
Akce v Sušici a okolí květen 2023 

Pondělí 1.5. 

Sušice  

Sušice, stadion TJ Sušice 

O pohár starosty města Sušice – turnaj minipřípravek v kopané.  

Pondělí 1.5. 

Sušice  

Sušice, „Káčko“ – koncertní sál, od 17:00 hodin 

Absolventský koncert – vystoupí absolventi Základní umělecké školy ze Sušice oboru 

akordeon, housle, klavír, kytara smyčcový soubor j.h. 

Čtvrtek 4.5. – 

Sobota 6.5.  

Hrad Kašperk  

Hrad Kašperk, komorní sál v podsklepení, od 19:00 hodin  

Divadlo na hradě – Iluze – Rozebírat dávno minulé události nebo tak abstraktní prožitky, 

jako jsou láska, porozumění či smysl života, nebývá vždy dobrý nápad …, hořká komedie 

jednoho z předních současných ruských dramatiků. Spolek Kašpar v obnovené divadelní 

scéně v podsklepení purkrabství. Hrají: Eva Elsnerová, Jitka Nerudová, Jan Zadražil, Jakub 

Špalek, režie: Jakub Špalek.  

Pátek 5.5. 

Sušice 

Sušice, Městská knihovna, od 10:00 hodin  

Kiddův čtenářský klubík – pro děti od dvou do tří let s doprovodem dospělé osoby.  

Pátek 5.5. 

Sušice  

Sušice, Kino, od 19:30 hodin  

Dlouhý, Široký a krátkozraký – pohádka, která u dětí propadla, v podání Sušické 

divadelní společnosti.  

Sobota 6.5. 

Hauswaldská 

kaple  

Hauswaldská kaple, od 10:00 hodin 

Otevření pramene – Hauswaldská kaple – setkání, na které zve Římskokatolická farnost 

Sušice.  

Sobota 6.5. 

Annín – 

Mouřenec  

Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice, od 11:00 hodin  

Komentované prohlídky Mouřence – pravidelné prohlídky kostela a kostnice, sraz u 

kostela, bez rezervace, vstupné dobrovolné.      

Sobota 6.5. 

Sušice  

Sušice, Náměstí Svobody, od 12:45 hodin  

Oslavy osvobození v Sušici – 78 let od konce II. světové války – program: 12:45 

Karavana Swingers Band, 13:00 příjezd veteránů, 13:05 krátké uvítací proslovy, 13:20 

kladení věnců u Památníku padlých.  

Pondělí 8.5. 

Sušice 

Sušice, stadion TJ Sušice  

Memoriál Václava Hrabého – turnaj přípravek v kopané.  

Středa 10.5. 

Sušice  

Sušice, radnice – podkroví, od 15:00 hodin  

Vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru – plošná a prostorová tvorba – účinkuje 

smyčcový soubor J. Baierla a Faux Pas A. Sušilové.  

Středa 11.5. – 

Pátek 13.5. 

Hrad Kašperk  

Hrad Kašperk, komorní sál v podsklepení, od 19:00 hodin  

Divadlo na hradě – Slovácko sa nesúdí - Večer nejen s vínem, ale určitě o vínu! A taky 

o lidech, kteří jdou do všeho naplno. Spolek Kašpar v obnovené divadelní scéně 

v podsklepení purkrabství. Hrají: Eva Elsnerová, Daniel Pivoda Ondráček, Petr Halíček. 

Režie Filip Nuckolls. 

Čtvrtek 12.5.  

Hartmanice  

Hartmanice, hotel Vintíř, od 19:00 hodin  

2. šumavský kvíz – moderátor Ondřej Lerch. Soutěžní skupina po 4 – 6 členech, zápis 

skupin již nyní (osobně v hotelu Vintíř, e – mailem vintirhotel@gmail.com nebo na webu – 

hotelvintir.cz.  

Sobota 13.5. 

Sušice  

 

Sušice, Náměstí Svobody, od 8:00 hodin  

Farmářské trhy – tradiční trhy s farmářskými produkty na sušickém náměstí od 8:00 do 

12:00 hodin.  

Sobota 13.5. 

Sušice  

Sušice, Městská knihovna, od 10:00 hodin  

Malá technická univerzita – Zpracovatel odpadů – cyklus projektových dnů pro děti ve 

věku od 4 do 8 let. Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „Škola hrou“ 

rozvíjíme v dětech jejich technické a logické dovednosti.  

Sobota 13.5. 

