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Akce na Šumavě v říjnu 

1. 10. 2022 / Den místní potraviny / Chanovice, skanzen / 15. ročník. www.chanovice.cz 

1. 10. 2022 / Chlumanský trh / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, lokálních vý-
pěstků a výrobků, od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz 

1. 10. 2022 / Vycházka Sudslavický okruh / sraz v 10 hodin na vlakové zastávce Bohumilice 
v Čechách / komentovaná vycházka po druhé nejstarší naučné stezce v Jihočeském kraji, na-
vštívíme Sudslavickou lípu, jeskyni a seznámíme se s některými zajímavými druhy rostlin. Akce 
se koná v rámci festivalu NaturVision. www.kulturavimperk.cz 

1. 10. 2022 / Rozloučení s létem s IZS/ Staré Prachatice - hasičská zbrojnice / těšit se můžete 
na simulaci dopravní nehody, vyprošťování raněných, první pomoc záchrannou službou, vy-
šetřování nehody policisty, ukázku stopovacích psů a další doprovodný program, od 14 hodin. 
www.visit.prachatice.eu 

1. 10. 2022 / Od poddanského městečka k průmyslové aglomeraci / Vimperk, Café Mráz / 
od 18 hodin přednáška o architektonickém a urbanistickém vývoji Vimperka s historikem L. 
Čepičkou. www.kulturavimperk.cz 

2. 10. 2022 / Proměny Vimperského náměstí / Vimperk, Náměstí Svobody / od 10 hodin 
přednáška o domech a veřejných prostranstvích s historikem L. Čepičkou. Sraz v 10 hodin v 
Infocentru Vimperk. www.kulturavimperk.cz 

2. 10. 2022 / Koncert Bohuše Matuše / Měst-
ské divadlo Prachatice / Akce je připravena v 
rámci Týdne sociálních služeb v ČR a v Pracha-
ticích, od 13 hodin. www.prachatice.eu 

2. 10. 2022 / Na kole na Kuklov / Netolice / 
Připravená trasa je 39 km dlouhá. S Václavou 
Janotou Vaníčkovou se můžete podívat na 
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Výstavy v říjnu 

do 7. 10. 2022 / Výstava Falešné hranice 
akce „Kámen“ / Poběžovice, náměstí Míru 55 
/ zveme Vás na výstavu, kde si můžete přečíst 
příběhy těch, kteří se stali obětmi komunistické 
akce „Kámen“. Byla to past na ty, kteří nesou-
hlasili s tehdejším režimem a chtěli opustit naši 
zem. Výstava je přístupná v otevírací době 
MKIS. Zastavte se v infocentru a my Vás rádi na 
výstavu doprovodíme.  www.pobezovice.cz 

do 14. 10. 2022 / Výstava Čas zastavit se / 
Žihobce, muzeum / výstava obrazů paní Simo-
netty Šmídové. www.zihobce.eu 

14. 10. 2022 / Folkový večer s Ilonou Arwin 
Tykalovou / Žihobce, sál muzea Lamberské 
stezky / od 18 hodin. Na zimní sezónu jsme při-
pravili cyklus koncertů v muzeu/kostele. Vždy 
jiný interpret, jiný žánr, ale pokaždé pohoda, 
dobrá nálada, malé občerstvení a výborná 
hudba. Vstupné vždy na místě 150 Kč. www.zi-
hobce.eu 

15. 10. 2022 - 31. 5. 2023 / Výstava STROMY 
A MY / Žihobce, muzeum / fotografická vý-
stava Mirka Zámečníka z jeho toulek Šumavou 
od jeseně do vesny, zahájení v 16 hodin. 
www.zihobce.eu 

od 15. 10. 2022 / Výstava (Ne) obyčejný ži-
vot pana učitele Pintíře ve víru událostí 20. 
století / Žihobce, muzeum / od 18:30 hodin. 
www.zihobce.eu 
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nedostavěný klášter s torzem kostela a zbytky hradu Kuklov. Odjezd v 9 hodin z netolického 
náměstí. www.netolice.cz 

