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Květnové akce na Šumavě 

 

do 29. 5. 2022 / Výstava Upomínky z poutních míst / Pavilonu skla Klatovy / výstava před-

stavuje skleněné upomínky, které si poutníci a poutnice kupovali od 18. do 20. století, když 

dorazili na poutní místa. www.pask-klatovy.cz 

do 31. 5. 2022 / Sny a skutečnosti / Kašperské Hory, Galerie radnice / výstava obrazů a fo-

tografií 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 

1. 5. 2022 / Zahájení výstavy „Babiček“ Boženy Němcové / Mlázovy, zámek / k 160. výročí 

úmrtí spisovatelky Boženy Němcové vystavujeme zapůjčenou soukromou sbírku 160 růz-

ných vydání knihy Babička. Slavnostní zahájení se koná od 17 hodin. Stálou expozici lze nyní 

navštívit od úterý do soboty vždy mezi 14 – 18 hodinou. Přes prázdniny denně od 11 do 18 

hodin. www.zamekmlazovy.cz 

1. 5. 2022 / Ukázka bojové techniky / Kašperské Hory / od 11.30 hodin na náměstí. 

www.kasphory.cz 

2. 5. 2022 / Divadlo na Šumavě / Vimperk, městská knihovna / vernisáž výstavy mapující 

divadelní historii na Šumavě, od 17 hodin. www.kulturavimperk.cz 

2. 5. - 31. 5. 2022 / Výstava Sen ve snu / Zimní zahrada MěÚ Prachatice / Průřez tvorbou 

žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Prachatice. Vstupné: zdarma. 

www.prachatice.eu 

4. 5. 2022 / Uctění památky padlých z II. světové války / Poběžovice, hřbitov / od 17 ho-

din. www.pobezovice.cz 
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Květnové oslavy 
osvobození 

Na mnoha místech Šumavy si připomene-
me 77. výročí osvobození jihozápadních Čech 
americkou armádou a ukončení 2. světové 
války.  

 

 

 Cílem je připomenutí sledu událostí na pře-
lomu dubna a května 1945. Tehdy americké 
jednotky překročily průsmyky v jižní části Čes-
kého lesa a Šumavy.  

 

http://www.pask-klatovy.cz/
http://www.kasphory.cz/
http://www.zamekmlazovy.cz/
http://www.kasphory.cz/
http://www.kulturavimperk.cz/
http://www.prachatice.eu/
http://www.pobezovice.cz/
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4. - 7. 5. 2022 / Květnové oslavy 2022 / Kvilda a okolí - Volyně, Kvilda, Volary, Český 

Krumlov / Od války k válce - soubor kulturních a vzpomínkových akcí v celém regionu. 

5. - 8. 5. 2022 / 30. Historic Vltava Rallye, 56. Rallye Šumava Klatovy / Klatovy a okolí / 

www.pamk.cz 

5. 5. 2022 / Květnová jízda osvobození / Velhartice a okolí / 4. obrněná "Prácheňsko" Vás 

zve po stopách XII. sboru 3. armády US na průjezd kolony historických vozidel Velharticemi, 

od 8:30 hodin. 

6. 5. 2022 / Vzpomínková jízda k osvobození jihozápadních Čech / Kašperské Hory / od 

11.30 hodin na náměstí. www.kasphory.cz 

7. 5. 2022 / Vzpomínková jízda k osvobození jihozápadních Čech / Prachatice / od 14.20 

hodin na náměstí. www.prachatice.eu 

7. 5. 2022 / Oslava místní produkce / Prachatice, Skalka / tradiční trh od 10 do 13 hodin. 

www.prachatice.eu 

7. 5. 2022 / Komentované prohlídky / Kostel sv. Mořice, Annín / Přijďte si prohlédnout 

kostel ze 13. století s vzácnými gotickými freskami a zvonem z roku 1329. Od 11 hodin. 

www.pratelemourence.cz 

7. 5. 2022 / Ukliďme Šumavu / Stožec, IS / Pojďme společně uklidit šumavské stezky, cesty 

nebo studánky. Zapojit se může jednotlivec, rodina nebo 

celá skupina, třída nebo oddíl. Mapy s trasami úklidu bu-

dou vydány v informačním středisku, kontakt: 388 335 014, 

731 530 466; úklidové pytle a rukavice budou k vyzvednutí 

v informačním středisku, není nutná registrace na webu. 

www.npsumava.cz 

7. 5. 2022 / Křest nového hasičského vozu / Poběžovice / 

průvod městem od 14 hodin s hudbou a s občerstvením. 

www.pobezovice.cz 

7. 5. 2022 / Slavnostní odhalení sochy Karla Paleczka / 

Železná Ruda - vrchol hory Pancíř / Od 14.14 hodin. 

7. – 8. 5. 2022 / Kašperk za Karla IV. / hrad Kašperk / bo-

hatý doprovodný program na nádvoří. www.kasperk.cz 

7. – 8. 5. 2022 / Ukliďme Šumavu / Kvilda, IS / Pojďme společně uklidit šumavské stezky, 

cesty nebo studánky. Zapojit se může jednotlivec, rodina nebo celá skupina, třída nebo od-

díl. Mapy s trasami úklidu budou vydány v informačním středisku, kontakt: 388 435 544; 

úklidové pytle a rukavice budou k vyzvednutí v informačním středisku, není nutná registrace 

na webu. www.npsumava.cz 

8. 5. 2022 / Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Poběžovice / Poběžovice / od 15 hodin před info-

centrem. www.pobezovice.cz 

9. 5. 2022 / Šumavské bylinné – Michal Jančařík / Vimperk, MěKS / V talk show různých 

chutí tentokrát ochutnáme moderátorské prostředí. Od 19 hodin. www.kulturavimperk.cz 

11. 5. 2022 / Taneční ohlédnutí / Prachatice, Městské divadlo / Akce k příležitosti 30.výročí 

založení ZUŠ Vlachovo Březí, od 18 hodin. Vstupné: 100 Kč. www.prachatice.eu 

11. 5. 2022 / Trio opera diva / Vimperk, zámek / komorní soubor interpretující především 

klasickou hudbu. Operní árie, české a arménské písně, muzikál… To vše v podání Ani Varda-

nyan – zpěv, Eva Mišková – flétna, Drahoslava Satorová – klavír, zpěv. Od 19 hodin. 

www.kulturavimperk.cz 

11. 5. 2022 / Klavírní koncert - August Förster a Klára Skalková / Klatovy, Městská knihov-

na Klatovy - Refektář jezuitské koleje / koncert z cyklu „August Förster a jeho ženy. Od 19 

hodin. www.klatovy.cz 

13. – 14. 5. 2022 / Přednáška Jakuba Greschla o cestě do severských zemí / Poběžovice, 

obřadní síň MěÚ / od 17 hodin. Vstupné dobrovolné. www.pobezovice.cz 

Ve Volyni bude dobový tábor KVH gabreta 
k vidění již ve středu 4. května od 15 hodin, 
v 16 hodin proběhne pietní akt u pomníku 
padlých. Poté bude následovat doprovodný 
program v kině. 

Ve čtvrtek 5. května se přesune kolona his-
torických vojenských vozidel na Zhůří a na 
Kvildu. V pátek 6. května bude putovat do Vo-
lar a v sobotu bude probíhat celodenní pro-
gram v Českém Krumlově. 

Vzpomínková jízda po stopách českoslo-
venské samostatné obrněné brigády vyrazí 
také z Prácheňska.  

 

V pátek 6. května před polednem přijede 
historická kolona do Kašperských Hor, kde se 
uskuteční ve 12 hodin pietní akt před radnicí. 

V sobotu 7. května ve 14.20 hodin vjede ko-
lona obrněné brigády Klubu přátel čtvrté obr-
něné divize Prácheňska na prachatické Velké 
náměstí. O hudební doprovod se postarají po-
sluchači a absolventi Základní umělecké školy 
Prachatice se skupinou Saxband pod vedením 
Pavla Pavelky. Po zastávce v Prachaticích bude 
vojenská kolona pokračovat k památníku ve 
Vitějovicích, kde starosta Prachatic Martin 
Malý a starostka obce Vitějovice Lenka Tůmo-
vá uctí památku padlých za II. světové války. 

 

Kašperk za Karla IV. 

 Týden před připomínkou výročí narozenin 
Karla IV., jenž mimo jiné založil v roce 1356 
hrad Kašperk, ovládnou nádvoří stará řemes-
la, doboví zbrojnoši a šermíři, dobová hudba 
a vůbec atmosféra středověku. 

