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Květnové akce na Šumavě 
1. 5. 2019 / Hvězdicový výstup na Sedlo / start v Sušici, náměstí u kašny / 31. ročník turis-
tického pochodu, od 8.30 hodin. www.mestosusice.cz 

1. 5. 2019 / Komentovaná prohlídka Mouřence / Mouřenec u Annína, Kostel svatého Mo-
řice / podíváte se nejen do kostela, ale i do kostnice a do malého muzea. 
www.pratelemourence.cz 

1. 5. 2019 / Slavnostní žehnání obnoveného kříže / Annín / Kříži na skále u mostu v Anníně 
požehná P. Jenda Kulhánek ve středu 1. května v 17.30 h. Hlavním iniciátorem obnovy je 
pan Emil Kintzl, který ve spolupráci s naším spolkem připravil malou slavnost s kulturním 
programem a nepatrným občerstvením. www.pratelemourence.cz 

1. 5. 2019 / Vítání 1. máje / Javorník / cyklistická akce. www.javorniksumava.cz 

2. 5. 2019 / Veřejné čtení jmen obětí holocaustu / Klatovy, pomník obětem holocaustu na 
souběhu ulic Randova a Denisova / vzpomínkovou akci pořádá spolek Synagoga Klatovy, 
z.s., Městská knihovna Klatovy a spolek Artis Fotnes, z.s.; od 14 do 15 hodin. www.klatovy.cz 

2. 5. 2019 / Veřejné čtení jmen obětí holocaustu / Horažďovice, Nový židovský hřbitov na 
Loretě / čtení jmen a stručných osudů žen, dětí a mužů, kteří byli zavražděni během 2.sv. 
války kvůli svému židovskému nebo romskému původu; od 14  do 15 hodin. 
www.muzeumhd.cz 

2. 5. 2019 / Veřejné čtení jmen obětí holocaustu / Sušice, náměstí Svobody / čtení jmen a 
stručných osudů žen, dětí a mužů, kteří byli zavražděni během 2. sv. války kvůli svému ži-
dovskému nebo romskému původu; od 14 do 15 hodin. www.mestosusice.cz 

2. 5. 2019 / HOLOKAUST a jeho stopy na přeživších i dalších generacích / Klatovy, spole-
čenský sál knihovny / Osudy prarodičů a příběhy vnuků – sdílení slovem i skrze rodinné ne-
vědomí – přednáška Mgr. Heleny Klímové. Pořádá spolek Synagoga Klatovy, z.s., ve spolu-
práci s Městskou knihovnou Klatovy. Vstupné dobrovolné, od 18 hodin. www.knih-kt.cz 

2. 5. 2019 / Vernisáž výstavy „Šumavský Baťa“ Johann Steinbrener / Vimperk, galerie 
Měks U Šaška / od 18 hodin. www.vimperk.cz 
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Výstavy a další dlouhodobé 
akce 

2. 5. - 25. 10. 2019 / Pařížské kontrasty / Klatovy,  
KD / výstava fotografií, pracovní dny 9 – 16 hodin. 
www.mksklatovy.cz 

3. 5. - 29. 5. 2019 / Předávání vesla / Klatovy, KD / 
výstava PaedDr. Zdeňky Hranáčové a jejích studen-
tů, pořádá Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy 
a MKS Klatovy, vernisáž 2. 5. od 13 hodin. 
www.mksklatovy.cz 

3. 5. – 31. 7. 2019 / Norsko mýma očima / Hartma-
nice, IC / fotografie paní Miluše Schmalzové 
z Norska. www.muhartmanice.cz 

8. 5. - 14. 6. 2019 / Výtvarníci z dobrkovického 
mlýna / Prachatice, Galerie Dolní brána / rodinná 
výstava, na které se podílí výtvarnice Jana Pešková, 
její manžel Petr Pešek, dcera Anna Nowaková, zeť 
Bohumír Nowak a vnučky Markéta a Sára Nowakovy. 
Vernisáž výstavy proběhne 7. května od 17 hodin. 
www.prachatice.eu 

do 26. 5. 2019 / Výstava Historie služební kynologie 
/ Prachatice, muzeum / 
www.prachatickemuzeum.cz 

do 31. 5. 2019 / Výstava obrazů – Svoboda / Vim-
perk, kavárna Happy Coffee / výstava obrazů jiho-
české malířky Zdeňky Horelicové vystupující pod 
pseudonymem ZiteRi. 

do 31. 5. 2019 / Výstava Poutník bez kompasu / 
Kvilda, Galerie OÚ / obrazy Václava Maliny. 
www.kvilda.cz 

do 16. 6. 2019 / Stříbřené poklady lidové zbožnosti 
/ Klatovy, PASK / výstava stříbřených figurek  
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3. 5. 2019 / Disco párty, Horní Planá, sál KIC / oblíbená retro disco párty s DJ Jarry a DJ 
Bosh. Tentokrát mícháme 80. – 90. Léta, od 20 hodin. www.sumava-lipno.cz 

4. 5. 2019 / Na kole kolem / Horní Planá, parkoviště u pláže / pohodová cykloakce s občer-
stvovacími zastávkami. Pro účastníky jsou připraveny 3 okruhy, prezence: 10 hodin. 
www.sumava-lipno.eu 

4. 5. 2019 / Přednáška: Reemigranti: povídání o minulosti rumunských Slováků / Prachati-
ce/ přednáší Radek Ocelák od 16 hodin v Radničním sále Staré radnice. www.prachatice.eu 