4. 10. 2022 / Alena Zelenková: Přírodní zahrady / Klatovy, městská knihovna / V čem se 
přírodní zahrady liší od běžných? A jak umí pomáhat svým majitelům i životnímu prostředí? 
Přijďte si poslechnout povídání Aleny Zelenkové z ukázkové přírodní zahrady U konipáska a 
načerpejte inspiraci i pro sebe. Vstupné dobrovolné, od 18 hodin. www.klatovy.cz 

5. 10. 2022 / Komedie Manželský čtyřúhelník / Vimperk, MěKS / od 19 hodin; Osudy čtyř 
protagonistů z komedie Manželský čtyřúhelník, která se dočkala přes 200 repríz, nedaly spát 
ani Fanny agentuře, ani autorovi. Jakub Zindulka se tedy zamyslel nad tím, co z našeho běž-
ného života se do prvního dílu nevešlo. Kdo má vynášet smetí, proč se chlapi nikdy neptají na 
cestu a jak se správně vymačkává zubní pasta? Nejen to budeme řešit na horské chatě před 
Vánocemi. www.vimperk.cz 

6. 10. 2022 / Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy, sál radnice / Arie Antiche; Mar-
kéta Cukrová - mezzosoprán, Kateřina Englichová – harfa. Od 19 hodin. www.klatovy.cz 

6. 10. 2022 / Janovice pod lupou / Janovice nad Úhlavou, sál MÚ / zajímavosti z historie 
městečka Janovice nad Úhlavou přednese PhDr. Jan Lhoták Ph.D., historik sušického Muzea 
Šumavy, od 18 hodin, vstupné dobrovolné. www.janovice-knihovna.cz 

7. 10. 2022 / Divadlo z Pošumaví "Tik, Ťak aneb Co vy na to doktore?" / Kašperské Hory, 

kino / Francouzská divadelní komedie z lékařského prostředí v podání herců Divadla z Pošu-

maví z Podmokel u Sušice, od 19.30 hodin. www.kasphory.cz 

8. 10. 2022 / Stříbrozlaté Dny otevřených ateliérů / Prachatice, muzeum / ukázky práce s 

drahými kovy, konkrétně se bude jednat o jednu techniku velmi starou - pozlacování plátko-

vým zlatem a jednu techniku veskrze moderní - práci s modelovacím stříbrem. Od 10 do 14 

hodin. www.prachatickemuzeum.cz 

8. 10. 2022 / Šumavské štrúdlování / Dobrá Voda u Hartmanic / soutěž o nejlepší štrúdl. 

www.sumavskecesty.cz 

8. 10. 2022 / Rockový festival / Poběžovice, hotel Hubertus / zahrají nám kapely Sifon rock, 

Tuba rock, Eroze, Cliche a Propast. Festival startuje v 19 hodin. Vstupenky zakoupíte v MKIS 

Poběžovice, cena v předprodeji činí 250 Kč a na místě 300 Kč. Výtěžek z festivalu poputuje na 

obnovu zámku v Poběžovicích. www.pobezovice.cz 

8. 10. 2022 / Jógová inspirace na Kašperkách / Kašperské Hory, sportovní hala / podzimní 

jógové setkání od 9 do 15 hodin. www.kasphory.cz 

8. 10. 2022 / Traktoriáda / Mahouš / výstava historických traktorů a ukázka historické orby. 

www.netolice.cz 

10. 10. 2022 / Akademie 3V / Poběžovice / od 18 hodin se koná zábavně vzdělávací pořad 

Akademie třetího věku na téma: Zábavná historie kriminalistiky. Beseda proběhne v obřadní 

síni na MěÚ. Vstupné zdarma. www.pobezovice.cz 

10. 10. 2022 / Rudy Linka & Bobo Stenson / Prachatice, městské divadlo / Dva hudebníci 

světového formátu – kytarista Rudy Linka a švédský piano guru Bobo Stenson vystoupí spo-

lečně, od 19 hodin. www.visit.prachatice.eu 

11. 10. 2022 / Jak jsem šila renesanční šaty / Prachatice, muzeum / Přáli jste si někdy vrátit 

se zpět do minulosti a vyzkoušet si, jak se cítili lidé před mnoha staletími? Já ano. A proto jsem 

začala studovat literaturu, nakupovat materiál a nakonec šít šaty. A jak se takové šaty šijí? 

