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Dubnové akce na Šumavě
do 18. 4. 2022 / Všednosti - Daniel Šperl - výstava fotografií / Galerie Sirkus, Sušice / výstava
fotografií každodenních okamžiků života kolem nás. www.mestosusice.cz
do 18. 4. 2022 / Historie Železnorudska v pohledech a fotografiích / Železná Ruda, Environmentální centrum Železná Ruda / Výstava představuje Železnorudsko a jeho okolí ve starých
fotografiích a pohlednicích, které poskytli místní obyvatelé, pamětníci, Muzeum Šumavy Sušice, Museum Fotoateliér Seidl a archiv Environmentálního a informačního centra. Největší
část pohlednic poskytl pan Jaroslav Nechvátal.
do 23. 4. 2022 / Na návštěvě v babiččině pokoji...za vůní starých časů/ Žihobce, muzeum /
Výstava dobového svrchního i spodního oděvu a doplňků z bohatých sbírek Jarmily Strakové
z Andělic. www.zihobce.eu

Premiéra filmu Zvony
pro Šumavu
V loňském roce získal arciděkanský kostel sv.
Markéty v centru Kašperských Hor tři nové zvony a
dva původní historické zvony ze 17. století, silně poškozené, byly opraveny. Po mnoha letech tak byla
vyrovnána jedna z přetrvávajících kulturních a společenských ztrát z 2. světové války, kdy byla v r. 1942
provedena rekvizice posledních kašperskohorských
zvonů pro válečné účely. Nové zvony pro Kašperské
Hory vyrobil pan Petr Rudolfem Manoušek ze slavného zvonařského rodu.

do 30. 4. 2022 / Výstava intarzie a dřevořezby Mgr. Josefa Škanty z Blatné / Muzeum Žihobce / www.zihobece.eu
do 30. 4. 2022 / Uličníci a snílci / Janovice nad Úhlavou, Městská knihovna / …aneb nevšední
osobnosti janovických dějin je název výstavy v městské
knihovně. Věnuje se zajímavým postavám janovické historie z období renesance a počátku doby barokní. Vystavené
jsou též nejstarší mapy a plány Janovic a okolí, i zbraně,
kterými se kdysi bojovalo.
do 30. 4. 2022 / Krajina a nic více... / Galerie Stará Pošta
Hojsova Stráž / Výstava obrazů Petra Sichingera.
1. 4. 2022 / Vernisáž výstavy: Ivan Záleský & Ivana Záleská: SOCHY OBRAZY / Prachatice, Galerie Dolní Brána /
první společná výstava akad. sochaře Ivana Záleského a
jeho dcery Ivany, od 17 hodin. www.visit.prachatice.eu

Z celé akce vznikl umělecký filmový dokument Ladislava Moulise st. a Ladislava Moulise ml. - "ZVONY
PRO ŠUMAVU". Slavnostní premiéra filmu se uskuteční 2. dubna 2022 v sále kina v Kašperských Horách od 17.30 hodin.
Před touto premiérou od 16 hodin se na radnici
bude konat vernisáž výstavy obrazů a fotografií
umělkyně Moniky Lanz. Na obou akcích vystoupí
Trio Komorního orchestru MLP.
Na obě akce vás srdečně zve Šumavský kulturní
spolek.
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1. 4. 2022 / O Vševědovi / Městské muzeum Horažďovice - divadelní sál / loutkové představení - hraje TYJÁTR Horažďovice od 17 a od 18 hodin. www.horazdovice.cz
1. 4. 2022 /Viktor Jech / Vimperk, Kavárna Ve Skále / Viktor Jech vám zahraje na klasickou
kytaru. Uslyšíte jak klasickou španělskou hudbu, lidové písně z Itálie, Řecka, Brazílie a také z
USA a k tomu všemu zahraje klasiku od Bacha, Vivaldiho či Mozarta. Od 19 hodin. www.kulturavimperk.cz
1. 4. 2022 - 29.4. 2022 / Výstava - Národní park v proměnách času / Prachatice, zimní zahrada MěÚ / výstava je věnovaná oslavě 30. výročí Národního parku, které loni oslavil. Zaměřuje se na různá místa, ale i osobnosti či turismus, jak se postupem času měnil a vyvíjel.
www.visit.prachatice.eu