4. 5. 2019 / Komentovaná prohlídka Mouřence / Mouřenec u Annína, Kostel svatého Mo-
řice / v 11 hodin se podíváte nejen do kostela, ale i do kostnice a do malého muzea. 
www.pratelemourence.cz 

4. 5. 2019 / Chlumanský trh / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, lokálních vý-
pěstků a výrobků, od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz 

4. 5. 2019 / May in Klatovy - ADYS/ Klatovy, KD / speciální hosté: Noubrejns, Maniac, 
Martin Rota; začátek od 19 hodin. www.mksklatovy.cz 
4. 5. 2019 / Industriální skvost v Klatovech / Klatovy / prohlídka továrny s Martinem Ko-
helem, sraz před 13. hodinou u bývalé staré váhy. Kvůli omezené kapacitě je třeba účast 
dopředu nahlásit. www.prateleceskehistorie.estranky.cz 

5. 5. 2019 / Koncert ke státnímu svátku / Klatovy, sál radnice / účinkují: Gabriela 
Pechmannová – soprán, Daniel Wiesner - klavír; začátek od 19 hodin. www.mksklatovy.cz 

5. 5. 2019 / Pietní akt na Zhůří pod Javornou / Zhůří / vzpomínková slavnost u památníku 
padlých amerických vojáků, od 10 hodin. www.muhartmanice.cz 

6. 5. 2019 / 74. Výročí osvobození města americkou armádou / Vimperk, náměstí U Jelena 
/ program od 15 hodin: slavnostní projev zástupců města, uctění památky znovunabyté 
svobody, vystoupení ZUŠ Vimperk a Mažoretek Klapeto při ZŠ T.G.M. www.vimperk.cz 

6. 5. 2019 / Toulky s Karlem Amerikou / Klatovy, knihovna / autorské čtení Karla Sedláčka 
spojené s živým hudebním doprovodem, promítáním fotografií, besedou a autogramiádou. 
Vstupné dobrovolné, od 18 hodin. www.knih-kt.cz 

7. 5. 2019 / Vzpomínková jízda k osvobození jihozápadních Čech / Prachatice / spanilá ízda 
po stopách Československé sa-
mostatné 4. obrněné brigády. 
Diváci si na Velkém náměstí bu-
dou moci prohlédnout historic-
ká vojenská vozidla mezi 14 a 15 
hodinou a poté bude vojenská 
kolona pokračovat k památníku 
ve Vitějovicích, kde bude polo-

žen věnec k uctění památky padlých. www.prachatice.eu 

7. 5. 2019 / Artedílny – výroba vonných mýdel / Klatovy, klubovna Pod Nemocnicí 789 / 
od 15 hodin. www.spolekbeseda.cz 

8. 5. 2019 / Slavnostní otevření naučné stezky / Strašín – Soběšice / od 10 hodin slavnostní 
otevření stezky „Vycházka hajného Nasse Soběšickým hájem“; místo setkání za křižovatkou 
Strašín – Soběšice – Parýzek, asi 100 m k Parýzku odbočte doprava na polní cestu. Parkování 
na louce, délka trasy 2,9 km, občerstvení zajištěno. www.zihobce.eu 

8. 5. 2019 / Komentovaná prohlídka Mouřence / Mouřenec u Annína, Kostel svatého Mo-
řice / v 11 hodin se podíváte nejen do kostela, ale i do kostnice a do malého muzea. 
www.pratelemourence.cz 

9. 5. 2019 / Děti a válka / Klatovy, knihovna / beseda s novinářem a badatelem Stanisla-
vem Motlem o neznámých skutečnostech druhé světové války, doplněná promítáním uni-
kátního filmu. Vstupné dobrovolné, od 18 hodin. www.knih-kt.cz 

světců, které byly ozdobou nejen šumavských kapli-
ček, ale i obydlí. www.pask-klatovy.cz 

do 23. 6. 2019 / Monumentální malby / Klatovy, 
Galerie U Bílého jednorožce / monografická výstava 
obrazů Karla Šlengera, malíře z Podkrkonoší. 
www.gkk.cz 

do 30. 6. 2019 / Výstava kapesních kalendáříků / 
Žihobce, muzeum / www.zihobce.eu 

celoročně / Vyvoleny k utrpení / Hartmanice / stálá 
výstavka ve vestibulu kostela sv. Kateřiny v Hartma-
nicích, na požádání otevřou pracovníci IC. 
www.muhartmanice.cz 

 

HusMuž duatlon 
v Křišťanovicích 

Pořadatelé závodů v terénním triatlonu Xterra v 
České republice připravili pro nadšené sportovce 
závody uprostřed přírody v CHKO Šumava u Křišťa-
novického rybníka, s názvem Hus Muž duatlon. 
Akce se uskuteční v sobotu 18. května 2019. 

 

Druhý ročník Hus Muž duatlonu je dostupný pro 
amatéry, ale nadchne i profesionály.  

Na závodníky čekají rozmanité tratě v okolí Křišťa-
novického rybníka, které vás zavedou tam, kam jste 
určitě ještě nezabloudili. První běh, horské kolo i 
druhý běh vedou pokaždé po jiných cestách a pěšin-
kách, techniku střídají krásné výhledy. Start, depo i 
cíl jsou na jednom místě na pláži u Křišťanovického 
rybníka.  

