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Mezinárodní sklářské sympozium v Anníně
Pátek až neděle 3. – 5. listopadu 2017 budou v Anníně patřit již potřetí meziná‐
rodnímu sklářskému sympoziu, kterého se letos zúčastní studenti Vysoké školy umě‐
leckoprůmyslové v Praze z ateliéru Rony Plesla a studenti Vysoké školy výtvarných
umení z Bratislavy z ateliéru Patrika Illo.
Setkání mladých českých a slovenských umělců proběhne ve znamení suvenýrů,
protože tématem letošního sympozia je design kultivovaného skleněného suvenýru
ze Šumavy, i proto je podtitul sympozia Budoucí vzpomínka. Studenti zde ve spolu‐
práci se skláři a brusiči budou tvořit zcela nové tvary a dekory a každý může po celou
dobu sympozia sledovat, jak postupně z původního návrhu na papíře vzniká nový
skleněný objekt.
A sympozium je také příležitostí k neformálním setkáním s umělci a uměleckými
řemeslníky. Součástí sympozia budou jako již tradičně i dětské dílny a další dopro‐
vodný program. A jako loni a předloni bude jistě annínské sklářské sympozium pěk‐
nou příležitostí k setkání všech, kdo mají rádi sklo a design.

Výstavy a dlouhodobé akce
1. – 30. 11. 2017 / Jak se dělá loutka / Horní Planá,
galerie KIC / výstava Jitky Davídkové.
www.horniplana.cz
4. 11. 2017 – 1. 3. 2018 / Výstava Nevšední tvář
okamžiku / Horažďovice, městská galerie / výstava
obrazů Pavly Breuové. www.muzeumhd.cz
16. 11. 2017 – 29. 4. 2018 / