchozí objednání. www.npsumava.cz 

22. 6. 2018 / Farmářský trh / Klatovy, náměstí / od 8 do 16 hodin. www.mksklatovy.cz 

bluesová skupina YO Cooking a skupina Poitín vás
naladí irskou hudbou.  

Ve  21  hodin  zazpívá  hlavní  host  ‐  Petr  Bende  a
band a následovat bude Depeche Mode revival. 

Přijeďte s námi rozhýbat Kašperské Hory! Vstup je
zdarma.  

V rámci Dne hudby v Kašperských Horách bude na
hradním  nádvoří  na  Kašperku  účinkovat Milan  Be‐
nedikt Karpíšek a Benedictus. 

Těšíme  se  na  vaši  návštěvu!  Přehled  aktuálních  akcí
v Kašperských Horách naleznete na www.kasphory.cz 

Janovická pouť 
Obec  Janovice  nad Úhlavou  vás  srdečně  zve  na

tradiční pouť,  která  se  letos  koná v termínu 22. –
24. června 2018. 

V pátek v 19 hodin zahájí pouťový víkend u koste‐
la sv. Jana Křtitele rytířský turnaj, šermířské souboje
a ukázky starých zbraní, od 20 hodin se bude konat
na  nádvoří  lihovaru  koncert  originálního  kvarteta
dobové  hudby  Collegium  Fiddle  Dolce,  který  prů‐
vodním slovem uvede Milan Benedikt Karpíšek.  

V sobotu vás čeká sportovní den na hřišti a večer
se  bude  konat  tradiční  pouťová  zábava.  V neděli
bude  probíhat  na  nádvoří  lihovaru  celodenní  pro‐
gram:  10  –  17  hodin  řemeslné  stánky,  výtvarné  a
tvůrčí  dílny  –  kovářská  dílna, malování  na  obličej,
tvorba účesů, malování na dřevo a na textil a další;
od 10 hodin  si poslechnete  koncert hudebního  se‐
skupení Sentiment, pod vedením  J. Pletichy; od 14
hodin  předvede  Jiří  Potužník  z  Dolejšího  Krušce
ukázka dřevosochání a vyřezávání ze dřeva motoro‐
vou pilou.  

Ochuzeny nezůstanou ani děti, od 15 hodin zahra‐
je Divadlo Tondy Novotného pohádku O pejskovi a
kočičce a od 16 hodin předvede kouzelník svá kouzla
a čáry a pobaví děti svou balónkovou show. U hasič‐
ské zbrojnice se v neděli bude konat česko‐bavorské
odpoledne a na své si přijdou  i milovníci výstav, na
staré  radnici  bude  v sobotu  i  v neděli  instalována
výstava vyřezávaných obrazů ze dřeva, které vytvo‐
řili Hana a Josef Sádlíkovi.  
Bližší  informace  k připravovaným  akcím  v Janovicích

nad Úhlavou naleznete na www.janovice.cz 

Tvořivá dílna "z ovčína" v 
Kašperských Horách 

Přijďte si vyzkoušet, jak se zpracovává ovčí vlna a
co vše je možné z ní vyrobit.  

   Informační  středisko  (IS) a Středisko environmen‐
tální výchovy (SEV) v Kašperských Horách připravilo
již tradiční a nejen dětmi oblíbenou tvořivou dílnu ‐
zpracování ovčího rouna plstěním, která se uskuteč‐
ní v sobotu 23. června 2018 od 14 hodin.  

    Návštěvníci se dozví o zpracování ovčí vlny, které
bude spojeno nejen s ukázkou, ale samozřejmě také
se  samotnou  výrobou.  Během  odpoledne  si  ovčí
vlnu připraví na další zpracování – vyzkouší si plstění
vlny mokrou  i suchou technikou. Cena programu  je
50 Kč.  
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22. 6. 2018 / Vernisáž výstavy Gastronomie od dob našich babiček / Žihobce / se zaháje‐

ním  výstavy  také  bude  zahájen  dvoudenní  food  festival  regionálních  potravin. 

www.zihobce.eu 

22. – 23. 6. 2018 / Strýc of Klatovy / Klatovy /  čtvrtý  ročník ojedinělého multižánrového 

hudebního festivalu na pěti místech v centru Klatov (letní kino, Café Jednorožec, Bistro Vlaš‐

tovka, Čajovna, U Naší milé Paní, Music club Střelnice). www.strycofklatovy.cz 

22. – 23. 6. 2018 / Den hudby / Kašperské Hory, náměstí / program plný hudby, který v pá‐

tek zahájí koncert v koste‐

le a  film  v  kině  s hudební 

tématikou. 

www.kasphory.cz 

22.  ‐  24.  6.  2018  /  Jano‐

vická  pouť/  Janovice  nad 

Úhlavou  /  koncerty,  jar‐

mark,  vystoupení  rytířů, 

tvůrčí  dílny,  ukázka  dře‐

vosochání,  program  pro 

děti, balónková show, výstava a mnoho dalších lákadel. www.janovice.cz 

23. 6. 2018 / Tvořivá dílna „z ovčína“ / Kašperské Hory, IS / přijďte si vyzkoušet zpracování 

ovčí vlny a různé techniky plstění, od 14 hodin. www.npsumava.cz 

23. 6. 2018 / Den s hasiči / Žihobce / celodenní akce v zámeckém parku, ukázky útoků, sou‐

těže, občerstvení, zahájení výstavy v místním muzeu. www.zihobce.eu 

23. 6. 2018 / Bubeníci Djem  ‐ Bo – Djem / Lipno, Království  lesa / africké bubny budou 

hlavním bodem odpoledního programu. Děti i rodiče se mohou těšit nejen na koncert, ale v 

rámci workshopu si také vyzkouší bonga, konga, djembe a další rytmické nástroje, od 12.30 

hodin. www.lipno.info 

23.  6.  2018  /  Večerní  prohlídka  /  Klášter  Zlatá  Koruna  /  od  21  hodin.  www.klaster‐

zlatakoruna.cz 

23. – 24. 6. 2018 / Z cyklu oživené historie / hrad Kašperk / tentokrát zaměřeno na hudbu 

www.kasperk.cz 

23. ‐ 24. 6. 2018 / Otava Cup / Sušice, fotbalový stadion / mezinárodní mládežnický turnaj 

v kopané. jaroslavstanek@tiscali.cz 

23. ‐ 24. 6. 2018 / EnduroXRace / Sušice / extrémní závod horských kol, náročná stoupání, 

prudké technické partie na šumavských kopcích. Trať dlouhá 42 km s převýšením 1450 m. 

www.enduroxrace.cz 

26. 6. 2018 / Pstruhová  líheň / Borová Lada / prohlídka  líhně s odborným výkladem, sraz 

v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz 

27. 6. 2018 / Táhneme za jeden provaz / Klatovy, Mercandinovy sady / poznej život handi‐

capovaných zblízka. www.klatovy.cz 

27. 6. 2018 / Hrady z písku / Sušice / akce pro děti z MŠ, 1. a 2. tříd ZŠ, dětí ze ZŠ speciální z 

Merklína a Sušice. Čeká vás budování staveb z písku, hudba, občerstvení, scéna pro vystou‐

pení zúčastněných dětí. Pořádá ZŠ speciální a PŠ DČCE Merklín. www.mestosusice.cz 

28. 6. 2018 / Mezinárodní  festival komorní hudby / Klatovy,  sál  radnice  / od 19 hodin. 

www.klatovy.cz 

28. 6. 2018 / OPEN MIC Sušice / Sušice, centrum charity Prostor / Zpíváš?, Hraješ? Ukaž se! 

Podpoříme Tě dobrým zvukem! Od 14:30 do 16 hodin, přihlášky na tel. 602 600 545, studi‐

omuzikamia@gmail.com 

28. – 30. 6. 2018 / Divadelní léto na zámku / zámek Kratochvíle / v zahradě zámku hraje 

soubor divadelních ochotníků Tyl Netolice komedii Zdeňka Hovorky  ‐ Darmošlapky, od 21 

hodin. www.zamek‐kratochvile.cz 

Více  informací o programech pro veřejnost, pořáda‐

ných NP Šumava naleznete na www.npsumava.cz. 

Slavnosti solné Zlaté stezky 
v Prachaticích 

Každoročně je historie a rozkvět města ze 14. –
16. století připomínána na Slavnostech solné Zla‐
té stezky, kde je v posledním týdnu měsíce června
ukázkami  dobových  řemesel,  kulturními  progra‐
my, trhy a průvody v historických kostýmech při‐
blížena sláva města.  

Letos se budou slavnosti konat poslední červno‐
vý víkend 29. ‐ 30. 6. 2018. 

Dobový program bude kompletně celý probíhat v
areálu na Parkáně – těšit se můžete např. na Fedr‐
fechtýře, kejklíře  Jeníčka, ohňovou show, partner‐
ská města  nebo  Krumlovské  pištce  a  další.  Velké
náměstí  pak  bude  patřit  současnosti  –  vystoupí
kapela Buty, Mirai, Atmo Music, Tublatanka a řada
dalších. Štěpánčin park bude stejně 

jako v předešlých letech patřit dechovým kapelám.
Hospicový  park  pak  bude  rezervován  našim  nej‐
menším  návštěvníkům.  Celé  slavnosti  odstartuje
kostýmovaný průvod v pátek v 17 hodin.  
Kompletní program a podrobnosti k akci najdete na

oficiálních stránkách slavností: www.sszs.prachatice.eu

na speciálních plakátech a v příloze Radničního listu. 

