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PhDr. LADISLAV ČEPIČKA, historik, editor a nakladatel
předseda muzejního spolku Vimperského panství
pořad „Johann Steinbrener – šumavský Baťa“, příběh největšího tiskařského podniku v Evropě
pořad „Zaniklé sklárny Šumavy
pořad „Železná opona na Šumavě“
MARCEL GRUS, redaktor
pořad „Jdou krásné básně kolem mne“ o životě Františka Daniela Mertha, faráře a básníka ze
Strašína
VLADISLAV HOŠEK, fotograf
fotografický pořad o krásách Šumavy z bavorské i české strany
PETR KOPP, šumavský pamětník a JAN KOPP, spisovatel
povídání o historii obce Hory Matky Boží a okolí
RADEK OCELÁK, spisovatel a badatel
pořad „Rumunští Slováci na Šumavě“. Život, dějiny a příchod Rumunských Slováků na Šumavu.
Kniha Reemigranti, kterou Radek Ocelák vydal, je sedmdesát let po příchodu reemigrantů
vůbec první shrnující prací na toto téma.
JOSEF PECKA, spisovatel a profesionální průvodce po Šumavě
pořad „Putování po zaniklých sklárnách Šumavy“ a další pořady dle přání o Šumavě
MIROSLAV POČINEK, spisovatel
Přednáška autora knihy „Bez skrupulí“ o činnosti a osudu J. F. Červenky, člena partyzánské
odbojové skupiny Šumava II - 11. rota Čkyně
MARTIN SICHINGER, spisovatel a OSSI HEINDL, spisovatel
pořad „Putování po bavorských pastvinách“ (schachten)
pořad „Karel Klosterman a příběh jeho prvních překladů do němčiny“
LIBOR STANĚK, literární kritik
pořad „Jako dítě, které čůrá pod stromem“, o poezii šumavského básníka Františka Klišíka
pořad „environmentální truchlenec“, o poezii jihočeského básníka Radka Štěpánka
IVO STEHLÍK, básník, spisovatel, nakladatel
pořad „Šumava domovem“, o knize portrétů lidí ze Šumavy

EDMUND STERN a HERBERT PÖHNL, dokumentarista a fotograf
pořad: „Einen Moment, Bitte!“, o tom, jak Bavoři vnímají Čechy a jak vedle sebe žijí dva národy
podél jedné hranice (pořad v češtině, Edmund Stern mluví česky)
ROMAN SZPUK, šumavský básník a samotář
autorské čtení, výstavy grafik a fotografií
JAN DAVID ŽÁK, spisovatel
pořad „Josef Hasil, Král Šumavy“, pořad o románové trilogii ze Šumavy pro děti
Muzejní spolek Vimperského panství
pořad „Schwarzenbergové na Šumavě“
pořad „Zvyky a obyčeje staré Šumavy“
pořad „Středověká sakrální architektura na Šumavě“
Pošumavský železniční spolek
pořad o historii železnice Šumavy: „120 let železnice na Šumavě“ (trať Strakonice-Volary),
pořad „Zmizelé šumavské lokálky“
Šumavský spolek Vimperk, Růžena a Václav Váchovi
pořady o staré kuchyni na Šumavě a starých šumavských řemeslech, šumavské módě, zvycích
VÝSTAVY
TOMÁŠ HAUSER
Výstava barevných linorytů ke sbírce básní Zpřítomnění Františka Klišíka
a z autorské knihy Egu o marných snahách ego přelstít
IVANA ZÁLESKÁ
„Podoby života v cyklech“, reliéfní obrazy
autorské výstavy: akrylové malby, papírové reliéfy, kresby a dřevoryty
Muzejní spolek Vimperského panství
výstavy ze sbírek muzejního spolku: krajiny a portréty, Česká grafika dvacátého století
(Josef Čapek, Jan Zrzavý, Adolf Born, Cyril Bouda, Oldřich Jelínek, Ota Janeček, Josef Liesler,
Peter Oriešek, Klára Trnková a další),
„14 zastavení“, keramická křížová cesta Pavlíny Šůsové
Šumavský spolek Vimperk a Heimatverein d'Ohetaler Riedlhütte e. V.
dvojjazyčné česko německé rollupy:
Stopy věčnosti - výstava o zapomenutých osobnostech Bavorského lesa a Šumavy
Zaniklé sklářské hutě Bavorského lesa a Šumavy
Železnice, které odvál čas - zaniklé železnice Bavorského lesa a Šumavy