Místo konání: Křišťanovický rybník, pláž, Bouda u Jose-
fa, 48.9671403N, 13.9410306E; více informací a přihláš-
ku naleznete na www.xterra.cz 

Máme rádi zvířata 
Město Vimperk, jako organizátor české části fil-

mového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, 
vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 
do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy 
Chumanové. 

Téma soutěže souvisí s tématikou festivalu Natur-
Vision – tedy život zvířat ve volné přírodě, letos s 
mottem: „ lesní zvířata“. Každé dítě se může zúčast-
nit maximálně se dvěma pracemi (kresbami nebo 
malbami) formátu max. A3. Práce na tvrdším papíře 
musí být na zadní straně opatřeny těmito údaji – 
jméno a příjmení dítěte, jeho věk, adresa trvalého 
bydliště. Bližší informace k soutěži naleznete na 
www.vimperk.cz 
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9. 5. 2019 / Volarské literární večery / Volary, knihovna / tentokrát si budeme povídat 
s úspěšnou autorkou kuchařských knih Lucií Kohoutovou o historii stravování a starých re-
ceptech ze Šumavy; od 18 hodin. www.mestovolary.cz 

10. 5. 2019 / Kufr / Klatovy, KD / májový koncert dechového orchestru žáků ZUŠ J. Kličky 
Klatovy pod vedením Františka Kubaně, od 19 hodin. www.mksklatovy.cz 

11. 5. 2019 / Výtvarná dílna / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce / výtvarná dílna pro 
rodiče s dětmi k výstavě Karel Šlenger. Dílna je určená pro děti ve věku 4 – 9 let s dopro-
vodem rodičů. Inspirováno aktuální výstavou, od 14 hodin. www.gkk.cz 

11. 5. 2019 / Zahájení cykloturistické sezony / Prachatice / připraveny budou tři trasy dle 
náročnosti, doprovodný program na 
náměstí: vyjížďky na elektrokolech, 
adrenalinová exhibice a show, 
workshop, ukázky a nácvik doved-
ností na kole, skok do výšky, slalo-
my, štafety, netradiční komentova-
ná prohlídka města s vyhlídkou ze 
Žižkovy skalky, vystoupení Kejklíře 
Slávka, představení pro děti, skákací 
hrad, malování na obličej, fotokou-
tek a mnoho dalšího. 

www.prachatice.eu 

11. 5. 2019 / Zahájení turistické sezony / Klatovy, náměstí / v 9:30 hodin start pochodu 
„Májové toulky“; od 10 hodin bohatý doprovodný program na náměstí. www.klatovy.cz 

11. 5. 2019 / Komentovaná prohlídka Mouřence / Mouřenec u Annína, Kostel svatého 
Mořice / v 11 hodin se podíváte nejen do kostela, ale i do kostnice a do malého muzea. 
www.pratelemourence.cz 

11. 5. 2019 / Muzejní noc / Zámek Chudenice / od 18 hodin čtení pohádek pod lípou na 
zámeckém nádvoří, od 19 hodin stezka odvahy s čarodějnicí. Deky a podsedáky s sebou. Dě-
ti vstup zdarma. www.chudenice.cz 

11. – 12. 5. 2019 / Vltava Run / start Zadov – Churáňov, cíl Praha / štafetový závod na 
více než 360 km, trasa je rozdělena na 36 úseků. www.vltavarun.cz 

13. 5. 2019 / Vimperský máj / Vimperk, Pivovarské náměstí / Pěvecký sbor Canto Vim-
perk, bubenická show ZUŠ Vimperk, slavnostní otevření sezony a vernisáž výstavy, kino – 
Jára Cimrman ležící, spící. Od 17 hodin. www.meks-vimperk.com 

14. 5. 2019 / Mezinárodní den rodiny / Klatovy, náměstí / Ústřední hudba AČR a sólisté – 
koncert od 17 hodin, doprovodný program od 16:20 - taneční vystoupení TS KROK, mažo-
retky Modern Klatovy, modelování balónků s animátory. www.klatovy.cz 

14. 5. 2019 / Přednáška: Doktorka z Domu trubačů / Prachatice, muzeum / literární 
pásmo připravili a účinkují Jiří a Ludmila Práškovi, od 17 hodin. 
www.prachatickemuzeum.cz 

14. 5. 2019 / Vimperský máj / Vimperk, Pivovarské náměstí / Vimperské schody - cyklis-
tický závod, kino – Rozpuštěný a vypuštěný. Od 17 hodin. www.meks-vimperk.com 

15. 5. 2019 / Vimperský máj / Vimperk, Pivovarské náměstí / 30 let svobody – přednáš-
ka s biskupem Václavem Malým; cestopisné přednášky: Tadeáš Šíma – Na kole přes Afri-
ku, Tomáš Marko – Pracuj při cestování. Od 17 hodin. www.meks-vimperk.com 

16. 5. 2019 / Festival komorní hudby / Klatovy, děkanský kostel / letos jubilejní 20. roč-
ník – legendy barokní hudby - Bartholt Kuijken, Belgie - flauto traverso, Monika Knoblo-
chová – cembalo; od 19 hodin. www.klatovy.cz/icklatovy 

16. 5. 2019 / Českoslovenští letci v RAF / Klatovy, knihovna / PhDr. Daniel Švec ve své 
přednášce vyzdvihne čtyři z mnoha jedinečných a často velice krutých životních příběhů. 
Mimo generálporučíků a legend československého letectva Františka Fajtla a Františka Pe-

Vltava Run 
Ve dnech 11. - 12. května 2019 se uskuteční šestý 

ročník největšího štafetového běhu v České repub-
lice. 

