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Červnové akce na Šumavě 

 

1. – 3.  6. 2022 / Česko-bavorské skleněné setkání / Klatovy, PASK / www.pask-klatovy.cz 

2. 6. 2022 / Promítání kina / Železná Ruda, Envicentrum / Pravidelné promítání dvou zvo-

lených filmů pro velké i malé, od 17 a 19.30 hodin. www.zeleznaruda.cz/itcruda 

2. 6. 2022 / Koncert pěveckého sboru a kapely ZUŠ Vimperk / Vimperk, MěKS / od 18 

hodin. www.kulturavimperk.cz 

2. 6. 2022 / Dny duchovní hudby / Prachatice, kostel sv. Jakuba / od 19 hodin. www.kispra-

chatice.cz 

3. 6. 2022 / Vimperské kvízování / Vimperk, Kavárna Ve Skále / oblíbené vědomostní klání 

družstev o dvou až čtyřech hráčích. Vyzkoušejte si své znalosti, postřeh, důvtip i schopnost 

spolupráce. Vstupné 50 Kč za každého hráče, od 19 hodin. www.kulturavimperk.cz 

3. 6. 2022 / Evropský festival komorní hudby / Strašín, kostel / od 19 hodin. www.kultu-

rasusice.cz 

3. 6. 2022 / Dvorské umění za vlády Jana Lucemburského / Janovice nad Úhlavou / Pro-

hlídka kostela sv. Jana Křtitele a jeho presbytáře s 

ojedinělými freskami ze 14. století s výkladem PhDr. 

Ing. Jana Royta Ph.D., prorektora Karlovy univerzity, 

specialisty na malířství středověku a křesťanskou iko-

nografii. Dobovou atmosféru naladí plzeňská hu-

dební skupina Elthin. Od 18 hodin. www.knihovna-ja-

novice.cz 

4. 6. 2022 / Chlumanský trh / Chlumany / trh s na-

bídkou čerstvého pečiva, lokálních výpěstků a vý-

robků, od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz 
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Výstavy a dlouhodobé 
akce 

do 30. 6. 2022 / Výstava maleb Johany Lev / 
Hojsova Stráž, Galerie Stará pošta / Abstraktní 
obrazy s duší, plné energie pro všechny vní-
mavé bytosti. www.zeleznaruda.cz/itcruda 

do 24. 9. 2022 / Komentované prohlídky / 
Mouřenec u Annína / prohlídky kostela a kost-
nice, sraz účastníků před kostelem, každou so-
botu v 11 hodin. www.pratelemourence.cz 

do 31. 10. 2022 / Výstava Krajina míru, pole 
války / hrad Velhartice / výstava přibližující ob-
dobí 30leté války v západních Čechách v bu-
dově bývalého hradního pivovaru. www.hrad-
velhartice.cz 

5. 6. – 31. 10. 2022 / V ráji šumavském / Vim-
perk, zámek / výstava obrazů Barbory Chlastá-
kové. www.kulturavimperk.cz 

11. 6. - 25. 9. 2022 / Jízda vláčkem na Černé 
jezero / Železnorudsko / jede ráno ze Ž. Rudy 
přímo na Černé jezero a po celý den pak jezdí 
mezi Špičákem – sedlo a Černým jezerem, po-
slední jízdu končí opět v ŽR. Jezdí každý den 
kromě pondělí. www.zeleznaruda.cz/itcruda 

16. 6. - 4. 9. 2022 / Výstava Pevnosti bronzo-
vého věku v jižních Čechách / Prachatice, mu-
zeum / www.prachatickemuzeum.cz 

18. 6. - 2. 10. 2022 / Letní turistická soutěž 
„Poznej okolí Špičáku / Železnorudsko / 
www.zeleznaruda.cz/itcruda 
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4. 6. 2022 / Lesní dílna vás vítá / Stožec, IS / Přijďte se podívat do nové česko-německé 

učebny, kde pro vás bude připravena řada naučných, tvořivých a hravých aktivit. Historické 

fotografie Vás zavedou do dávných dob Stožce. Koordinátor: IS a SEV Stožec; tel.: 388 335 

014, 731 530 466. www.npsumava.cz 

4. 6. 2022 / Dětský den / Sušice, koupaliště / zábavné odpoledne, soutěže, divadlo. 