Festival outdoorových
filmů Expediční kamera
Expediční kamera je filmový festival, který k vám
již od roku 2009 přináší nejlepší cestovatelské a
dobrodružné filmy z mezinárodní i domácí produkce.
Promítání můžete navštívit na dvoustovce míst v
Česku i na Slovensku v kinosálech, kulturních domech, klubech i kavárnách.

2. 4. 2022 / Ukliďme Prachatice! / Prachatice, Šibeniční vrch / I letos jsme se rozhodli zapojit
do celostátní akce Ukliďme Česko! Tentokrát budeme uklízet na Šibeničním vrchu a v jeho
okolí (můžete ale samozřejmě kdykoli jinde). Od 10 hodin. www.uklidmecesko.cz
2. 4. 2022 / Ukliďme Železnorudsko / Železná Ruda a okolí / Pojďme udělat Železnorudsko
hezčí! Akce probíhá individuálně a pytle i rukavice budou k dispozici od 28. 3. zdarma na Hojsově Stráži v krámku Stará pošta a v Informačním centru Železná Ruda. Akce začíná v 9 hodin.
www.uklidmecesko.cz.
2. 4. 2022 / Ukliďme Kašperskohorsko / Kašperské Hory, sraz na SEV / Pokud máte chuť přijít
pomoci uklidit šumavské stezky a načerpat energii do krásné přírody, můžete se připojit. Koordinátorem této konkrétní akce je IS a SEV Kašperské Hory a sraz je v 10 hodin před informačním střediskem NPŠ. Úklidové pytle a rukavice budou k vyzvednutí v informačním středisku. www.uklidmecesko.cz
2. 4. 2022 / Tvořivá sobota aneb Jarní a velikonoční dekorace a přání / Klatovy, knihovna /
Korálky, přáníčka, placky, šišky, hmota Fimo a dobrá nálada. To vše a mnohem více spolu s
námi v knihovně. Od 10 hodin. www.klatovy.cz
2. 4. - 31. 5. 2022 / Sny a skutečnosti / Kašperské Hory, Galerie radnice / výstava obrazů a
fotografií malířky, fotografky a básnířky Moniky Lanz. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 2. 4. od 16 hodin. Součástí bude vystoupení TRIA komorního orchestru MLP.
www.kasphory.cz
3. 4. 2022 / Tvůrčí dílna – veselá velikonoční
zvířátka / Klatovy, PASK / přijďte se od 10 do
16 hodin po delší pauze opět naladit do velikonoční atmosféry a vyrobit si originální skleněné dekorace. Máme kuřátka a zajíce na zápich, kuřátka nebo vejce na zavěšení a také různé druhy placiček. Jsou připravené i nové dekorační techniky a kreativitě se jako obvykle žádné meze nekladou. www.pask-klatovy.cz
3. 4. 2022 / Veronika Spiegelová, Naboso & hosté – Jarní benefiční koncert / Vimperk, MěKS
/ 6. benefiční koncert Veroniky Spiegelové, její kapely Naboso složené z pražských konzervatoristů a hostů (nejen) z řad Vimperáků. Vedle autorských písní zazní písně Zuzany Navarové,
Lenky Nové či Anety Langerové. Od 18 hodin, vstupné: 150 Kč. www.kulturavimperk.cz
3. 4. 2022 / Vynášení Morany / Vimperku, náplavka u Auto Jamra / Přijďte se s námi rozloučit se zimou a přivítat jaro! Společné vyrábění a zdobení Morany, hry, soutěže, průvod, od 14
hodin. www.kulturavimperk.cz
5. 4. 2022 - 5.6. 2022 / Výstava Indiáni – Živá historie / Prachatice, Prachatické muzeum /
výstava připomene život původních, indiánských obyvatel Severní Ameriky od počátku osidlování amerického západu, až po dramatický konec jejich svobodného života. Vernisáž 5. 4.
od 16 hodin. www.visit.prachatice.eu
6. 4. – 8. 4. 2022 / Velikonoční výstava / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu / tradiční velikonoční výstava seniorů, od 9:00 do 16:30 hodin. www.visit.prachatice.eu

Dvanáctý ročník po pauze oslavíme expedicí k nejvyšším vodopádům světa, nahlédneme pod pokličku
hendikepovaných bikerů, se zatajeným dechem budeme sledovat vodáky na peřejích řeky Keve a
Kwanza, zavzpomínáme na poslední květnový den
roku 1970, kdy se kvůli zemětřesení odtrhla značná
část severní části šestitisícovky Huascarán Norte a v
podobě laviny ledu a kamení pohřbila v základním
táboře všechny členy české Expedice Peru 1970,
prožijeme s účastníky náročný závod 1000miles Adventure a s Lenkou Vacvalovou budeme hledat odvahu zaběhnout nejdelší turistickou trasu na Slovensku – 770 km z Dukly do Děvína s převýšením 31 km.
2. dubna 2022 se bude od 17 hodin promítat
v Kině Lhenice, vstupné je 50 Kč. Tak neváhejte a vyrazte za zážitky! Více informací o festivalu naleznete
na www.expedicnikamera.cz.

Velikonoční dílnička
s Kačkou v
Horažďovicích
Přijďte si užít pohodové sobotní dopoledne 9. 4.
2022 při společném tvoření s velikonoční tématikou. Jaké? To je překvapení ;-). Jste zvědaví? Tak
přijďte a uvidíte.
Akce se koná od 10:00 do 12:00 hodin v keramické dílně, kam se dostanete z průjezdu u nádvoří
zámku (po levé straně ve směru od kašny). Akce je
vhodná pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Cena programu je 40 Kč, těšit se na vás bude lektorka Kačka Červená Křížová.
Pokud máte dotaz, tak volejte 777 486 419,
nebo pište na e-mail cervena.ddm@gmail.com. Na
akci je dobré si přinést zástěru nebo staré tričko,
které si můžete ušpinit.
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7. 4. 2022 / Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy / Zahajovací koncert od 19 hodin
v sálu radnice. Maria Grün (Rakousko) - violoncello Srebra Gelleva (Rakousko) – klavír.
www.klatovy.cz
8. 4. 2022 / Brány památek dokořán / Klatovy / Hana Křížková a Iva Hüttnerová hudební
zábavný pořad - dominikánský klášter. Prodej vstupenek od 21.3.2022 v Informačním centru
Klatovy. www.klatovy.cz
8. 4. 2022 / Koncert Dechového orchestru Vimperk / Stachy, obecní sál / od 17 hodin.
www.stachy.cz
8. 4. 2022 / The Yelow Lounge / Vimperk, Kavárna Ve Skále / Koncert Ondřeje Tomáška s
názvem „Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce“. Vstupné dobrovolné, od 19 hodin. www.kulturavimperk.cz
8. 4. 2022 / Pod palbou hloubkařů / Městské muzeum Horažďovice - divadelní sál / přednáška a autogramiáda autora knihy Filipa Vojtáška, od 17 hodin. www.horazdovice.cz
8. 4. 2022 / Smyčcové Quarteto Harmonico / Hotel Prácheň, Horažďovice / Koncert v rámci
cyklu Ševčíkovy hudební večery. Zahraje smyčcové Quarteto Harmonico složené ze současných nejúspěšnějších absolventek pražské HAMU, v jejichž podání uslyšíme mimo jiné slavný
opus Otakara Ševčíka "Holka modrooká" a Smyčcový kvartet "Americký" Antonína Dvořáka.
Vstupné 150 a 80 Kč, děti do 10 let zdarma. Rezervace vstupenek na tel. 603 229 582.
www.horazdovice.cz