Přijďte na přednášku, dozvíte se to. Od 17 hodin. . www.prachatickemuzeum.cz 

12.10. 2022 / Seniorské odpoledne / Poběžovice, hotel Hubertus / k tanci a poslechu zahraje 

Melody Club z Postřekova, od 14 hodin. Vstupné 80 Kč. www.pobezovice.cz 

13. 10. 2022 / Marc Delaruelle: Věčná milenka Alma Mahlerová / Prachatice, Městské di-

vadlo / představuje ženu, která čelila rozpadu Rakouska-Uherska, dvěma světovým válkám a 

antisemitismu, protože dva z jejích tří manželů měli židovský původ. Od 19 hodin. www.vi-

sit.prachatice.eu 

do 30. 10. 2022 / Výstava fotografií Vzpo-
mínka na osvobození Sušice / Sušice, Muzeum 
Šumavy / fotografie z osvobození doplněné o 
některé zajímavé dobové předměty. Výstava 
připravená k 77. výročí osvobození města bude 
přístupná v rámci běžné prohlídky muzea. 
www.mestosusice.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 

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

do 31. 10. 2022 / Výstava Malované ka-
mínky / Janovice nad Úhlavou, knihovna / ma-
lované kamínky Petry Kopřivové jsou k vidění v 
městské knihovně do konce října. Inspirací jí  

byly mimo jiné obrázky známého ilustrátora 
dětských knížek Josefa Lady. Naši čtenáři mo-
hou nosit vlastní malované kamínky do kni-
hovny, kde je také vystavíme k potěšení ná-
vštěvníků a dalších čtenářů. www.janovice-kni-
hovna.cz 

do 30. 11. 2022 / Výstava Babiček / Zámek 
Mlázovy / výstava 160 různých vydání knihy 
Babička k 160. výročí úmrtí B. Němcové. 
www.zamekmlazovy.cz  

do 30. 12. 2022 / Svět kostiček aneb Seva 
český fenomén / Prachatice, muzeum / Sou-
částí výstavy bude výběr továrních setů a mo-
dely z vlastní tvorby Ing. arch. Petra Šimra, 
Ph.D. a také dětská herna. Návštěvníci si mo-
hou na pokladně muzea zakoupit vybrané 
druhy nových stavebnic SEVA za skvělé ceny. 
Každý malý návštěvník si odnese z této výstavy 
magnetku nebo placku s logem Svět kostiček. 
www.prachatickemuzeum.cz 

do května 2023 / Textilní variace Růženy Bíl-
kové / Žihobce, muzeum / výstava fantazií i 
skutečných obrazů realizovaných na tapiseri-
ích. www.zihobce.eu 
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14. 10. 2022 / Folkový večer s Ilonou Arwin Tykalovou / Žihobce, sál muzea Lamberské 

stezky / od 18 hodin. Na zimní sezónu jsme připravili cyklus koncertů v muzeu/kostele. Vždy 

jiný interpret, jiný žánr, ale pokaždé pohoda, dobrá nálada, malé občerstvení a výborná 

hudba. Vstupné vždy na místě 150 Kč. www.zihobce.eu 

14. 10. 2022 / To nejlepší od B po B / Janovice nad Úhlavou, stará radnice / …aneb Bach i 

Beatles na jednom koncertě. Zazní populární skladby baroka, klasicismu a romantismu, i hity 

muzikantských hvězd 20. století Louise Armstronga, Franka Sinatry či The Beatles. Jan Vitinger 

- trubka, křídlovka a průvodní slovo, Anabela Kmetíková - kontrabas, Hana Vaňková - klavír. 