www.kulturasusice.cz 

4. 6. 2022 / Dětský den / Holkovice / od 14 hodin odpoledne plné her a zábavy především 

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

4. 6. 2022 / Vernisáž výstavy olejomaleb Evy Felixové / Kašperské Hory, radnice / od 11 

hodin. www.kasphory.cz 

4. 6. 2022 / Muzejní noc / Vimperk, zámek / zveme Vás do Muzea Vimperska, letošní téma 

muzejní noci bude „barevná Šumava“. Výtvarná dílna pro děti, komentovaná prohlídka expo-

zic věnovaných Vimperku a Šumavě v umění, vernisáž výstavy Barbory Chlastákové „V ráji 

šumavském“. Vstupné: dospělí 120 Kč, děti 50 Kč. www.kulturavimperk.cz 

4. 6. 2022 / 22. ročník Velké ceny Zadova / Zadov, Areál U Horejšů / Mistrovství ČR v běhu 

do vrchu nahoru/dolů, od 13 hodin. 

4. 6. 2022 / Slavnostní odhalení sochy sv. Mikuláše / Štiboř, park / Spolek Mikuláš ve spo-

lupráci s Centrem Bavaria Bohemia ze Schönsee Vás zvou na slavnostní odhalení sochy, které 

se bude konat od 14 hodin. www.pobezovice.cz 

4. – 5. 6. 2022 / Dobrodružná výprava do hradu / hrad Kašperk / interaktivní prohlídka pro 

děti, při níž je jejich průvodce Karel, doprovázen svým věrným druhem, zbrojnošem Filipem, 

provede hradem Kašperk. Nechá je nahlédnout do historie nejen hradu samotného. Stejně 

jako kdysi mladý Karel, budoucí král český, se budou děti moci přiučit něco z dovedností a 

zábav středověkých. Jakými byla například střelba z kuše a luku, šerm mečem, ale též tanec, 

či psaní na skriptoriu a další kratochvíle. Vhodné pro děti ve věku 7 – 13 let. www.kasperk.cz 

5. 6. 2022 / Den dětí / Železná Ruda, hřiště Za tratí / Pořádá SDH Železná Ruda a Spolek 

rodičů, dětí a přátel školy od 14 hodin. www.zeleznaruda.cz/itcruda 

5. 6. 2022 / Den svobody / Zhůří / od 11 hodin zveme veřejnost na představení nové po-

doby pomníku 90. pěší americké divize; uvidíte americké kolové obrněnce M8, džípy a další 

vojenskou techniku; připraveno bude občerstvení, hudba a na památku padlých budou vy-

střeleny čestné salvy. www.hartmanice.cz 

5. 6. 2022 / Koncertní matiné / Prachatice, Parkán / Nové dechové trio ve složení Pavel 

Bušek – klarinet, Jaroslav Janutka – hoboj a Jaroslav Sebera – fagot; od 10.30 hodin. 

www.kisprachatice.cz 

5. 6. 2022 / Dětský den / Vimperk, areál Vodník / odpoledne plné her, soutěží, dovádění, 

tvoření a poznání. Budete si moc vyzkoušet jaké to je lézt po skále. Ukázky práce záchranářů, 

psovodů. www.kulturavimperk.cz 

5. 6. 2022 / Otevřený Andělíček / Sušice, kaple Anděla 

Strážce / otevřená kaple od 14 do 16 hodin. www.kultu-

rasusice.cz 

7. 6. 2022 / Pletla v kytku rozmarýnku / Prachatice, 

muzeum / tvořivá dílna, budeme tisknout na textil po-

mocí květinových linorytových tiskátek, od 16 hodin. 

www.prachatickemuzeum.cz 

8. 6. 2022 / Cyklus diskuzí o Šumavě – O lesích - Šu-

mavské lesy mezi katastrofou a obnovou od Klostermanna do budoucnosti / Sušice, Mu-

zeum Šumavy / moderuje Fr. Krejčí – ředitel a zakladatel Geoparku Královská Šumava, před-

náší: Pavel Hubený, ředitel NPŠ, Jiří Kec, první ředitel NPŠ a Dr. Franz Leibl, ředitel Bavorského 

NPŠ; od 18 hodin. www.kulturasusice.cz 

Českobavorské 
skleněné setkání v 

Klatovech 

Středa až pátek 1. – 3. června 2022 proběh-
nou v PASKu v duchu česko-bavorské spolu-
práce.  