 Vltava Run je štafetový běžecký závod pro týmy 
maximálně 12 běžců, se startem v lyžařském areálu 
na Churáňově a cílem v Praze. Běžci se vydají na tra-
su dlouhou 360 km, vedoucí nádhernou přírodou 
kolem řeky Vltavy, ale také historickými městy i ji-
hočeskými a středočeskými vesnicemi – prostě tou 
nejkrásnější cestou k cíli.  

 
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 infor-
mace a novinky. 

Netolický jarmark na Linecké 
stezce 

Zapomenutá řemesla opět ožijí na Netolickém ná-
městí v sobotu 18. května 2019.  

 Jarmarky navazují na staletou tradici známých neto-
lických trhů. Netolické náměstí zaplní stánky s výrobky 
řemeslné povahy - šperky, vykrajovátka, svíčky, mýdla, 
figurální a zahradní keramika, batika a malba na textilie, 
skleněné figurky, dřevěné hračky, perníčky, suchá vazba, 
koření, truhlářství, minerály, přírodní šperky, proutěné 
výrobky, koření a mnoho dalšího.  

Své řemeslo tu bude předvádět kovář, dráteník, řezbář i 
šperkař.

 

 Po celý den budou probíhat různá kulturní vystoupe-
ní, šermíři, divadlo, pohádky pro děti, muzikanti, soutěž 
psů "sympaťák roku". Vstupné se nevybírá, ale za sloso-
vatelné dobrovolné vstupné můžete vyhrát některou ze 
stovek cen.  

 Na jarmark přijede i motorový vlak po trase České 
Budějovice - Dívčice - Netolice. Jízdní řád naleznete na 
www.cd.cz, více o akci sledujte na www.netolice.cz. 
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řiny budou zmíněny i tragické osudy armádního generála/Air marshala RNDr. Karla Janouška 
a plukovníka in memoriam Františka Truhláře. Od 18 hodin. www.knih-kt.cz 

17. 5. 2019 / Evropský festival duchovní hudby / Strašín, kostel / koncert - Komorní sbor 
Entropie Praha, Roudnický dětský sbor - Roudnice nad Labem; od 19 hodin.  

17. – 19. 5. 2019 / Pracovněnaučné pobyty pro mládež / Chanovice, skanzen / projekty 
zaměřené na údržbu nemovitostí skanzenu a sbírkového fondu muzea v Chanovicích. Bližší 
informace u p. Mgr. Luboše Smolíka na tel.: 737 061 235. www.muzeum.klatovynet.cz 

18. 5. 2019 / Klatovský karafiát / Klatovy – Přeštice / 17. ročník turistického pochodu, pěší - 
13 km, 23 km, 30 km; cyklo - 25 km, 40 km, 54 km; info: p. Šanda tel.: 721 608 687, p. Baierl 
tel.: 602 664 647. 

18. 5. 2019 / HusMuž Duathlon 2019 / Křišťanovice / závody uprostřed přírody v CHKO 
Šumava, rozmanité tratě v okolí Křišťanovického rybníka, první běh, horské kolo i druhý běh 
vedou pokaždé po jiných cestách a pěšinkách, techniku střídají krásné výhledy. Start, depo i 
cíl jsou na jednom místě na pláži u Křišťanovického rybníka. www.xterra.cz 

18. 5. 2019 / Evropský festival duchovní hudby / Sušice, klášterní kostel sv. Felixe, kapucí-
ni / slavnostní mše sv. & koncert Pěvecký sbor En arché Praha; od 18 hodin. 

18. 5. 2019 / Komentovaná prohlídka Mouřence / Mouřenec u Annína, Kostel svatého 
Mořice / v 11 hodin se podíváte nejen do kostela, ale i do kostnice a do malého muzea. 
www.pratelemourence.cz 

18. 5. 2019 / Šperkařský workshop / Volyně, pošumavská tržnice / více než 30 tvořivých 
dilen pro veřejnost, vstup zdarma, od 9 do 18 hodin. www.sperkarskyworkshop.cz 

18. 5. 2019 / Den otevřených dveří / Hoslovice, mlýn / po celý den budou probíhat komen-
tované prohlídky a pouštění mlýnského 
kola, vstup do mlýna a do expozic mly-
nářství zdarma, od 10 do 16 hodin. 
www.muzeum-st.cz 

18. – 24. 5. 2019 / Květinové insta-
lace na zámku / zámek Kratochvíle 
/ interiéry budou ozdobeny a provo-
něny živými květinami, mimořádně 
bude otevřeno i v pondělí 
20. května. www.zamek-
kratochvile.cz 

18. 5. 2019 / Na kole okolo Chanovic / Chanovice a okolí / od 13 hodin turistická vyjížďka, 
poznávání okolí, v cíli občerstvení a hudba. www.chanovice.cz 

18. 5. 2019 / Majáles / Vimperk, letní kino / tradiční oblíbená akce od 12 hodin, zahrají: 
Divadelní spolek Bouček „O rytíři Cajtovi“, NaHraně, Oranžáda, Ptakustik, Vees, Maniak & 
MC Gey, Sto Zvířat, Vypsaná Fixa, Ben Cristovao. Vstupné 350,-/300,-, děti 6-12let 150,-. 
www.majalesvimperk.cz 

18. 5. 2019 / Úklid Otavy 2019 - čištění  Otavy / Sušice, na Pátečku / zveme dobrovolníky 
na tradiční úklid řeky Otavy a přilehlého okolí, od 9 hodin, přihlášky na info@otavatour.cz  
nebo přímo na místě, podrobnější informace na www.otavatour.cz nebo na tel. 
605 171 743. 