Ukliďme
si
Česko,
ukliďme si Šumavu
V průběhu dubna probíhá celorepubliková úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Dobrovolníci budou uklízet černé skládky i
drobný nepořádek v okolí cest a stezek. Aktuálně je
na webu organizátorů Ukliďme svět, ukliďme Česko
přihlášeno přes 3500 úklidových akcí.
Uklízet se bude i na Šumavě. Pokud máte chuť
přijít pomoci uklidit šumavské stezky a načerpat
energii do krásné přírody, můžete se připojit.
V okolí Kašperských Hor budou dobrovolníci uklízet
v sobotu 2. dubna 2022. Koordinátorem této konkrétní akce je IS a SEV Kašperské Hory a sraz je v 10
hodin před informačním střediskem NPŠ. Úklidové
pytle a rukavice budou k vyzvednutí v informačním
středisku.

9. 4. 2022 Velikonoční jarmark / Horažďovice, Mírové náměstí / Farmářský a řemeslný jarmark, za hudebního doprovodu Otavanky, od 9 do 12 hodin. www.horazdovice.cz
9. 4. 2022 / Velikonoce na mlýně / mlýn
Hoslovice / řemeslný jarmark, výtvarné dílničky pro nejmenší, ukázky spojené se životem na mlýně a vesnici. Tentokráte se zaměříme na velikonoční tradice a zvyky. Ve světnici bude možnost ochutnat tradiční velikonoční pečivo. O historii mlýna se blíže
dozvíte při komentovaných prohlídkách v
každou celou hodinu. Chybět nebude ani
pouštění mlýnského kola. Akce se koná za
každého počasí. Vstupné: 50/25 Kč.
www.muzeum-st.cz/mlyn-hoslovice/
9. 4. 2022 / Velikonoční řemeslné trhy / Vimperk, MěKS / ukázky některých řemesel, tvořivé
dílny, doprovodný program dětí z kroužků DDM; od 13 hodin. www.kulturavimperk.cz
9. 4. 2022 / Country mánie 2022 / Společenský sál Národního domu Prachatice / přehlídka
country souborů spojená s country bálem pro všechny, od 16 hodin, vstupné 100 Kč. www.visit.prachatice.eu
9. 4. 2022 / Koncert Na Kandláčku 2022 / Kandlák Prachatice / tradiční projekt prachatických
i přespolních hudebníků, od 19 hodin. www.visit.prachatice.eu
9. 4. 2022 / Den proti úložišti / Horažďovice, Mírové náměstí / Zahájení – hráz rybníka Kozčínského (Kvášňovák) ve 12.30 hodin, dojezd štafety do Horažďovic, kulturní program, od
14.30 hodin. www.horazdovice.cz
9. 4. 2022 / Dymytry / Horažďovice, KD / koncert rockové kapely od 19.30 hodin. www.horazdovice.cz
10. 4. 2022 / Velikonoční tradice v Chelčicích / Chelčice, obecní hostinec / od 14 hodin.
www.linhart-chelcice.cz
14. 4. - 15.4. 2022 / Velikonoce v muzeu / Prachatice, Prachatické muzeum / tvořivé dílny
pro děti - ukázky zdobení kraslic s Lenkou Volkovou a ukázky pletení pomlázek s Miroslavem
Šefčíkem. www.visit.prachatice.eu

Další možností, jak se zapojit do úklidu je, že můžete zorganizovat vlastní akci třeba v okolí Vašeho
bydliště. Stačí se zaregistrovat na stránkách
www.uklidmecesko.cz. Zde je také interaktivní
mapa míst, kde je již úklid organizován. Po registraci
budete mít možnost dát dobrovolníkům vědět
všechny důležité informace o vašem úklidu. Anebo
se jednoduše můžete připojit k již zveřejněné akci,
kterou si vyberete v interaktivní mapě.
Více informací naleznete na www.uklidmecesko.cz.

Velikonoce na hradě
Kašperk
Přijďte si užít svátky jara na hrad Kašperk od
15. do 18 dubna 2022.
Kromě prohlídkových okruhů na vás čeká
i bohatý doprovodný program.
O víkendu 16. a 17. 4. jsou připravené historické aktivity na nádvoří hradu, jako např.
střelba z luku nebo kuše, výroba pečetí,
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15. 4. 2022 / Krajina horského Sečuánu / Vimperk, Kavárna Ve Skále / přednáška renomovaného botanika doc. RNDr. Jana Kirschnera, CSc. o krajinářsky nejpozoruhodnější a přírodou
nejbohatší oblasti Tibetu, od 19 hodin. www.kulturavimperk.cz
15. 4. - 18. 4. 2022 / Velikonoce na hradě / hrad Kašperk / kromě prohlídkových okruhů na
vás čeká i bohatý doprovodný program. www.kasperk.cz

středověké skriptorium, hod podkovou a také
povídání o dávné historii a původu velikonočních kraslic. To vše v režii Spolku přátel historie a
šermu
Gabreta.

16. 4. 2022 / Velikonoční prohlídka města / Kašperské Hory / prohlídka města s průvodcem,
který vás provede historií, zajímavými zákoutími a malebnými uličkami města. Návštěvníci
získají i zajímavé informace o velikonočních zvycích a tradicích na Šumavě. Cca 70 minutová
prohlídka. Cena snížené vstupné 70 Kč, plné 90 Kč. Prodej vstupenek v infocentru na radnici,
tel. 376 503 413 (Náměstí 1, 341 92 K. Hory). Rezervaci vstupenek doporučujeme. Sraz před
budovou radnice v 15 hodin. www.kasphory.cz
17. 4. 2022 / Velikonoční Kašperské Hory / Kašperské Hory, náměstí / velikonoční program:
10:00 – 17:00 velikonoční řemeslné trhy; 11:00 Divadlo potulného čajovníka; 13:00 Šumaváci
– harmonikáři; 14:00 Gastronomická show Markéty Hrubešové; 15:00 Soutěž o nejlepší velikonoční nádivku; 15:30 Horalka – dechová muzika; 17:00 Hudební skupina Flám – pop-rock.
www.kasphory.cz
18. 4. 2022 / Velikonoční hra v zahradě zámku Kratochvíle / zámek Kratochvíle / tradiční
akce pro děti od 9 do 15.30 hodin. www.zamek-kratochvile.cz
20. 4. 2022 / Přednáška a beseda s Petrou Nel Smolovou: Požehnání srdce / Prachatice,
Radniční sál Staré radnice / Propojení srdce a mysli je důležitým krokem ke spokojenému
životu člověka. Od 17:15 hodin, vstupné: 50 Kč. www.visit.prachatice.eu
20. 4. 2022 / Šumavské bylinné - Michal Jančařík / Vimperk, MěKS / V talk show různých
chutí tentokrát ochutnáme moderátorské prostředí. Michal Jančařík – absolvent FF UK, narodil se a žije v Plzni, srdcem Šumavák, moderovaní se věnuje od roku 1998. Na podzim 2013
vydal knihu o cyklistických výletech po Šumavě „Na kole s Michalem Jančaříkem“. Vážné zdravotní problémy mu způsobily částečné ochrnutí a následné připoutání na vozík. www.kulturavimperk.cz
21. 4. - 23. 4. 2022 / Spolek Kašpar: Kráska z Leenane / hrad Kašperk / divadelní komedie
Martina McDonagha. Maureen žije v domě se svou matkou, o kterou pečuje, kterou nenávidí,
zároveň nedokáže odejít. Od 19 hodin. www.kasperk.cz
22. 4. 2022 / Přednáška prof. Martina Hilského / zámek Kratochvíle / Tradiční setkání s profesorem M. Hilským nad vyprávěním s názvem Shakespearovy sváteční komedie: Jak se vám
líbí? Akce se koná v Horním sále zámku od 19 hodin. www.zamek-kratochvile.cz