 

Zveme Vás o víkendu 7. – 8. května 2022 na 
hrad. Nepřetržitý program potrvá celý víkend 
na nádvoří, a to od 10 do 17 hodin. Vstup na 
nádvoří bude výjimečně zpoplatněn. Více in-
formací na www.kasperk.cz 

 

 

 

 

http://www.pamk.cz/
http://www.kasphory.cz/
http://www.prachatice.eu/
http://www.prachatice.eu/
http://www.pratelemourence.cz/
http://www.npsumava.cz/
http://www.pobezovice.cz/
http://www.kasperk.cz/
http://www.npsumava.cz/
http://www.pobezovice.cz/
http://www.kulturavimperk.cz/
http://www.prachatice.eu/
http://www.kulturavimperk.cz/
http://www.klatovy.cz/
http://www.pobezovice.cz/
http://www.kasperk.cz/
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14. 5. 2022 / Komentované prohlídky / Kostel sv. Mořice, Annín / Přijďte si prohlédnout 

kostel ze 13. století s vzácnými gotickými freskami a zvonem z roku 1329. Součástí areálu je i 

barokní kostnice plná lidských ostatků. Na Mouřenci natáčel režisér Jiří Strach část pohádek 

Anděl Páně a Tři životy. Vstup bez podmínek, vstupné dobro(libo)volné, sraz u kostela. Od 

11 hodin. www.pratelemourence.cz 

14. 5. 2022 / Vítání ptačího jara / Stožec, IS / Během víkendu se při exkurzích, přednáškách 

a praktických ukázkách dozvíte zajímavosti ze života šumavských ptáků a rysa ostrovida. Na 

akci je třeba se předem přihlásit: SEV Stožec - 

tel. 731 530 508 nebo na e-mail: marke-

ta.korbelova@npsumava.cz. Podrobné propo-

zice a přihlášky naleznete v kalendáři akcí na 

www.npsumava.cz   

16. 5. 2022 / Vimperský máj / Vimperk, 

městská knihovna / zahájení venkovní kultur-

ní sezony, vernisáž výstavy - Ukrajina - výtvar-

níci proti agresi, koncert pěveckých sborů – ZŠ Smetanova, ZUŠ Vimperk, Canto. Od 17 ho-

din. www.kulturavimperk.cz 

17. 5. 2022 / Viktorčina cesta tam: Karpatský oblouk – pěšky do Banátu / Vimperk, 

městská knihovna / Pěšky přes Slovensko, Polsko, Ukrajinu a Rumunsko po hřebenech Kar-

pat s cílem v Banátu – to byla Viktorčina tři a půl měsíce trvající cesta plná dobrodružství. Od 

20 hodin. www.kulturavimperk.cz 

18. 5. 2022 / Den otevřených dveří / Hoslovice, středověký mlýn / V rámci Mezinárodního 

dne muzeí jsme si pro vás připravili volný vstup do všech našich objektů doplněný o komen-

tované prohlídky; od 9 do 16 hodin. www.muzeum-st.cz 

18. 5. 2022 / Přednáška - Simona Tancerová a Kamila Doubková: Bylinky pro srdce / Pra-

chatice, Radniční sál Staré radnice / správnou činnost srdce můžeme podpořit bylinkami a 

bylinnými čaji. Místa je nutné rezervovat ve studovně Městské knihovny. Od 17.15 hodin. 

www.prachatice.eu 

19. 5. 2022 / Po válce v šest U Koblerů / Janovice nad Úhlavou, sál MěÚ / aneb Janovicko v 

posledních dnech 2. světové války a prvních týdnech míru... je název přednášky o pováleč-

ném a překotném dění v klatovském regionu. Přednáší Jan Jirák, archivář Vlastivědného mu-

zea Dr. Hostaše v Klatovech. Od 18 hodin.  

19. 5. 2022 / Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy, refektář městské knihovny / 

2. koncert festivalu "Drama a láska" Renata Penezić (Chorvatsko), Jan Ostrý - flétny, Vojtěch 

Novák – klavír; od 19 hodin. www.klatovy.cz 

19. – 21. 5. 2022 / Inscenace Kytice / Hrad Kašperk / klasika Karla Jaromíra Erbena bude 

premiérově uvedena na Kašperku, účinkují mimo jiné i Jakub Špalek a Jan Potměšil. Začátek 

v 19 hodin. www.kasperk.cz 

20. 5. 2022 / Májová „retro“ tancovačka / Prachatice, Národní dům / hity 80. a 90. let 

k tanci i poslechu zahraje vimperská kapela De Facto, kterou zahraničními peckami doplní DJ 

Petr Šlosek, od 20 hodin. www.prachatice.eu 

20. 5. 2022 / Extrémní závod 1000 miles / Vimperk, Kavárna Ve Skále / … aneb Na kole z 

nejzápadnějšího bodu ČR na nejvýchodnější bod SR. O své zážitky ze závodu a z putování 

okolo České republiky se podělí cestovatel Martin Čuba. Vstupné dobrovolné, od 19 hodin. 

www.kulturavimperk.cz 

20. 5. 2022 / Festival muzejních nocí / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu / 18. 

ročník, od 17 hodin, vstupné: zdarma. www.prachatice.eu 

20. 5. 2022 / Historie židovské rodiny Pollakových z Velhartic / Velhartice, kulturní dům / 

přednáška Mgr. Pavla Koury o osudu Velhartické továrnické rodiny ve světle nejnovějších 

historických poznatků. 