Od 19 hodin. www.knihovna-janovice.cz 

15. 10. 2022 / Zahájení výstavy STROMY A MY / Žihobce, muzeum / fotografická výstava 

Mirka Zámečníka z jeho toulek Šumavou od jeseně do vesny, zahájení v 16 hodin. Výstava 

potrvá do 31.5.2023. www.zihobce.eu 

15. 10. 2022 / Zahájení výstavy (Ne) obyčejný život pana učitele Pintíře ve víru událostí 20. 

století / Žihobce, muzeum / od 18:30 hodin. www.zihobce.eu 

15. 10. 2022 / Havelský jarmark / Horažďovice, zámecké nádvoří / co vás čeká: řemeslný a 

farmářský jarmark, výstava hnětynek, výtvarné dílny 

pro děti, loutková pohádka Tyjátru. www.mesto-ho-

razdovice.cz 

15. 10. 2022 / Oslava místní produkce / Prachatice, 

Skalka / Prostřednictvím lokálních zemědělců, výrobců 

regionálních produktů, kulinářů, inspirativních osob-

ností pojďte s námi oslavit místní produkci a podpořit 

lokální ekonomiku! Od 10 do 13 hodin. Více informaci: 

fernoosfer@gmail.com, tel.: 773 908 123. V případě 

velmi nepříznivého počasí (silného deště) bude akce 

posunuta na vhodnější termín. www.prachatice.eu 

15. 10. 2022 / Zrcadlení / Prachatice, městské divadlo 

/ V rámci koncertu od 20 hodin se představí tři vybrané 

pěvecké sbory z různých koutů České republiky. Náš re-

gion bude mj. zastoupen prachatickým smíšeným sbo-

rem Česká píseň. Na programu večera zazní sborové 

skladby různých hudebních žánrů, které mají společné téma Zrcadlení – odraz různých ná-

mětů v hudbě. Spoluúčinkuje Klarinetový soubor Prachatice. www.prachatice.eu 

15. 10. 2022 / Koncert kapely B4 / Prachatice, Kralova vila / Za svou šestou studiovou desku 

Plastová okna obdrželi v roce 2019 desku roku v rámci prestižní ceny Vinyla. Tomáš Procházka 

a David Freudl na něm s láskou ke starým elektronickým nástrojům i klenotům psychedelic-

kému rocku poeticky glosují vztah Čechů k sobě i své krajině. Po dvou letech zavítá kapela do 

Prachatic znovu, tentokrát představit album Pomazánkové máslo. www.prachatice.eu 

16. 10. 2022 / Pohádka o strašidelném nádraží / Prachatice, městské divadlo / divadelní 

pohádka pro děti od 15 hodin. www.prachatice.eu 

16. 10. 2022 / Drakiáda / louka pod koupalištěm Poběžovice / MKIS Poběžovice a SDH Po-

běžovice Vás zvou na podzimní akci Drakiádu, která se uskuteční od 15 hodin, bude připra-

vené ohniště na opékání špekáčků. www.pobezovice.cz 

16. 10. 2022 / Na kole ke Zlatému potoku / Netolice / S Václavou Janotou Vaníčkovu se za 
příznivého počasí vydáme k přítoku řeky Blanice - Zlatému potoku. Odjezd v 9 hodin od neto-
lické radnice. www.netolice.cz 

18. 10. 2022 / Přednáška Příběh netušené všestrannosti Carlo Pedersoli alias Bud Spencer 

/ Prachatice, muzeum / přednáška je věnována ikoně italského stříbrného plátna a jejímu 

málo známému životnímu osudu. Herci, pilotovi, chemikovi, vynálezci, muzikantovi i jazzo-

vému komponistovi, politikovi nebo olympijskému plavci a všestrannému atletovi. Za svůj 

dlouhý život stihl studovat práva, pracovat na italském konzulátu, ale i v lese jako dřevorubec. 

Podnikal, vlastnil síť restaurací, hovořil šesti světovými jazyky a ovládal hru na tři hudební 

Den potravin 
v chanovickém skanzenu – 

zabijačkové hody 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 
Obec Chanovice a Vlastivědná společnost REGIO v 
Klatovech Vás srdečně zvou na Den místní potra-
viny, tradiční podzimní den potravin z regionu jiho-
západních Čech.  

Akce se uskuteční v chanovickém skanzenu, v so-
botu 1. října 2022, od 10 do 17 hodin.  

 

 

Program v areálu skanzenu po celý den:  

• 10 h zahájení  

•  10.30 h vystoupení dětského folklórního 
souboru Pšeničky  

•  12 h kapela Brumendo z Kasejovic a bude 
hrát celé odpoledne 

• po celý den ochutnávky tradičních výrobků 
od „Řeznictví a uzenářství Herejk“; regio-
nální piva z minipivovaru Vlček Horažďovice; 
kulinářské rybí speciality předvede DUO 
MAMI z Blatné; malý farmářský trh z regi-
onu; ovoce, ryby, med, okrasné sušiny, cuk-
rářské výrobky 

• prezentace a ochutnávky z projektu Regio-
nální potraviny Plzeňského kraje 

• kosení trávy předvedou strakoničtí sekáči  

•  volná prohlídka expozice skanzenu 

• 13 h zahájení výstavy „Chanovický plenér“ v 
Konírně u zámku spojené s módní přehlíd-
kou, vše z tvorby studentů ISŠŽ v Plzni 

• A pro děti malé i větší: tvořivá a hravá dílna 
od chanovických hospodyněk, historická 
střelba z luku a kuše, historické zbraně 

• Občerstvení v duchu tradiční české kuchyně 
Pošumaví 

Vstupné 50,- Kč a pro děti do výšky 130 cm 
zdarma. Vstupenky budou slosovatelné v 16 hodin 
o věcné ceny. Samostatně bude možno navštívit zá-
mecký areál a rozhlednu na vrchu Chlumu.  

Všichni jste srdečně zváni a na shledanou v Cha-
novicích. Více informací naleznete na webu obce: 
www.chanovice.cz 
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nástroje. Přesto se Carlo Pedersoli zapsal do dějin především jako málomluvná hvězda bláz-

nivých komedií 60.-80. let. Od 17. hodin. www.prachatickemuzeum.cz 

20. 10. 2022 / Od Bavorského lesa k Dunaji / Netolice, knihovna / komentovaný filmový 

večer s Petrem Hejnou od 18 hodin. www.netolice.cz 

22. 10. 2022 / Zabijačkové hody / Klatovy, náměstí / tradiční zabijačkové hody s prodejem 

zabijačkových specialit, to vše doplněné farmářským trhem, aktivitami pro děti a ochutnáv-

kami regionálních potravin. Od 8 do 13 hodin. www.klatovy.cz 

22. 10. 2022 / Koncert hudební skupiny Vltava / Vimperk, MěKS / osobitá česká hudební 

skupina a současně oblíbená stálice klubových i festivalových pódií. Pestré skladby plné ob-

razů a nakažlivé hudební energie 

spolehlivě zasahují posluchače 

všech generací! Od 20 hodin. 

www.kulturavimperk.cz 

25. -27. 10. 2022 / XX. meziná-

rodní festival outdoorových filmů 

/ Vimperk, Měks / www.kultura-

vimperk.cz 

26. 10. 2022 / Seidelova Šumava / 

Stožec, lesní dílna / promítání sta-

rých fotografií zachycujících obyčejný život šumavských obyvatel a povídání o staré Šumavě. 