V neděli a v pondělí (17. a 18. 4.) se můžete těšit také na hudbu pod širým nebem, v průběhu
dvou dní zahraje průběžně na nádvoří hudební
skupina Benedictus kapelníka Milana Karpíška.
Hudební program zaměřený na středověkou
hudbu představí nejen charakteristické dobové
nástroje, ale především zahraje písně v češtině
i latině, tak jak se v lidovém i dvorském prostředí
ve středověku hrávalo a zpívalo. Zazní především
světská hudba, včetně písní milostných a pijáckých.

Velikonoční hra na
zámku Kratochvíle
Pro malé i velké návštěvníky bude na Velikonoční pondělí 18. dubna 2022 přichystána již
tradiční velikonoční hra.
A protože v tento den slavíme i Mezinárodní
den památek, budou otázky nejen z ranku velikonočního. Na ty, kteří vajíčka objeví a správně
odpoví, čeká v pokladně zámku odměna v podobě ilustrovaného průvodce pro školáky Objevování renesanční zahrady zámku Kratochvíle a
možná i další překvapení.

22. 4. 2022 / Za vzácným ptactvem Šumavy / Prachatice, CEV Dřípatka / Přednáška od 17
hodin ke Dni Země - Vítání ptačího zpěvu.
www.visit.prachatice.eu
22. 4. 2022 / Cesta jinam – autorské čtení
z knihy Jiřího Šestáka / Vimperk, Kavárna
Ve Skále / Veřejné čtení Jiřího Šestáka z
jeho stejnojmenné knihy – úsměvný příběh
ze smutné doby, kdy byl do hraniční Šumavy vstup zakázán. „Příběh knihy Cesta jinam je poskládaný ze střípků mých vzpomínek, zaslechnutých okamžiků, spojených
pryskyřicí mé fantazie a představivosti. Pokud se některé události nestaly, pak věřte, že se
stát klidně mohly. Některé části postav tohoto příběhu se v mém životě i vyskytovaly, a kdyby
se spolu setkaly, možná by tento příběh i stvořily. Zkrátka, vše se mohlo stát… pokud se to
nestalo…“ Od 19 hodin. www.kulturavimperk.cz
22. 4. 2022 / Den země - terénní program / Dům dětí a mládeže Horažďovice - Přírodovědná
stanice / tematický program pro širokou veřejnost. www.envicentrum.eu

Nedočkavci nemusí čekat až do Velikonoc,
protože Zámek Kratochvíle otevírá své brány již
v pátek 1. dubna.
Více informací naleznete na www.zamek-kratochvile.npu, nebo je získáte na telefonu 388
324 380 či emailové adrese: ups.cb.kr@npu.