18. 5. 2019 / Šperkařský workshop / Volyně, pošumavská tržnice / přijďte tvořit, mezi 
pravidelné dílny patří fimo, vinutí perel, tiffany, origami, smaltování, gumičkování, krouž-
kování a mnoho dalšího, areál je zastřešen, akce se koná od 9 do 18 hodin za každého po-
časí. www.sperkarskyworkshop.cz 

21. 5. 2019 / Plstění – výroba šperku s Olgou Hlaváčovou / Klatovy, klubovna Pod Nemoc-
nicí 789 / od 17 hodin. www.spolekbeseda.cz 

Květinová Kratochvíle 
     Od 18. do 24. května 2019 si budete moci interi-
éry zámku prohlédnout slavnostně nazdobené a 
provoněné živými květinami.  

     V rámci této tradiční události bude zámek Krato-
chvíle mimořádně otevřen i v pondělí 20. května 
2019. 

V sobotu 18. května 2019 je pro zájemce připravena 
i večerní prohlídka zámku - spíše procházka po zám-
ku, proběhne bez průvodců. Ti budou na prohlídko-
vé trase přítomni, připraveni odpovědět na Vaše 
otázky.  

 

Více informací naleznete na www.zamek-
kratochvile.npu, nebo je získáte na telefonu 388 324 
380 či emailové adrese: ups.cb.kr@npu.cz. Foto Ivan 
Janota. 

Rabijáda na hradě Rabí 
Již 18. ročník dětského dne na hradě Rabí, plného 

soutěží a odvážných disciplín se bude konat po-
slední sobotu v květnu 25. 5. 2019.  

 Heslem letošního roku je Pojďte, pane, budeme si 
hrát. Na menší medvíďata i větší medvědy čekají 
různá dobrodružství: zapojí svůj ostrovtip, vyzkouší 
si své dovednosti a předvedou i různé kejkle. Po spl-
nění (ne)náročných úkolů vás samozřejmě nemine 
odměna. I letos mohou s dětmi soutěžit rodiče, tak-
že bude více zábavy pro všechny. Akce se koná za 
každého počasí. To nám musí přát, abychom si moh-
li hrát!  

 

 Běžné (komentované) prohlídky hradu se v tento 
den nekonají.  

Více informací o hradu Rabí a chystaných akcích na-
leznete na www.hrad-rabi.eu. 
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21. 5. 2019 / Vyrábíme přírodní kosmetiku / Janovice nad Úhlavou, knihovna / přijďte si 
vyrobit přírodní kosmetiku s Annou Svobodovou - sůl do koupele, šumivka (bath bomb), 
balzám na rty. S sebou si přineste lžičku a co nejhlubší aromalampu. Cena podle počtu vyro-
bených produktů. Zájemci, hlaste se předem v knihovně: knihovna@janovice.cz  

22. 5. 2019 / Kapličky, kaple, kostely a boží muka / Klatovy, knihovna / beseda a promítání 
s publicistou, spisovatelem a duchovním Mgr. Aloisem Sassmannem. Vstupné dobrovolné, 
od 18 hodin. www.knih-kt.cz 

24. 5. 2019 / Tajemství stříbřeného skla / Klatovy, PASK / budeme hovořit o velmi ne-
bezpečné výrobě zrcadlových vrstev za použití sloučenin rtuti; o vynálezu z poloviny 19. 
století – chemickém stříbření skla i o reflektorech, termoskách i současném výtvarném 
umění a designu. Na přednášku Jitky Lněničkové naváže komentovaná prohlídka výstavy, 
od 17 hodin. www.pask-klatovy.cz 

24. 5. 2019 / Komentovaná prohlídka výstavy obrazů Karla Šlengera / Klatovy, Galerie U 
Bílého jednorožce / od 17 hodin, součástí akce bude i slavnostní křest monografie Karel 
Šlenger. www.gkk.cz 

24. 5. 2019 / Noc kostelů / Prachatice / program bude zahájen v 16 hodin společným pu-
továním rodin s dětmi z Kostelního náměstí od sv. Jakuba ke kostelu sv. Petra a Pavla. 
Tam pak od 17 hodin začne kulturní program s vystoupením tanečního oboru ZUŠ Pracha-
tice, komentované prohlídky a hudební vystoupení. www.prachatice.eu 

24. 5. 2019 / Tvůrčí dílny pro rodiče s dětmi / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu / 
vydejte se s námi do pohádky, kterou nejen uslyšíte, ale můžete si na ni také zahrát. V dílně 
vás čeká i společné tvoření inspirované příběhem. Začátek v 10 hodin. www.nm.cz 

24. 5. 2019 / Noc kostelů / Klatovy, Arciděkanský kostel u Bílé věže / v průběhu večera 
flétnový koncert, možnost navštívit kryptu pod kostelem, historické betlémy na kůru, poví-
dání o aktuálním stavu rekonstrukce jezuitského kostela včetně fotografií, vystoupení sku-
piny Plamínky, střípky z farní kroniky... Bývalá vězeňská kaple klatovského soudu – od 21 
hodin beseda s vězeňským kaplanem Blažejem Pelánem z věznice Plzeň-Bory. 
www.klatovy.cz 

24. 5. 2019 / Noc kostelů / Mouřenec u Annína, kostel / od 20 hodin bude prohlídka kos-
tela, od 22 pak začíná beseda s 
věhlasným zvonařem Petrem Rudol-
fem Manouškem. 
www.pratelemourence.cz 