 Provazochodci mezi 
věžemi na Kašperku 

Dýchej, soustřeď se, uvolni se a udělej dal-
ší krok.  

Den s provazochodci, který se uskuteční 
v sobotu 14. 5. 2022 na hradě Kašperk,  před-
staví vůbec poprvé nevšední aktivitu, kterou 
na Kašperku můžete vidět na vlastní oči: pře-
chod na laně mezi věžemi! Nenechte si je ujít, 
protože se v průběhu můžete vypravit do 
prostorů hradního paláce a vidět nevšední 
výkon akrobatů přímo nad sebou! Přechody 
mezi věžemi se uskuteční vícekrát 
v průběhu dne. 

V průběhu celého dne si veřejnost může 
vyzkoušet provazochodectví na tzv. slackline 
v nízké (bezpečné) výšce při zemi, a to pod 
dohledem zkušených chodců. Více na 
www.kasperk.cz 

 

Staročeský řemeslný 
jarmark na Linecké 

stezce 

Již od roku 2013 je držitelem šumavského 
zážitku Staročeský řemeslný jarmark na Li-
necké stezce, který každoročně pořádá měs-
to Netolice. 

 

Zveme Vás na tuto tradiční slavnost města 
Netolice, jež se letos bude konat 21.května 
2022 na netolickém náměstí. 

Na jarmarku, který probíhá po celý den, 
můžete shlédnout ukázku starých řemesel a 
nakoupit vlastnoručně vyrobené produkty a 
výrobky přímo od řemeslníků. Také je připra-
ven celodenní kulturní program, např. hu-
dební vystoupení, dílničky pro děti, historické 
atrakce a divadlo pro děti, kejklířská vystou-
pení, ohňová show...  

Více informací k akci získáte na 
www.netolicky-jarmark.webnode.cz 

 

Májová retro 
tancovačka v 
Prachaticích 

Všechny srdečně zveme v pátek 20. května 
od 20 hodin do Národního domu na Májo-
vou „retro“ tancovačku. 

 

http://www.pratelemourence.cz/
mailto:marketa.korbelova@npsumava.cz
mailto:marketa.korbelova@npsumava.cz
http://www.npsumava.cz/
http://www.kulturavimperk.cz/
http://www.kulturavimperk.cz/
http://www.muzeum-st.cz/
http://www.prachatice.eu/
http://www.klatovy.cz/
http://www.kasperk.cz/
http://www.prachatice.eu/
http://www.kulturavimperk.cz/
http://www.prachatice.eu/
http://www.kasperk.cz/
http://www.netolicky-jarmark.webnode.cz/
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20. 5. 2022 / Cesta pohádkovým lesem / Prachatice, Areál lesních her / Dům dětí a mláde-

že Prachatice srdečně zve všechny děti jejich rodiče a prarodiče, od 15 hodin. 

www.prachatice.eu 

20. 5. 2022 / Benefiční koncert pro Tadeáška / Klatovy, refektář městské knihovny / Přijď-

te na benefiční koncert, na němž vystoupí kytaristé Ivan Boreš a Vojtěch Vrtiška; od 19 ho-

din. www.klatovy.cz 

20. 5. 2022 / Koncert hudebního tria Trio Opera Diva / Stachy, obecní sál / od 19 hodin. 

www.stachy.cz 

21. 5. 2022 / Komentované prohlídky / Kostel sv. Mořice, Annín / Přijďte si prohlédnout 

kostel ze 13. století s vzácnými gotickými freskami a zvonem z roku 1329. Od 11 hodin. 

www.pratelemourence.cz  

21. 5. 2022 / Dětský den / Jiřičná, Outline centrum / Zahrada týmových her pro děti i do-

spělé - s doprovodem instruktora, společenské hry v hobitím domku, volně přístupná tram-

polína, lanová opičí dráha nad potokem a prolézačky. V čase 16 - 17 hod možnost svezení na 

koni a poníkovi. Celé odpoledne budou připraveny i výtvarné řemeslné dílny paní Milušky 

Schmalzové. K tanci a poslechu zahrají Paleťáci z Klatov. Skvělá nabídka naší Hospůdky v le-

dovém sklepě, posezení uvnitř i na terase. Od 13 hodin. www.jiricna.com 

21. 5. 2022 / Z bylinkového hrnečku / Hoslovice, středověký mlýn / Tematická řemeslná 

akce s pečením a ochutnávkou chleba, řemeslným jarmarkem, komentovanými prohlídka-

mi, pouštěním mlýnského kola a dílničkami pro děti. Akce se koná za každého počasí. 