Šumavský pivovar Vimperk  
najdete v červnu na 
významných akcích 

 

Šumavský  pivovar  je  zakládajícím  členem  Čes‐
komoravského  svazu minipivovarů  a  každoročně
se zúčastňuje  i  jeho nejvýznamnější prezentace –
Festivalu minipivovarů na Pražském Hradě. 
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29.  6.  2018  /  František  Nedvěd  a  Tiebreak  /  Klenová,  hrad  /  koncert  od  18  hodin. 

www.gkk.cz 

29. ‐30. 6. 2018 / Slavnosti solné Zlaté stezky / Prachatice, náměstí / tradiční akce nabitá 

historií, zábavou, hudbou a programem pro děti i dospělé. www.prachatice.eu 

30. 6. 2018 / 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 

30. 6. 2018 / Algida Cup / Sušice / pořádá Lawn tennis club Sušice. www.mestosusice.cz 

30. 6. 2018 / Slavnosti kaše / Horažďovice, zámecký park Parkán / největší historické slav‐ 

nosti  města,  jarmark, 

kulturní program, zazpí‐

vá  Kamil  Střihavka. 

www.horazdovice.cz 

30.  6.  2018  /  Tvořivá 

dílna / Kašperské Hory, 

IS  a  SEV NP  Šumava  / 

přijďte  si  vyzkoušet 

svou  tvořivost  při  pro‐

gramu  výtvarné 

recyklování  a  vyrobit  si 

originální  dárek  techni‐

kou  pergamano,  od  14 

do 16 hodin. www.npsumava.cz 

30. 6. 2018 / Koncert duchovní hudby / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / Jaroslav 

Schaffer – klavír a hosté, od 19 hodin. www.pratelemourence.cz 

30. 6. 2018 / Den bez bariér / Lipno / možnost zdarma si vypůjčit vybavení pro handicapo‐

vané. www.lipno.info 

30. 6. ‐ 1. 7. 2018 / Černínské kratochvíle / hrad Švihov / skupina historického tance Danza 

Alegre  a  skupina  historické  hudby  Gemini  Musicales  uvádí  oživení  při  prohlídkách. 

www.hradsvihov.cz 

30. 6. ‐ 7. 7. 2018 / Dramasterie / Sušice / umělecké workshopy se závěrečným večerem 

všech účastníků uměleckých dílen na ostrově Santos. nagl@post.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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    Letos se bude festival konat v sobotu 15. 6.  od
14 do 20 hodin a v soboru 16. 6. od 12 do 20 ho‐
din.  Dává  jedinečnou  příležitost  ochutnat  piva
z mnoha minipivovarů  a  Šumavský  pivovar  bývá
jeden  z vysoce  hodnocených.  Budete‐li  v Praze,
zastavte  se,  více  informací  k akci  naleznete  na
www.pivonahrad.cz. 

V roce 2017 se poprvé ve Vimperku konala akce
„Mezi  pivovary“.  Po  úspěšné  premiéře  se  bude
konat  letos  v sobotu  16.  6.  odpoledne  a  večer
v Pivovarské ulici na ploše před gymnáziem. Toto
místo  se  skutečně nachází mezi dvěma bývalými
vimperskými pivovary: zámeckým a měšťanským.
Letos kromě piv domácího Šumavského pivovaru
budou hosty  i minipivovary z Kašperských Hor a z
Modravy. Na této kulturní akci najdete řadu zná‐
mých  kapel  a mnoho  kulturních  vystoupení ma‐
lých  i větších souborů. Naplánujte siestu do Vim‐
perku, nebudete zklamáni. 

V pivnici  Šumavského  pivovaru  ve  Steinbrene‐
rově  ulici  ve  Vimperku  můžete  v červnu  kromě
světlého,  polotmavého  a  tmavého  ležáku  ochut‐
nat  i  pokračující  výroční  Vimperský  tmavý  Dop‐
pelbock  19°  ‐  Inocenc  a  novinky,  kterou  budou
dva druhy australských piv „ale“. Koncem měsíce
se již objeví i některá z tradičních letních specialit:
Vimperský  ibiškový  ležák 11° nebo později  i Vim‐
perské pšeničné 12°. Všechna piva si můžete kou‐
pit  i v lahvích nebo se domluvit na pivu sudovém
– rezervace@sumavskypivovar.cz 

Pivnice  je  i  v červnu  otevřena  v pátek  17‐22  a
v sobotu  15‐20.  Pivo  s  sebou  je možné  zakoupit
též během  týdne  na  zazvonění,  pokud  je  někdo
přítomen. 

Vše  naleznete  aktuálně  na
www.sumavskypivovar.cz. 

     Naše  pivo  je  nositelem  certifikátu  ŠUMAVA
originální produkt® a řady ocenění ze soutěží piv.
Posledním bylo 2. místo Vimperského Märzenbie‐
ru 14° v celostátní soutěži piv minipivovarů pořá‐
dané  Českomoravským  svazem  minipivovarů  na
Zvíkově v březnu 2018. 
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk  