24. 5. 2019 / Pohodová cesta 
transsibiřskou magistrálou 
z Moskvy až do Vladivostoku / Vim-
perk, Kavárna Ve Skále / přednáška 
s projekcí RNDr. Vojtěcha Žíly. 
Vstupné dobrovolné, od 19 hodin. 
www.meks-vimperk.com 

24. 5. 2019 / Koncert / Vimperk, MěKS / svébytné hudební osobnosti – Anna Romanovská 
(housle, koto), Petr Tichý (kontrabas) a Michal Hrubý (klarinet, basklarinet, tenorsaxofon) – 
v jejichž skladbách na pomezí jazzu a vážné hudby se ozývají i folklorní vlivy, díky exotické-
mu zvuk kota. Vstupné 100 Kč,  od 20 hodin. www.meks-vimperk.com 

24. 5. 2019 / Klatovský farmářský trh / Klatovy, náměstí Míru / prodej farmářských výpěst-
ků a potravin od 8 do 14 hodin. www.mksklatovy.cz 

24. – 25. 5. 2019 / Horažďovická padesátka / Horažďovice / 54. ročník 2. nejstaršího dálko-
vého pochodu v Čechách. Čeká vás pestrý výběr tras: - pěší 100, 50, 25, 15 a rodinná trasa 7 
km (dětská a začátečnická) - cyklo 100, 50, 25, 15 km (z větší části oddělené trasy od pěších), 
občerstvení a hry u konců všech tras zajišťují Otaváci (PS Prácheň Horažďovice), veškeré in-
formace na FB Horažďovická padesátka, na HD50@email.cz a nebo na tel. 602844625. 

Nová výstava Stříbřené 
poklady lidové zbožnosti 

v Pavilonu skla v Klatovech 
   Součástí doprovodného programu 13. ročníku 
Barokních jezuitských Klatov je již po několik let 
také výstava v Pavilonu skla, která se vždy orien-
tuje na mapování odrazů a inspirací křesťanské 
víry v užitém umění a umění ve spojení se sklem.  

 

V letošním roce jsou tématem výstavy stříbřené 
figurky světců, které se staly od doby po polovině 
19. století velmi oblíbenou součástí svatých koutů 
v domácnostech středních a nižších středních vrs-
tev a také výzdobou mnoha malých kapliček či kos-
telů. Výstava byla zahájena 16. dubna a potrvá až 
do 16. června 2019.  

Stříbřené figurky světců si lidé často přinášeli 
z poutí na svatá místa a stávaly se pro ně i vzpo-
mínkou na konkrétní pouť a zážitky s ní spojené. 
Figurky jsou velmi půvabné, zhotovené specifickou 
technikou a obdařené patinou dotýkání. Nejčastěji 
jde o zpodobnění Ježíše Krista a Panny Marie, ale 
objevují se i jiní světci – častěji například Jan Ne-
pomucký. Stříbřené figurky pak často provázely i 
další artefakty ze stříbřeného skla – svícny, drobné 
vázičky na květiny apod. A tak také tyto předměty 
podobně jako v tehdejších kapličkách a svatých 
koutech domů a bytů doplňují i ve výstavě figurky 
světců. Jde o první specializovanou výstavu, která 
dokumentuje tento velmi zajímavý fenomén lidové 
zbožnosti a předměty byly zapůjčeny na dva měsí-
ce z mnoha veřejných a několika soukromých sbí-
rek. Poděkování tak patří Muzeum Šumavy v Sušici 
a Kašperských Horách, Vlastivědnému muzeu Dr. 
Hostaše v Klatovech, Sklářskému muzeu v Novém 
Boru, Národnímu muzeu v Praze, Wallfahrtsmuse-
um v Neukirchenu beim H. Blut, Muzeu Vysočiny 
v Havlíčkově Brodu, Muzeu fotoateliér Seidl 
v Českém Krumlově, Muzeu skla a bižuterie 
v Jablonci nad Nisou a soukromým sběratelům. 
Pouze díky mimořádné vstřícnosti všech bylo mož-
né na jednom místě shromáždit tematicky i tech-
nicky reprezentativní soubor stříbřeného skla sou-
visejícího s lidovou zbožností.  

A je zde i několik naprostých unikátů. K nim patří 
zejména dvě figurky Panny Marie s Ježíškem, které 
pocházejí z 60. let 19. století, a jsou nejstaršími 
zatím známými stříbřenými figurkami v evropském 
kontextu vůbec. Dále je to naprosto ojedinělý sou-
bor figurek Sv. Jana Nepomuckého, z nichž zaujme 
nepochybně ta zhotovená ze zeleného skla. Ve vý-
stavě je také zřejmě jediná dochovaná figurka Sv. 
Mikuláše a mnoho dalších zajímavých exponátů.   
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25. 5. 2019 / Evropský festival duchovní hudby / Klatovy, kostel sv. Martina na Hůrce u 
Klatov / koncert - Pěvecký sbor Laetitia Praha; od 18 hodin. 

26. 5. 2019 / Evropský festival duchovní hudby / Kašperské Hory, kostel sv. Markéty / 
koncert - Smíšený sbor JITRO Hradec Králové, od 15 hodin. 