Volšovy  

Volšovy – náves, od 10:00 a od 12:00hodin  

Den otevřených lesů – 2. ročník – komentované vycházky cca 3 km dlouhé od 10:00 a od 

12:00 hodin. Můžete se těšit na pochůzky po obecních, soukromých a církevních lesích a 

mailto:vintirhotel@gmail.com
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na ukázky lesnické mechanizace.  

Sobota 13.5. 

Annín – 

Mouřenec  

Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice, od 11:00 hodin  

Komentované prohlídky Mouřence – pravidelné prohlídky kostela a kostnice, sraz u 

kostela, bez rezervace, vstupné dobrovolné.      

Sobota 13.5. 

Sušice  

Sušice, ostrov Santos, od 15:00 hodin 

Majáles – tradiční studentská akce na ostrově Santos.            

Sobota 13.5. – 

Neděle 14.5. 

Hrad 

Velhartice  

Hrad Velhartice, od 10:00 do 17:00 hodin  

Oslava narozenin Karla IV. - netradiční prohlídky hradu ve Velharticích. Buďte svědky 

jednání, která povede Karel IV. se svými urozenými hosty - s bohatým a ne příliš 

spolehlivým Joštem z Rožmberka, jakož i s věrným Ojířem Švihovským z Rýzmberka 

a dalšími. 

Uvidíte rytíře na koních, krásné tanečnice, statečné šermíře a potěší Vás i dobová hudba. 

Neděle 14.5. 

Sušice  

Sušice, ostrov Santos 

Den pro rodinu 2023  

Neděle 14.5. 

Sušice  

Sušice, Smetanův sál, od 19:00 hodin  

Mirka Novak & Ivan Audes Trio – na Den matek koncert živého a pulsujícího vocal 

jazzu v podání tria bubeníka Ivana Audese, které doprovodí skvělou zpěvačku Mirku 

Novak, rodačku ze Sušice.  

Pondělí 15.5. 

Sušice  

Sušice, Městská knihovna, od 15:00 hodin 

Čtenářský klub pro dospělé – pod vedením Marie Přibové a Marie Maškové.  

Pondělí 15.5. 

Sušice  

Sušice, Galerie Sirkus, od 18:00 do 20:30 hodin 

Podvečery s kresbou – volné kurzy kresby a malby pro veřejnost s Miroslavem Šislerem. 

Cena: 200,- Kč/150,- Kč pro seniory a studenty. Kurzy jsou určené pro laickou veřejnost 

starší 18 let. 

Pondělí 15.5. – 

Pátek 19.5. 

Sušice  

Sušice, Základní umělecká škola, každý den od 14:00 hodin  

Dny otevřených dveří – v Základní umělecké škole v Sušici.  

Čtvrtek 18.5. 

Sušice  

Sušice, Kino, od 18:00 hodin  

Tančíme a hrajeme pro radost – večer tanečního dramatického oboru ZUŠ Fr. Stupky v 

Sušici.  

Čtvrtek 18.5. 

Sušice 

Sušice, KD Sokolovna, od 19:30 hodin 

Sušické slavnosti 2023 - Holky z porcelánu – premiéra divadelního představení. Sušická 

divadelní společnost Schody uvádí divadelní hru na motivy televizní komedie z roku 1974. 

Parta děvčat z velkoskladu porcelánu, vedena svéráznou a pěkně ráznou vedoucí má své 

starosti a radosti, a když jim do jejich „těžkých životů“ ještě zasáhne velká inventura a 

zarytí a nepoddajní (skutečně?) byrokrati je jasné, že se začnou dít věci veliké! 

Čtvrtek 18.5. – 

Sobota 20.5. 

Hrad Kašperk  

Hrad Kašperk, komorní sál v podsklepení, od 19:00 hodin  

Spolek Kašpar – Kytice - Balady skvostného českého klasika s originálními prvky 

loutkového bytového divadla aneb my dva a home made pupits. Balady jsou tam 

následující – Kytice, Svatební košile, Dceřina kletba, Zlatý kolovrat a Poklad. Hrají: Jakub 

Špalek, Jan Potměšil (alternace), Štěpán Coufal (alternace). Režie Kašpar. 

Pátek 19.5. 

Sušice  

Sušice, náměstí Svobody - Hlavní pódium, od 14:55 hodin            

Sušické slavnosti 2023 – městské slavnosti k zahájení letní turistické sezóny.  