Letošní letní studentská výstava je v Pavi-
lonu skla, jeho zahradě a koleji jezuitské koleje 
věnována pracím žáků německé sklářské školy 
ze Zwieselu. A první tři červnové dny proběh-
nou ve znamení česko-bavorské spolupráce. 
Žáci a žákyně sklářské školy si připravili řadu 
projektů, které byly realizovány speciálně pro 
klatovskou výstavu.   

 

Ve středu 1. června proběhne v zahradě 
PASKu od 14 do 17 hodin veřejná instalace 
venkovních exponátů, tady se můžeme těšit i 
na rozměrné objekty – stély se třemi českými 
muzikanty v životní velikosti či zhruba dvou-
metrovou mušli.  

Ve čtvrtek 2. června se bude od 15 hodin ko-
nat slavnostní zahájení výstavy spojené se 
křtem katalogu. Tento první vlastní katalog 
PASKu uvedou do života místostarosta Klatov 
Václav Chroust a místostarosta Zwieselu Jens 
Schlüter. Akci hudebně doprovodí skupina 
KIDZ ze ZUŠ J. Kličky v Klatovech. Po zahájení a 
křtu bude následovat komentovaná prohlídka 
výstavy. Tlumočení z němčiny zajištěno.  

V pátek 3. června bude zahrada PASKu od 10 
do 17 patřit žákům ze Zwieselu, kteří tu 
v rámci akce Setkání se studenty ze Zwieselu – 
Živé dílny budou předvádět tři sklářské tech-
niky – výrobu korálků a jiných předmětů nad 
kahanem, rytí skla a malování skla. Program je 
připravený zejména pro základní školy a zá-
kladní umělecké školy z Klatovska k ukončení 
školního roku a ti, kdo přijdou, ti si budou moci 
různé zušlechťovací postupy také vyzkoušet. 
Ale nejde jen o akci pro školy, přijít může 
každý, kdo se chce seznámit s tím, jak jsou žáci 
z bavorské školy šikovní a zkusit si to taky.  

Na Živé dílny naváže v pátek 3. června od 17 
hodin ještě podvečerní program, kterým je 
společná přednáška vedoucího sklářské školy 
Gunthera Frutha a jeho zástupkyně Iris Ha-
schek s názvem Historie a současnost sklář-
ské školy ve Zwieselu. Oba seznámí s historií 
a současností školy, jež je mnohými vazbami 
propojená s Čechami. Po přednášce bude 
ještě komentovaná prohlídka výstavy. Tlumo-
čení z němčiny zajištěno.   

Více informací na www.pask-klatovy.cz 
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9. 6. 2022 / Komentovaná prohlídka výstavy Bilance malíře Miloslava Čelakovského / Su-

šice, Galerie Sirkus / od 18 hodin. www.kulturasusice.cz 

9. 6. 2022 / Dny duchovní hudby / Prachatice, kostel sv. Jakuba / od 19 hodin. www.kispra-

chatice.cz 

10. 6. 2022 / Noc kostelů / Prachatice, kostel sv. Jakuba / duchovně kulturní program na-

bídne slovo mluvené, hudební vstupy a komentované prohlídky interiéru kostela, kostelní 

věže a zvonů; od 16.30 do 23.30 hodin. www.kisprachatice.cz 

10. 6. 2022 / Noc kostelů / Chanovice / od 17 hodin, v kostele Povýšení Svatého Kříže, 

prohlídka.  www.chanovice.cz 

10. 6. 2022 / Noc kostelů / Poběžovice / od 19 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie, 

nám. Míru v Poběžovicích. V rámci Noci kostelů vystoupí slovenský operní zpěvák Matěj Va-

ník. Opět si budete moci prohlédnout kostel zevnitř a na konci společně zapálíme svíčku obě-

tem války na Ukrajině. Vstupné dobrovolné. www.pobezovice.cz 

10. 6. 2022 / Tahanice o Terezku / Sušice, kino / pohádka Karla Čejka, uvádí Spolek diva-

delních ochotníků Kolár; od 19 hodin, vstupné 100,-/50,- Kč. www.kulturasusice.cz 