25. 5. 2019 / Panenky z česaného ovčího rouna / Klatovy, vlastivědné muzeum / pracovní 
seminář pod vedením Zuzany Smithové; kurzovné 300,- Kč splatné týden předem. Počet 
míst je omezen, proto je nutné se předem přihlásit u Mgr. Ivany Sieberové (376 323 354, 
376 326 362). www.muzeum.klatovynet.cz 

25. 5. 2019 / Komentovaná prohlídka Mouřence / Mouřenec u Annína, Kostel svatého 
Mořice / v 11 hodin se podíváte nejen do kostela, ale i do kostnice a do malého muzea; ve 
14 hodin bude na Mouřenci česko-německá mše svatá za účasti rodáků. 
www.pratelemourence.cz 

25. 5. 2019 / Dětský den / Horní Planá, pláž / od 13 hodin odpoledne plné her, zábavy, 
sladkostí, hudby a srandy. www.sumava-lipno.eu 

25. 5. 2019 / Rabijáda / hrad Rabí / dětský den na hradě, v tento den se běžné prohlídky 
nekonají. www.hrad-rabi.eu 

25. 5. 2019 / 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 

25. – 26. 5. 2019 / Víkend plný buchet / hrad Kašperk / staňte se na chvíli výrobcem stře-
dověkých cihel – buchet a kachlů 
(z cyklu oživená historie). 
www.kasperk.cz 

27. 5. 2019 / Zaniklé vesnice po odsunu 
Němců na Prachaticku / Netolice, 
knihovna / beseda s Mgr. Jindřichem 
Vágnerem od 18 hodin. www.netolice.cz 

29. 5. 2019 / Bahňáci / Kašperské Hory, 
IS a SEV / přednáška Vojtěcha Kubelky 
od 18 hodin. www.npsumava.cz 

29. 5. 2019 / Rendez-vous s Mgr. Romanem Hajníkem / Vimperk, knihovna / tentokráte na 
téma „Steinbrenerové a Vimperk“, od 17 hodin. www.meks-vimperk.com 

31. 5. 2019 / Evropský festival duchovní hudby / Nezdice u Přeštic, kostel sv. Prokopa / 
koncert - Pěvecký sbor Křížkovský Opava & Byzantion - Collegium musicae slavicae Praha; 
od 19 hodin. 

  

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 

V květnu bude v Šumavském 
pivovaru oceněné pivo 

Inocenc a australské Aly 
   Jak jsme vás již informovali, získal Vimperský 

tmavý Doppelbock 19° - Inocenc na Jarní ceně 
českých sládků v březnu významné ocenění: 2. 
místo v kategorii super silných piv speciálních.  

 

Pivo bude na čepu právě v květnu, kdy dlouho-
době přispíváme k výročí patrona města - Inocen-
ce a požehnání novému zvonu Inocenc. Pivo je 
výborně pitelné, ušlechtilé vůně i chuti. 

Šumavský pivovar po opakovaných stážích 
v minipivovarech v Austrálii uvedl na trh australská 
piva typu ale. V květnu si můžete u nás po loň-
ském úspěšném prvním představení těchto piv 
opět zakoupit světlý ale Blonde Beach Girl a po-
lotmavý ale Red-haired Beach Boy. 

Jako vždy platí i trvalá nabídka piv českého typu 
– světlého, polotmavého a tmavého ležáku resp. 
speciálu. 

Konec května už je také dobou přípravy a vaření 
prvních piv na letní sezónu. O tom ale více až 
v příštím Výletníku. 

Naše piva nesou certifikaci „Šumava – originální 
produkt®“, k pivům vám v naší pivnici ve Steinbre-
nerově ulici ve Vimperku (pátek 17-22, sobota 15-
20), rádi nabídneme vybrané speciality studené 
kuchyně regionálních výrobců či naše vlastní. 

Piva si můžete koupit i v lahvích mimo otevírací 
dobu „na zazvonění“ – obvykle ve všední dny 8-15. 
Též je můžete ochutnat v některém jiném podni-
ku, který naše piva nabízí na Šumavě nebo v Praze 
(aktuálně vždy na našich webových stránkách 
www.sumavskypivovar.cz ). Rádi uspokojí-
me i váš zájem o pivo sudové, nejlépe pište na re-
zervace@sumavskypivovar.cz . 

Pokud zajedete v sobotu 25. 5. 2019 do Borovan 
u Českých Budějovic na festival piv z minipivovarů 
„Na jedno“, můžete piva Šumavského pivovaru 
ochutnat i tam. 

Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk  

 

 

     
 Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2019 v elektronické verzi PDF za finančního přispění  
Euroregionu Šumava jihozápadní Čechy, Jihočeského a Plzeňského kraje. Úvodní foto © Monika Kytlicová        
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	do 31. 5. 2019 / Výstava Poutník bez kompasu / Kvilda, Galerie OÚ / obrazy Václava Maliny. www.kvilda.cz
	do 16. 6. 2019 / Stříbřené poklady lidové zbožnosti / Klatovy, PASK / výstava stříbřených figurek

	světců, které byly ozdobou nejen šumavských kapliček, ale i obydlí. www.pask-klatovy.cz
	do 23. 6. 2019 / Monumentální malby / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce / monografická výstava obrazů Karla Šlengera, malíře z Podkrkonoší. www.gkk.cz
	do 30. 6. 2019 / Výstava kapesních kalendáříků / Žihobce, muzeum / www.zihobce.eu
	celoročně / Vyvoleny k utrpení / Hartmanice / stálá výstavka ve vestibulu kostela sv. Kateřiny v Hartmanicích, na požádání otevřou pracovníci IC. www.muhartmanice.cz
	HusMuž duatlon v Křišťanovicích
	Pořadatelé závodů v terénním triatlonu Xterra v České republice připravili pro nadšené sportovce závody uprostřed přírody v CHKO Šumava u Křišťanovického rybníka, s názvem Hus Muž duatlon. Akce se uskuteční v sobotu 18. května 2019.
	Druhý ročník Hus Muž duatlonu je dostupný pro amatéry, ale nadchne i profesionály.
	Na závodníky čekají rozmanité tratě v okolí Křišťanovického rybníka, které vás zavedou tam, kam jste určitě ještě nezabloudili. První běh, horské kolo i druhý běh vedou pokaždé po jiných cestách a pěšinkách, techniku střídají krásné výhledy. Start, de...