www.npsumava.cz 

28. 10. 2022 / Slavnostní večer ke státnímu svátku / Janovice nad Úhlavou, lihovar / pro-

gram: od 17 hodin koncert Big Bandu Klatovy, 18.00 - lampionový průvod, 18.30 - ohňostroj. 

www.knihovna-janovice.cz 

28. 10. 2022 / Koncert ke státnímu svátku / Klatovy / www.klatovy.cz 

28. 10. 2022 / Oceňování významných osobností Poběžovic / i v letošním roce proběhne 

slavnostní předávání ocenění osobnostem, které svými činy a prospěchem pro Poběžovice se 

stali významnými. Podrobné informace budou zveřejněny již brzy. Sledujte webové stránky 

města Poběžovice. Pozvánky taktéž budeme rozesílat.  www.pobezovice.cz 

28. -30. 10. 2022 / Filmové Kašperské Hory / Kašperské Hory, kino / festival představí různé 

filmy, které souvisí se Šumavou. Z široké filmové nabídky si tak vyberou nejen dospělí. Ve 

foyer kina budou promítány dětské filmy a 

proběhnou zde i animační tvořivé dílny pro 

děti. www.kasphory.cz 

29. 10. 2022/ Pečení chleba / Lenora, 

obecní pec / tradiční lenorské placky, 

housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. 

www.sumava.net/iclenora  

30. 10. 2022 / Vimperský kašpárek /Vim-

perk, MěKS / pohádka pro děti o Šípkové 

Růžence od 15.30 hodin. www.kulturavim-

perk.cz 
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Šumavské štrúdlování 

Letošní ročník, již sedmý, se uskuteční v sobotu 
8. 10. 2022 tradičně v Domě sv. Vintíře v Dobré 
Vodě u Hartmanic (u Sušice). 

Svoje sladké výtvory plné jablíček, skořice, rozi-
nek, ořechů a dalších dobrot můžete předávat orga-
nizátorům v přízemí Domu sv. Vintíře od 14 do 15 
hodin. 

Během anonymního hodnocení tříčlenné poroty 
bude pro všechny soutěžící připraven kulturní pro-
gram v kostele sv. Vintíře. Hrát budou žáci a peda-
gogové ZUŠ ze Sušice pod vedením ředitelky Mileny 
Naglmüllerové. Za vaši podporu a potlesk budou ur-
čitě velice rádi – pro některé žáky je to první veřejné 
vystoupení. Složení tříčlenné poroty zatím není 
úplně jasné. Co však je „tutovka“, že letos přijala po-
zvání televizní a divadelní herečka, členka Dejvic-
kého divadla, Zdeňka Žádníková – Volencová. 

A o co budete milé pekařky a vážení pekaři soutě-
žit? Hlavní cenou je již tradičně vyhlídkový let nad 
Šumavou s pilotem Milanem Legátem od společ-
nosti Amitia-lety.cz. Věříme, že další ceny postupně 
přibudou během měsíce září od našich stálých spon-
zorů, kterými jsou Koření od Antonína, Gullo Caffé, 
Rósta Kafé, Kašperskohorský pivovar, hrady Kašperk 
a Velhartice, Lukrena a.s., Café I´Amour, nakladatel-
ství Starý most, Česká rodinná likérka Jenčík a dcery, 
MýdLenka Bezděkov. Každoročně k nim přibývají i 
noví – letos Šumavská mlékárna Dlouhá Ves.                              
Všem moc děkujeme, bez jejich dárků by to nešlo! 

 

 

V 16 hodin proběhne vyhodnocení, vyhlášení NEJ 
štrúdlu a od 16.30 do 18.30 bude otevřena Vintířova 
kavárnička s ochutnávkou soutěžních štrúdlů a pří-
padná výměna receptů a pekařských zkušeností. 

Těšíme se na vás! 

Jana Kolářová, Alice a Pavel Trefných, Šumavské 
cesty, z. s.  www.sumavskecesty.cz 
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