Vstupné: 50/25 Kč; od 10 do 16 hodin. www.muzeum-st.cz 

21. 5. 2022 / Staročeský řemeslný jarmark na Linecké stezce / Netolice, náměstí / 

www.netolicky-jarmark.webnode.cz 

21. - 22. 5. 2022 / Majáles / Vimperk, letní kino / 6. ročník. www.kulturavimperk.cz 

26. 5. 2022 / ZUŠ Open / Vimperk, MěKS / Koncert komorních souborů, od 18 hodin. 

www.zusvimperk.cz 

26. 5. 2022 / Dominika na cestě Japonskem / Janovice nad Úhlavou, sál MěÚ / Cestovatel-

ský večer se spoustou fotografií a zajímavým vyprávěním Dominiky Gawliczkové, která svět 

poznává se sedla motorky. O nevšedních zážitcích píše s nadhledem a vtipem ve svých 

úspěšných knihách. Od 18 hodin. 

27. 5. 2022 / Seminář s vizážistkou Danou Beranovou / Stachy, obecní sál / od 17 hodin. 

www.stachy.cz 

28. 5. 2022 / Komentované prohlídky / Kostel sv. Mořice, Annín / Přijďte si prohlédnout 

kostel ze 13. století s vzácnými gotickými freskami a zvonem z roku 1329. Od 11 hodin. 

www.pratelemourence.cz 

29. 5. 2022 / Vimperský kašpárek / Vimperk, MěKS / pohádka pro děti Kejklíř Vojta Vrtek - 

Velká cirkusová pohádka, od 15.30 hodin. www.kulturavimperk.cz 

31. 5. 2022 / Hrrr na lupinu / Stožec, IS / ruční vytrhávání nepůvodní lupiny mnoholisté po-

dél Studené Vltavy ze Stožce k Černému Kříži. Délka trasy: 6 km; kontakt: 388 335 014, 731 

530 466, na akci je nutné předchozí objednání, děkujeme. www.npsumava.cz 

Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i vy. Zajímavé články a příspěvky, tipy 
na výlety a kulturní akce (společně s fotografií) nám zasílejte na e-mail kytlicova@rras.cz 

 

 

 

 

Hity 80. a 90. let k tanci i poslechu zahraje 
vimperská kapela De Facto, kterou zahranič-
ními peckami doplní DJ Petr Šlosek. Vstupenky, 
včetně rezervace místa, můžete zakoupit od 2. 
května na městském úřadě v kanceláři odboru 
kultury, školství a cestovního ruchu číslo dveří 
128 či přímo na místě v den konání akce. Za-
šátrejte ve skříni, prolezte půdy a vyrazte 
v retro oblečení „zapařit“ na staré fláky, které 
se dodnes hrají a nikdy neomrzí. Více na 
www.prachatice.eu. 

 

Majáles Vimperk 

Zveme Vás na 6. ročník Majálesu Vimperk! 

Potvrzené kapely: Mig 21; Wohnout; Gleb 
(SK); Calin; Aneta & The Soul Uncles; Jandanos; 
Matěj a další jména se dozvíte již brzy na 
www.majalesvimperk.cz nebo na facebooku. 

Vstupenky: 450 Kč / předprodej v Infocentru 
Vimperk, Kavárně ve skále a Café Mráz, 460 
Kč/ předprodej v síti Fox Ticket; 250 Kč / děti 
6-12 let (pouze na místě); děti do 6 let zdarma; 
Rodinné vstupné: 1000 Kč / 2 dospělí + 1 dítě 
6-12 let; 1100 Kč / 2 dospělí + 2 děti 6-12 let. 
Tyto vstupenky jsou k dostání pouze v síti Fox 
Ticket, k částce je potřeba vždy přičíst manipu-
lační poplatek za platbu 20 Kč. 

 

Komentované prohlídky 
na Mouřenci 

Přijďte si prohlédnout kostel ze 13. století s 
vzácnými gotickými freskami a zvonem z roku 
1329.  

 

Součástí areálu je i barokní kostnice plná lid-
ských ostatků. Na Mouřenci natáčel režisér Jiří 
Strach část pohádek Anděl Páně a Tři životy. 
Komentované prohlídky se konají každou ne-
děli od 11 hodin, vstup bez podmínek, vstupné 
dobro(libo)volné, sraz u kostela. Více informací  
naleznete na www.pratelemourence.cz  
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