	Máme rádi zvířata
	Město Vimperk, jako organizátor české části filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision, vyhlašuje 11. ročník výtvarné soutěže pro děti od 3 do 15 let „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.
	Téma soutěže souvisí s tématikou festivalu NaturVision – tedy život zvířat ve volné přírodě, letos s mottem: „ lesní zvířata“. Každé dítě se může zúčastnit maximálně se dvěma pracemi (kresbami nebo malbami) formátu max. A3. Práce na tvrdším papíře mus...

	Vltava Run
	Ve dnech 11. - 12. května 2019 se uskuteční šestý ročník největšího štafetového běhu v České republice.
	Vltava Run je štafetový běžecký závod pro týmy maximálně 12 běžců, se startem v lyžařském areálu na Churáňově a cílem v Praze. Běžci se vydají na trasu dlouhou 360 km, vedoucí nádhernou přírodou kolem řeky Vltavy, ale také historickými městy i jihoče...

	Netolický jarmark na Linecké stezce
	Květinová Kratochvíle
	Rabijáda na hradě Rabí
	Již 18. ročník dětského dne na hradě Rabí, plného soutěží a odvážných disciplín se bude konat poslední sobotu v květnu 25. 5. 2019.
	Heslem letošního roku je Pojďte, pane, budeme si hrát. Na menší medvíďata i větší medvědy čekají různá dobrodružství: zapojí svůj ostrovtip, vyzkouší si své dovednosti a předvedou i různé kejkle. Po splnění (ne)náročných úkolů vás samozřejmě nemine o...
	Běžné (komentované) prohlídky hradu se v tento den nekonají.

	Nová výstava Stříbřené poklady lidové zbožnosti v Pavilonu skla v Klatovech
	Součástí doprovodného programu 13. ročníku Barokních jezuitských Klatov je již po několik let také výstava v Pavilonu skla, která se vždy orientuje na mapování odrazů a inspirací křesťanské víry v užitém umění a umění ve spojení se sklem.
	V letošním roce jsou tématem výstavy stříbřené figurky světců, které se staly od doby po polovině 19. století velmi oblíbenou součástí svatých koutů v domácnostech středních a nižších středních vrstev a také výzdobou mnoha malých kapliček či kostelů. ...
	Stříbřené figurky světců si lidé často přinášeli z poutí na svatá místa a stávaly se pro ně i vzpomínkou na konkrétní pouť a zážitky s ní spojené. Figurky jsou velmi půvabné, zhotovené specifickou technikou a obdařené patinou dotýkání. Nejčastěji jde ...
	A je zde i několik naprostých unikátů. K nim patří zejména dvě figurky Panny Marie s Ježíškem, které pocházejí z 60. let 19. století, a jsou nejstaršími zatím známými stříbřenými figurkami v evropském kontextu vůbec. Dále je to naprosto ojedinělý soub...

	V květnu bude v Šumavském pivovaru oceněné pivo Inocenc a australské Aly
	Jak jsme vás již informovali, získal Vimperský tmavý Doppelbock 19  - Inocenc na Jarní ceně českých sládků v březnu významné ocenění: 2. místo v kategorii super silných piv speciálních.
	Pivo bude na čepu právě v květnu, kdy dlouhodobě přispíváme k výročí patrona města - Inocence a požehnání novému zvonu Inocenc. Pivo je výborně pitelné, ušlechtilé vůně i chuti.
	Šumavský pivovar po opakovaných stážích v minipivovarech v Austrálii uvedl na trh australská piva typu ale. V květnu si můžete u nás po loňském úspěšném prvním představení těchto piv opět zakoupit světlý ale Blonde Beach Girl a polotmavý ale Red-haire...
	Jako vždy platí i trvalá nabídka piv českého typu – světlého, polotmavého a tmavého ležáku resp. speciálu.
	Konec května už je také dobou přípravy a vaření prvních piv na letní sezónu. O tom ale více až v příštím Výletníku.
	Naše piva nesou certifikaci „Šumava – originální produkt®“, k pivům vám v naší pivnici ve Steinbrenerově ulici ve Vimperku (pátek 17-22, sobota 15-20), rádi nabídneme vybrané speciality studené kuchyně regionálních výrobců či naše vlastní.
	Piva si můžete koupit i v lahvích mimo otevírací dobu „na zazvonění“ – obvykle ve všední dny 8-15. Též je můžete ochutnat v některém jiném podniku, který naše piva nabízí na Šumavě nebo v Praze (aktuálně vždy na našich webových stránkách www.sumavskyp...
	Pokud zajedete v sobotu 25. 5. 2019 do Borovan u Českých Budějovic na festival piv z minipivovarů „Na jedno“, můžete piva Šumavského pivovaru ochutnat i tam.