10. 6. 2022 / Večer a noc kostelů / Vimperk, kaple na Brantlově Dvoře / komentovaná 

prohlídka církevních staveb Vimperka s divadelními výjevy, od 18 hodin. Vstupné: 120 Kč (celá 

trasa); 19:00 – kostel Navštívení Panny Marie, komentovaná prohlídka vimperských kostelů a 

kaplí s divadelními výjevy. Vstupné: 100 Kč. www.kulturavimperk.cz 

10. 6. 2022 / Evropský festival komorní hudby / Sušice, kaple Anděla Strážce / vystoupí 

Dětský pěvecký sbor Jitříčko H. Králové, od 19 hodin. www.kulturasusice.cz 

10. 6. 2022 / Noc kostelů / Kašperské Hory / www.nockos-

telů.cz 

11. 6. 2022 / Nahoru na horu Javorník / Javorník a okolí / 6. 

ročník, délka trati 2.2 km, cíl výšlapu: Klostermannova roz-

hledna. www.vacov.cz 

11. 6. 2022 / Šumavský pivní festival /Vimperk, areál býva-

lého Schwarzenberského pivovaru / od 11 hodin. www.vim-

perk.eu 

11. 6. 2022 / Nechte na hlavě / Janovice nad Úhlavou, liho-

var / taneční country večer s kapelou Pilouni a koncertem Věry 

Martinové; večerem provází a country tance naučí František 

Čermák. Od 17 hodin, vstupenkou na akci je klobouk. www.knihovna-janovice.cz 

11. 6. 2022 / Stezka Českem / Modrava, před Infocentrem/ od 9:00 do 10:30 hodin; pro-

jekt party nadšenců a Klubu českých turistů, kteří vytvořili jednotlivé etapy pro obejití celé 

České republiky. Plzeňský kraj bude mít celkem 11 úseků, první úsek zajišťuje Klub českých 

turistů, odbor Sušice a vede z Modravy do Prášil. Trasy pro pěší i cyklisty na horských kolech 

od 11 do 21 km. www.stezka.kct.cz 

11. 6. 2022 / Oslava místní produkce / Prachatice, na Skalce / farmářský trh od 10 do 13 

hodin. www.kisprachatice.cz 

 11. – 12. 6. 2022 / Dny šumavského trojhradí / hrad Rabí / tématem bude tentokrát obnova 

a rekonstrukce hradu. www.hrad-rabi.cz 

11. – 12. 6. 2022 / Dny šumavského trojhradí / hrad Velhartice / tentokrát se zaměřením 

na obnovu a rekonstrukci hradu. Prohlídky s bývalým kastelánem panem Petrem Mejstříkem. 

www.hrad-velhartice.cz 

11. – 12. 6. 2022 / Dny šumavského trojhradí / hrad Kašperk / tématem bude tentokrát 

obnova a rekonstrukce hradu. www.kasperk.cz 

11. – 12. 6. 2022 / Pouť sv. Antonína na Javorníku / Javorník na Šumavě / www.javornik-

sumava.cz 

Dny šumavského 
trojhradí na Kašperku 

Přijměte pozvání na hrad Kašperk, kde se ve 
dnech 11. – 12. 6. 2022 budou konat Dny šu-
mavského trojhradí.  

 Tématem letošního jarního trojhradí bude 
problematika rekonstrukcí středověkých 
hradů. Pokusíme se zodpovědět na otázku 
v podtitulu akce a zároveň ukázat, jaká rizika, 
paradoxy nebo kontroverze s sebou taková do-
stavba hradní zříceniny může přinést.  

 

Představíme možné přístupy památkové 
ochrany a podíváme se, kde se takové dostavby 
uskutečnily s větší či menší úspěšností. Nelze 
vynechat Kašperk, a tak se uvnitř hradu sezná-
míme nejen s proběhlými rekonstrukcemi a zá-
chrannými pracemi, ale i s nerealizovanými zá-
měry minulosti. To vše a ještě něco navíc se 
dozvíte ve zvláštních prohlídkách s kastelánem 
Václavem Kůsem, jež se uskuteční vždy v 11.00, 
13.00 a 15.00 hod. Vypravíme se i na některá 
běžným návštěvníkům neobvyklá místa, délka 
prohlídky je 1,5 h. V případě zájmu doporuču-
jeme rezervaci na info@kasperk.cz. 