Program – Náměstí:  

14:55 Úvodní slovo 

15:00 MŠ Tylova – Krásný šmoulí den 

15:15 ZŠ T.G.Masaryka – Pořád si rádi hrajeme  

16:15 SOŠ a SOU Sušice – Účesová tvorba – Amazonky  

16:30 Základní škola Elanor              

17:15 Štreka a Anthony         
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19:00 Karavana Swingers Band 

21:00 Midi Lidi 

23:00 Méta Monde  

Pátek 19.5. 

Sušice  

Sušice, Fuferna, od 15:00 do 18:00 hodin  

Sušické slavnosti 2023 - Zábavné odpoledne pro děti – pořádají sušičtí hasiči, TJ Sokol, 

Charita Sušice a Sušické kulturní centrum Sirkus.  

Pátek 19.5. 

Sušice  

Sušice, PDA, od 21:00 hodin 

Mega party slavnosti Sušice  

Pátek 19.5. 

Sušice  

Sušice, Sokolovna, od 22:00 hodin 

Sušické slavnosti – After party - Chris Sadler, support Apollo, Marshall, Floki, Charlie 

Silence 

Sobota 20.5. 

Sušice  

Sušice, Fuferna, od 10:00 do 17:00 hodin 

Sušické slavnosti 2023 - Zaostřeno na elektro! – Zábavně naučná akce pro děti i dospělé 

na téma recyklace elektroodpadu, velká nafukovací atrakce pro děti, drobné aktivity pro 

děti, soutěžní kvíz o malé ceny, edukační expozice s panely popisujícími recyklační 

koloběh a proces zpracování elektroodpadu.  

Sobota 20.5. 

Sušice  

Sušice, náměstí Svobody – Hlavní pódium, od 10:55 hodin  

Sušické slavnosti 2023 - městské slavnosti k zahájení letní turistické sezóny.  

Program – Náměstí:  

10:55 Zahájení sobotního programu 

11:00 Základní škola Lerchova ulice – Tančíme pro radost  

11:45 Mateřská škola Sušice, Smetanova – Náčelník Sombrero a jeho kmen  

12:05 Otavěnky  

12:20 Taneční klub Fialka – Tanec v srdci  

12:45 Tělocvičná jednota Sokol Sušice – Cvičební odpoledne  

12:55 Školička modelek JM Models Klatovy, módní přehlídka – módní kolekce jaro 2023  

13:00 Základní škola a mateřská škola Hrádek u Sušice – taneční pásmo  

13:20 Taneční akademie, Sportoviště Sušice  

14:00 Základní umělecká škola Horažďovice – orchestr  

14:55 Taneční skupina – Marty Dance Klatovy  

15:30 Solovačka  

16:45 TS Power Kašperské Hory  

17:45 Bossanoha  

19:15 Venešecha  

21:30 Monkey Business  

23:15 EKG Heart Rock  

Sobota 20.5. 

Sušice  

Sušice, ZŠ Lerchova – hala, od 10:00 do 14:00 hodin 

Sušické slavnosti – Tvůrčí dílny pro veřejnost – výstava prací žáků. Akce bude probíhat 

od 10:00 do 14:00 hodin.  

Sobota 20.5. 

Annín – 

Mouřenec  

Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice, od 11:00 hodin  

Komentované prohlídky Mouřence – pravidelné prohlídky kostela a kostnice, sraz u 

kostela, bez rezervace, vstupné dobrovolné.      

Sobot 20.5. 

Sušice  

Sušice, Lesopark Luh, od 13:30 do 16:30 hodin 

Sušické slavnosti 2023 - Superhrdinský pohádkový les -  tradiční akce pro děti. Start  u 

mostu na ostrov Santos.                        

Sobota 20.5. 

Annín – 

Mouřenec  

Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice, od 14:00 hodin 

Mouřenec slaví 30 let od znovuotevření - slavnostní poutní mše sv. na Mouřenci, která se 

koná při příležitosti 30 let od znovuobnovení tohoto místa. V tento bude také zahájeno 

Mouřenecké léto. 

Sobota 20.5. 

Sušice  

Sušice, ostrov Santos, od 16:00 hodin  

Sušické slavnosti 2023 – ostrov Santos – Program: 
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16:00 Smíšený pěvecký sbor Svatobor, dirigent Josef Baierl, Andrea Sušilová, klavír 

Zdeňka Milotová, název vystoupení Česko – bavorsko – švýcarské setkání s písní  

16:30 Okénko Základní umělecké školy Sušice  

17:00 Smíšený pěvecký sbor Kammerchor Kötzting, dirigent Stefan Tscherney, „Love is in 

the Air, milostné písně renesanční i popové.  