Den Země v
Horažďovicích
Den Země si připomínáme každý rok 22.
dubna v podobě oslav, informačních a
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23. 4. 2022 / Den země - ornitologická přednáška / Dům dětí a mládeže Horažďovice - Enviromentální centrum Proud / Večerní setkání s předními regionálními ornitology a přírodovědci. www.envicentrum.eu
23. 4. 2022 / Slavnostní otevření nové expozice mineralogie / Horažďovice, muzeum /
www.horazdovice.cz
23. 4. 2022 / Ornitologická vycházka / Hrašova louka u Husinecké přehrady / od 8 do 12
hodin. www.visit.prachatice.eu
24. 4. 2022 / Den země - komentovaná prohlídka / Dům dětí a mládeže Horažďovice - Přírodovědná stanice / od 14 hodin. www.envicentrum.cz
24. 4. 2022 / Tůdle nůdle Aneb rošťačíme s dětmi / Prachatice, Městské divadlo / Pohádka pro děti od 15 hodin, vstupné 70 Kč. www.visit.prachatice.eu
24. 4. 2022 / Vimperský kašpárek / Vimperk, MěKS / Divadlo Bouček uvede pohádku pro děti Peklo s nevěstou,
od 15.30 hodin. Vstupné: děti zdarma, dospělí 70 Kč.
www.kulturavimperk.cz
26. 4. 2022 / Pevnosti bronzového věku v jižních Čechách / Prachatice, Prachatické muzeum / přednáška Daniela Hláska z Prácheňského muzea
v Písku, od 17 hodin. www.visit.prachatice.eu
28. 4. - 30. 4. 2022 / Spolek Kašpar: Lebka z Connemary / hrad Kašperk / divadelní představení od 19 hodin.
www.kasperk.cz
30.4. 2022 / Čarodějnický
slet / Prachatice, Velké
náměstí / od 17 hodin,
pod taktovkou hudebně divadelní skupiny Rybníkáři. www.visit.prachatice.eu
30.4. 2022 / Čarodějnický rej / Vimperk, letní scéna / Čarodějnické hrátky, hry, soutěže, lampionový průvod, ohňová show od 19 hodin. www.kulturavimperk.cz
30. 4. 2022 / Hus Muž duatlon / Záblatí a okolí / Tradiční duatlonový závod (běh-kolo-běh)
se uskuteční po dvouleté koronavirové pauze. www.visit.prachatice.eu

vzdělávacích akcí zaměřených na propagaci a
podporu ochrany životního prostředí.
V rámci těchto oslav jsme si pro Vás připravili
aktivity, které budou probíhat od pátku
22.4.2022 do neděle 24.4.2022.
Pátek 22.4. 2022 - Kam letí ten čáp?
Přednáška ornitologů RNDr. Františka Pojera
a Ing. Jiřího Vlčka nejen o čápech černých a bílých, ale i o dalších ptácích na Horažďovicku.
Přijďte se dozvědět odkud přilétá a kam odlétá
čáp z pivovarského komína. Čas: 18:30 – 19:30
hodin; místo: Envicentrum PROUD
Sobota 23. 4. 2022 - Vítání ptačího zpěvu
Vycházka s ornitology do anglického parku
Ostrov. Budeme poslouchat a pozorovat ptáky
s odborníky, kteří nás zasvětí do hlasů jednotlivých druhů ptáků a dozvíme se řadu zajímavostí z jejich života. V rámci vycházky nám ornitologové ukáží odchycené ptáky, které pak společně pustíme na svobodu. Sraz v 8:30 hodin u
lávky na Ostrov (ulice Zářečská) a poté se vydáme do parku.
Horažďovice z ptačí perspektivy: Odpoledne
vystoupáme na dvě věže. Kromě vzácného výstupu na jinak nepřístupnou věž klášterního
kostela se dozvíme některé střípky z historie
Horažďovic. Z věže zámku pak nahlédneme do
čapího hnízda na pivovarském komíně opravdu
silným dalekohledem. Sraz v 13.30 hodin před
„klášterním“ kostelem Nanebevzetí panny Marie (nároží ulic Blatenské a Strakonické).
S dalekohledem na rybník: Podvečerní pozorování ptáků s odborným výkladem. Přesné
místo bude vybráno těsně před akcí. Dalekohledy vám zapůjčíme. Sraz v 16.30 hodin před
budovou PROUDu odjezd vlastními auty/naší
dodávkou.
Neděle 24. 4. 2022 - Komentovaná prohlídka
v přírodovědné stanici
Přijďte se i se svými nejmenšími podívat z
blízka na zvířata do Přírodovědné stanice. Čas:
14:00 – 15:30 hodin, místo: Přírodovědná stanice

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

Upozornění: Časy jednotlivých aktivit jsou s
ohledem na charakter akce orientační a budou
se odvíjet od počasí i na základě atmosféry, kterou se nám společně podaří navodit. Více informací o činnosti a o akcích pořádaných Envicentrem Podbranský mlýn (PROUD) naleznete na
www.envicentrum.eu