Jako bonusový doprovodný program nad rá-
mec tématu se můžete těšit v sobotu 
11. června na hudební skupinu Subulcus, kteří 
zahrají a zazpívají v průběhu celého dne na 
hradním nádvoří. Skupina známá z řady čes-
kých a moravských hradů hraje jak původní 
středověkou, tak i svou vlastní, historizující 
tvorbu. Více na www.kasperk.cz 

 

Dny šumavského 
trojhradí na Rabí 

O druhém červnovém víkendu 11. – 12. 6. 
2022 se také na hradě Rabí konají Dny Šumav-
ského trojhradí.  I zde se zaměřili na rekon-
strukci středověkého hradu. 

Po celý víkend bude volně průchozí celý 
hradní areál. Příchozí si budou moci projít 
velké nádvoří i to malé, kde se nachází studna 
a hospodářské zázemí. Budou moci vejít do 
místností s modely hradu i vyjít do prvního pa-
tra Nového paláce, které slouží jako vyhlídkové 
místo, navštívit nejstarší část hradu (včetně vy-
soké obytné věže, tak zvaného donjonu) nebo 
prozkoumat členitá sklepení. 

   Po oba víkendové dny budou také probí-

hat speciální prohlídky hradu v časech 10, 

12.30 a 14.30 hodin. Během nich se dozvíte, jak 
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12. 6. 2022 / Otevřený Andělíček / Sušice, kaple Anděla Strážce / otevřená kaple od 14 do 

16 hodin. www.kulturasusice.cz 

15. 6. 2022 / Závěrečné a absolventské vystoupení tanečního oboru / Vimperk, MěKS / 

od 16.30 hodin. www.kulturavimperk.cz 

15. 6. 2022 / Cyklus diskuzí o Šumavě – O Češích a Němcích / Sušice, Muzeum Šumavy / 

moderuje Tereza Dobiášová Krejčí, přednáší: Zdeněk Svoboda, NPÚ Praha, Geopark Královská 

Šumava, Johannes Molitor, historik, Jana Maroszová, VŠE Praha, Hans Kollibabe, sběratel šu-

mavských pověstí a pohádek, Vladimír Horpeniak, Muzeum Kašperské Hory; od 18 hodin. 

www.kulturasusice.cz 

16. 6. 2022 / Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy, děkanský kostel / od 19 ho-

din. www.klatovy.cz 

16. 6. 2022 / Dny duchovní hudby / Prachatice, kostel sv. Jakuba / od 19 hodin. 

www.kisprachatice.cz 

17. 6. 2022 / Letní koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů / Cha-

novice / od 19 hodin, zámecký areál.  www.chanovice.cz 

18. 6. 2022 / Kašperské šarvátky / hrad Kašperk / oživené nádvoří představí zajímavý pro-

gram na celý den, který zabaví malé i velké. Představí se sdružení historického šermu Sordem 

a Žehart, jež doplní známý taneční soubor Siderea. Nepřetržitý program v horní části nádvoří 

trvá od 11 do 16.30 hodin. Vstup na nádvoří bude v průběhu dne zpoplatněn (50,– dospělí, 

20,– děti do 15 let). www.kasperk.cz 

18. 6. 2022 / Magick Musick / Čermná u Sušice, Bouda / open air festival, festival alterna-

tivní hudby. Účinkují: Antigen, Bolehlav, Brauncholda, Děti deště, Náv, Selfexile, Slut, Pololidi.  

Od14 hodin. www.madmusick.cz 

18. -19. 6. 2022 / Historie vorařství na Šumavě / Rechle u Modravy / historie voroplavby, 

stavba a vázání vorů, ukázka, jak vyrobit vorové tabule pomocí dobového nářadí, kroucení 

houžve, zatloukání vořin, od 10 do 15 hodin. www.npsumava.cz 

19. 6. 2022 / Pouť v Defurových Lažanech / Defurovy Lažany / tradiční sváteční víkend. 

www.chanovice.cz 

19. 6. 2022 / Letní koncert Volného sdružení horažďovických muzikantů a zpěváků / Hart-

manice, horská synagoga / od 16 hodin. www.hartmanice.cz 

19. 6. 2022 / Otevřený Andělíček / Sušice, kaple Anděla Strážce / otevřená kaple od 14 do 

16 hodin. www.kulturasusice.cz 

22. 6. 2022 / Táhneme za jeden provaz / Klatovy, Vrchlického sady / poznej svět handica-

povaných. www.klatovy.cz 

22. 6. 2022 / Cyklus diskuzí o Šumavě – Jedna země, dva národy / Sušice, Muzeum Šumavy 