Sobota 20.5. 

Sušice  

Sušice, kapucínský kostel sv. Felixe, od 18:00 hodin 

Slavnost sv. Felixe – večerní mše svatá, která se uskuteční při příležitosti slavnosti sv. 

Felixe. Liturgii hudebně doprovodí sušická kytarovka.  

Sobota 20.5. 

Sušice  

Sušice, PDA, od 22:00 hodin 

Kabát Revival Plzeň         

Sobota 20.5. – 

Neděle 21.5. 

Sušice  

Sušice, slalomová trať u vodáckého tábořiště v Sušici 

Sušické vodní slalomy – pořádá Klub vodních sportů Sušice, z.s. na slalomové trati u 

sušického vodáckého tábořiště.  

Neděle 21.5. 

Sušice  

Sušice, u kašny na náměstí, od 11:00 hodin  

Sušické slavnosti 2023 – Turistický výstup na vrch Svatobor – od 13:00 hodin zahraje 

skupina Štreka – old country band.  

Čtvrtek 25.5. 

Neděle 28.5.   

Jindřichovice  

Jindřichovice, zámek 

Létající ateliér – malířská výprava s malířem Miroslavem Šislerem. Výtvarné potřeby 

zajištěny, ubytování pro zájemce zajištěno v zámeckých apartmánech v zámku 

v Jindřichovicích.         

Sobota 27.5. 

Sušice - 

Páteček 

Sušice – Páteček, od 9:00 hodin  

Čištění Otavy – více informací na www.otavatour.cz  

Sobota 27.5. 

Annín – 

Mouřenec  

Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice, od 11:00 hodin  

Komentované prohlídky Mouřence – pravidelné prohlídky kostela a kostnice, sraz u 

kostela, bez rezervace, vstupné dobrovolné.      

Sobota 27.5. 

Sušice  

Sušice, Náměstí Svobody 

Den s hasiči - krajská soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel při dopravní 

nehodě. Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Sušice.  

Sobota 27.5. 

Sušice  

Sušice, KD Sokolovna, od 14:00 hodin  

Dětská diskotéka – oslavte Dětský den v sušické Sokolovně s Tlapkovou patrolou, 

Králíčkem Bingem a Wednesday! Vstupné 150,- v předprodeji, 200,- na místě.  

Sobota 27.5. 

Hrádek u 

Sušice  

Hrádek u Sušice, zámek, od 17:00 hodin 

Komentovaná prohlídka zámeckého areálu s majitelem - Ing. arch. Pavel Lejsek koupil 

zámecký areál v roce 2000. V roce 2010 otevřel pro veřejnost samotný zámek a během 

dalších let postupně opravuje a zpřístupňuje další objekty areálu. Nejedná se o prohlídku s 

výčtem historických dat, ale hlavně o osobní zkušenost majitele se záchranou historického 

objektu a jeho smysluplného využití v současnosti. Prohlídka povede i do částí areálu, které 

nejsou běžně veřejnosti přístupné a bude na závěr zpestřena drobným občerstvením. 

Předpokládaná délka prohlídky: cca 100 minut. Prohlídka začíná před recepcí zámku ve 

vstupní hale.  

Vstupné: 250 Kč/osoba 

Rezervace a prodej vstupenek  zajišťuje recepce zámku na telefonním čísle 725 083 093 

nebo na recepce@zamekhradek.cz.  

Sobota 27.5. 

Hrad Kašperk  

Hrad Kašperk, nádvoří, od 17:00 hodin  

Ultima Thule Bohemiae - Jedinečný koncert pod širým nebem na hradním nádvoří. Za 

nevšedním koncertním zážitkem stojí plzeňská kapela Panychida, jež jím uzavírá putování 

historií Šumavy v podobě alb „Gabreta Aeterna“ a „Ŕíruřeč/Dreisessel“. 

Neděle 28.5. 

Sušice  

Sušice, kapucínský kostel sv. Felixe, od 18:00 hodin 

Festival duchovní hudby a mše sv. u kapucínů – v rámci Festivalu duchovní hudby 

http://www.otavatour.cz/
mailto:recepce@zamekhradek.cz
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Šumava – Bayerischer Wald zde vystoupí během mše sv klatovský sbor Šumavan. Na tento 

den připadá církevní slavnost Seslání Ducha svatého, a tak hudba ještě více podtrhne 

liturgické slavení.  