/ moderuje Tereza Dobiášová Krejčí úvodní slovo Vladimír Horpeniak, přednáší: Raimund Pa-

leczek, Sudetoněmecké muzeum Mnichov, Gernot Peter, Muzeum Šumavy ve Vídni, Vojtěch 

Židův, student Pedagogické fakulty v Praze, Václav Sklenář, předseda spolku Karla Kloster-

manna.; od 18 hodin. www.kulturasusice.cz 

23. 6.  – 13. 7. 2022 / Výstava Společné cesty / Klatovy, kostel Sv.Vavřince / www.kla-

tovy.cz 

23. 6. 2022 / Divadelní hra Kníže Břetislav zvaný Český Achilles / Poběžovice, kino / hraje 

divadelní soubor z Horšovského Týna, od 19 hodin, vstupné dobrovolné. www.pobezovice.cz 

23. – 24. 6. 2022 / Divadelní léto na zámku / zámek Kratochvíle / v zahradě zámku hraje 

soubor divadelních ochotníků veselohru Mravnost nade vše inspirovanou filmem Martina 

Friče z roku 1937; od 21 hodin. www.zamek-kratochvile.cz 

24. 6. 2022 / Přednáška Japonská sbírka v Náprstkově muzeu / Poběžovice, obřadní síň / 

od 18 hodin, vstupné dobrovolné. www.pobezovice.cz 

byl postupně hradní komplex opravován, jak 
se proměňoval pohled na obnovu středověké 
památky nebo i to, proč Rabí stále nemá stře-
chy. 

 

   Vzhledem k tomu, že prohlídka bude mít 
odbornější charakter, zvažte, prosíme, účast 
dětí ve věku do šesti let. Více informací získáte 
na www.hrad-rabi.cz 

 

Dny šumavského 
trojhradí na hradě 

Velhartice 

 

A do třetice, také hrad Velhartice má pro 
Vás o víkendu 11. – 12. 6. 2022 připravené 
speciální komentované prohlídky s emerit-
ním kastelánem Petrem Mejstříkem. 
     Prohlídky budou zaměřené na různé pří-
stupy k opravě a obnově hradu. Ukážeme si 
praktické příklady oprav a obnovy přímo na 
Velharticích. Budeme moci společně diskuto-
vat o tom co je a není vhodné, případně co se 
povedlo a co bychom dnes už třeba dělali ji-
nak. Přijďte nahlédnout do zákulisí práce kas-
telána. 

 

Můžete se těšit na historii a obnovu hradní 
vrátnice, podíváme se na rozdílnost přístupu 
k opravě věže Putny a Rajského paláce. Na 
horním nádvoří pak společně probereme asi 
nejviditelnější zásah a to odkrytí renesančních 
arkád. Na závěr se pak podíváme do hradního 
pivovaru, který byl zachráněn těsně před zří-
cením. 

Prohlídky budou probíhat v sobotu od 
11:00; 13:00 a 15:00 hod., v neděli pak od 
11:00 a 13:00 hod. 
Cena prohlídky je stejná jako okruh Hrad. 
Délka prohlídky cca 60 minut. Rezervace není 
nutná. Více informací na www.hrad-velhar-
tice.cz 
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24. 6. 2022 / Noční koncert / Vimperk, zámek / tradiční předprázdninový koncert decho-

vého orchestru ZUŠ. Kromě dechového orchestru uvidíte a uslyšíte také spolek historického 

šermu Berit a mažoretky Klapeto. Vstupné: dobrovolné. www.zamekvimperk.cz 

24. 6. 2022 / Barokní svatojánská noc / Klatovy, nádvoří jezuitské koleje / od 16 hodin, ve 