  

 DLOUHODOBÉ  AKCE 

  

Sobota 3.9. – 

Sobota 27.5.  

Žihobce 

Žihobce, Muzeum Lamberská stezka, listopad – březen pátek, sobota 9.30 - 15.30 hodin 

Textilní variace Růženy Bílkové – výstava fantazií i skutečných obrazů realizovaných na 

tapiseriích.  

Sobota 15.10. – 

Pondělí 15.5. 

Žihobce  

Žihobce, Muzeum Lamberská stezka, listopad – březen, pátek, sobota 9:30 – 15:30 hodin  

(Ne)obyčejný život pana učitele Adolfa Pintíře ve víru událostí 20. století – výstava k 

100. výročí jeho narození  

Sobota 15.10. – 

Středa 31.5.  

Žihobce 

Žihobce, Muzeum Lamberská stezka, listopad – březen pátek, sobota 9.30 - 15.30 hodin 

Stromy a my - toulky Šumavou od jeseně do vesny – fotografická výstava Miroslava 

Zámečníka.  

Duben – 

Květen 

Mlázovy  

Mlázovy, zámek, duben – květen otevřeno středa – sobota 14:00 – 18:00 hodin  

Stálá expozice o historii panství s unikátní barokní černou kuchyní + Zámecký park 

s obřími společenskými hrami: kuželky, šachy, dáma a člověče, nezlob se.  

Sobota 1.4. – 

Úterý 31.10. 

Mlázovy  

Mlázovy, zámek  

Přes 400 ořezávátek na jednom místě – výstava je přístupná v rámci prohlídky stálé 

expozice „Historie, kterou odvál čas, přesto žije dál“. Zapůjčeno ze soukromé sbírky paní 

Jany Javorské.  

Pátek 28.4. – 

Neděle 11.6.  

Sušice  

Sušice, galerie Sirkus, otevřeno: pondělí, středa 8:00 – 11:30, 12:30 – 15:30, 17:00 – 20:00, 

úterý, čtvrtek 8:00 – 11:30, 12:30 – 16:30, 17:00 – 20:00, pátek 8:00 – 11:30, 12:30 – 

13:30, 17:00 – 20:00, sobota 17:00 – 20:00, neděle 14:00 – 20:00 hodin  

Ivan Vala – Přítomnost existence – výstava fotografií, kreseb a plastik.  

Úterý 2.5. – 

Čtvrtek 25.5. 

Sušice  

Sušice, Muzeum Šumavy, otevřeno denně mimo pondělí  

Martin Bernard – Dřevěné plastiky – výstava vyřezávaných plastik.  

Středa 3.5. - 

Pátek 30.6. 

Hrad Kašperk  

Hrad Kašperk, otevřeno út – pá od 10:00 do 16:00 hodin, so – ne 10:00 – 17:00 hodin 

České korunovační klenoty … na dosah – Mistrovské repliky nejcennějšího českého 

pokladu a osudy 22 korunovaných panovníků – unikátní výstava v západní věži hradu 

Kašperk. Autorem znamenitých replik je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků, 

legenda mezi šperkaři – Jiří Urban, který realizoval šperky např. pro anglickou královnu 

Alžbětu II., kříž pro paže Jana Pavla II., repliku císařské koruny Svaté říše římské a 

nedávno také repliky cášské a lombardské koruny. O výrobu kopie královského žezla se 

postarali manželé Blanka a Matúš Cepkovi z Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. 

O výrobu kopie Svatováclavského meče se postaral mečíř Patrik Bárta. 

Výstava bude zpřístupněna v západní věži hradu Kašperk. Dopolední termíny jsou 

vyhrazené pro žáky a studenty ZŠ a SŠ, odpolední termíny jsou přístupné široké 

veřejnosti a to vždy v 13:00, 13:30, 14:30, 15:30 a 16:00 hod.  

Vstupné: základní 190 Kč, děti a studenti 100 Kč, důchodci 140 Kč.  

Od Pátku 12.5. 

Dlouhá Ves  

Dlouhá Ves, Muzeum dřevařství  

Muzeum Dřevařství – provozní doba na květen je: pátek 9:00 – 12:00, 13:30 – 16:00, 

sobota 9:00 – 14:00, neděle – zavřeno.  

 

Změna programu vyhrazena.  