22 barokní ohňostroj. www.klatovy.cz 

24. – 25. 6. 2022 / Slavnosti solné Zlaté stezky / Prachatice / bohatý kulturní program, his-

torický průvod městem, trhy a ukázky řemesel. www.zlatastezka.cz 

 25. 6. 2022 / Avon pochod / Klatovy / od 11 hodin, start ve 12:00 z náměstí Míru, cíl na 

kolonádě v Mercandinových sadech, ve 14 vystoupí hudební skupina Duo Verona. www.kla-

tovy.cz 

25. 6. 2022 / 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. 6. 2022 / Petr Hapka a jeho potměšilí přátelé / hrad Kašperk / Koncert mapuje hudební 

tvorbu Petra Hapky, zejména připomene ranou písňovou tvorbu Petra Hapky pro Hanu He-

gerovou a také jeho spolupráci Michalem Horáčkem. Těšit se můžete na řadu známých hu-

debních hostů, jež doprovodí pětičlenný orchestr sólistů v nastudování Petra Maláska. Od 20 

hodin. www.kasperk.cz 

25. 6. 2022 / Oslava místní produkce / Prachatice, na Skalce / farmářský trh od 10 do 13 

hodin. www.kisprachatice.cz 

25. 6. 2022 / Pekelské údolí / Hartmanice, IS / Drsné přírodní podmínky, nedostupnost a 

odlehlost celého údolí, taková je vycházka za divokou přírodou a stopami šumavského osíd-

lení v údolí Pekla. Přednášející: Jan Schafhauser; nutná registrace: www.npsumava.cz/uda-

losti/; maximální počet účastníků: 20 osob. 

25. 6. 2022 / Vimperský SWAP / Vimperk, Kavárna Ve Skále / kdy jindy si udělat pořádek 

ve věcech než před létem, potkat se s kamarády a ulovit si něco osobitého? Na výměnu mů-

žete přinést oblečení, doplňky, boty, knihy a rostliny. Od 10 hodin, info a rezervace na tel. 776 

132 372. www.kulturavimperk.cz 

25. 6. 2022 / Léto pod Boubínem / Vimperk, letní kino / první letní koncertní série zamě-

řená na folk, zahrají místní písničkáři a kapela Brnky Boys, hostem večera je Marty Bianco 

(Martin Rous; od 18 hodin, vstupné: dospělí 100 Kč, děti a senioři 50 Kč. www.kulturavim-

perk.cz 

25. 6. 2022 / Slavnosti kaše / Horažďovice / tradiční kulturní akce, jarmark a soutěže ve 

vaření a jezení kaší. www.mesto-horazdovice.cz 

25. – 26. 6. 2022 / Janovická pouť / Janovice nad Úhlavou / bohatý víkendový program, 

koncerty, pořady pro děti, folklorní a taneční vystoupení, pouťová zábava. www.knihovna-

janovice.cz 

26. 6. 2022 / Divadelní léto na zámku / zámek Kratochvíle / v zahradě zámku hraje soubor 

divadelních ochotníků veselohru Mravnost nade vše inspirovanou filmem Martina Friče 

z roku 1937; od 21 hodin. www.zamek-kratochvile.cz 

26. 6. 2022 / Otevřený Andělíček / Sušice, kaple Anděla Strážce / otevřená kaple od 14 do 

16 hodin. www.kulturasusice.cz 

26. 6. 2022 / Vimperský kašpárek / Vimperk, park u ZŠ TGM / divadelní pohádka pro děti 

- Příběh hraček, od 15.30 hodin. www.kulturavimperk.cz 

26. 6. 2022 / Mlázovská pouť / Zámek Mlázovy / divadlo pro děti, hudba, hry; v zámeckém 

areálu po celou dobu programu bude občerstvení, stánky s řemeslnými výrobky, projížďky na 

vozítkách Segway, prohlídka parku, obří společenské hry, možnost navštívit zámeckou expo-

zici s unikátní černou kuchyní i výstavu "Babiček" B. Němcové. www.zamekmlazovy.cz  

26. 6. 2022 / Koncertní matiné / Prachatice, Parkán / Nové dechové trio ve složení Pavel 

Bušek – klarinet, Jaroslav Janutka – hoboj a Jaroslav Sebera – fagot; od 10.30 hodin. 

www.kisprachatice.cz 

    Divadelní léto na zámku 
Kratochvíle 

     Spolek divadelních ochotníků Tyl Netolice 
nás letos v jedenácti večerech potěší veselo-
hrou Mravnost nade vše, inspirovanou filmem 
Martina Friče z roku 1937. 

 

 

Představení budete mít příležitost zhlédnout 

v následujících termínech: 23., 24., 26. a 30. 
června; 1. - 3. a 7. - 10. července 2022. Začátek 
představení je vždy ve 21 hodin. Více informací 
naleznete na www.zamek-kratochvile.cz 

 

Lesní dílna ve Stožci vás 
vítá 

Zveme Vás 4. 6.  na otevření nové česko-ně-
mecké učebny Lesní dílna, která byla vybudo-
vána v rámci projektu „Prostor pro společné 
přírodní a kulturní dědictví – Lesní dílna“.  

V učebně a jejím okolí bude pro vás připra-
vena řada naučných, tvořivých a hravých aktivit. 
Historické fotografie vás zavedou do dávných 
dob Stožce. Akce se koná od 10 do 15 hodin.  

 

 

Tvořivá dílna bude otevřena v červenci a 
srpnu, každý čtvrtek od 10 do 16 hodin. 

V rámci tvořivých dílen nahlédnete do tradič-
ních šumavských řemesel. Naučíte se zpracová-
vat ovčí vlnu, tvořit skřítky a zvířátka z přírod-
ních materiálů, drátkovat a mnoho dalších zají-
mavých činností. Aktuální tvoření bude uveřej-
něno na letáčcích a webových stránkách 
www.npsumava.cz 

Cena programu je zdarma, cena za výrobek v 
tvořivé dílně 50 Kč. Koordinátor: SEV Stožec , 
tel.: 388 335 014, 731 530. 
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29. 6. 2022 / Seniorské odpoledne / Poběžovice, hotel Hubertus / od 14 do 18 hodin, k 

tanci a poslechu bude hrát Melody Club z Postřekova. Vstupné 80 Kč. www.pobezovice.cz 

30. 6. 2022 / Divadelní léto na zámku / zámek Kratochvíle / v zahradě zámku hraje soubor 

divadelních ochotníků veselohru Mravnost nade vše inspirovanou filmem Martina Friče 

z roku 1937; od 21 hodin. www.zamek-kratochvile.cz 

30. 6. – 3. 7. 2022 / Kinematograf bratří Čadíků / Poběžovice / www.pobezovice.cz 

 

Českokrumlovský karamel od Vaška 

Zveme vás na komentované prohlídky naší karamelovny s ochutnávkou různých druhů 

ručně vyráběných tekutých karamelů v Českém Krumlově.  

Prohlídky nabízíme každý čtvrtek, od 14 do 18 hodin, nebo i v jiné dny po předchozí telefot-

nické dohodě. Časová náročnost 

cca 1 hodina. Vstup je bezbarié-

rový, parkování je možné přímo 

před budovou. Více informací na-

leznete zde: https://www.cesky-

karamel.cz/karamelovna/ 

Těším se na setkání s Vámi, 

 Irena Kalkušová, za rodinnou 

firmu Karamelový sen s.r.o. 

 

Muzeum šumavských minerálů 

Soukromé muzeum minerálů s expozicí sbírky nálezů 

minerálů hlavně z lokalit Šumavy, ale také minerálů z 

různých koutů světa, Vás zve na netradiční komentované 

prohlídky, při nichž uvidíte minerály nasvícené různými 

UV světly.  

Prohlídka je možná bez rezervace. Více informací získáte 

na tel.: 735 099 975, nebo na webu https://muzeum-su-

mavskych-mineralu.business.site/ 

 

 

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 

 

 

Slavnosti solné Zlaté 
stezky v Prachaticích 

Bohatá historie a rozkvět města ze 14. – 
16. století je každoročně připomínána na 
Slavnostech solné Zlaté stezky, kde je v po-
sledním týdnu měsíce června ukázkami dobo-
vých řemesel, kulturními programy, trhy a 
průvody v historických kostýmech přiblížena 
sláva města. 

Letos se slavnosti solné Zlaté stezky konají 
24. – 25. června.  

Bohatý program slavností bude zahájen na 
Velkém náměstí v pátek v 17 hodin historic-
kým průvodem a příjezdem soumarů se solí. 
Kulturní program bude probíhat ve 4 lokali-
tách města a každé bude mít své zaměření. Na 
Velkém náměstí bude probíhat hlavní pro-
gram, na Parkáně a v Poštovní ulici historický 
program, v Pivovarské zahradě bude dechová 
hudba v Parku Hospice program pro děti. 

 

Kompletní program a podrobnosti k akci na-
jdete na oficiálních stránkách slavností: 
www.slavnosti.prachatice.eu a na speciálních 
plakátech. 
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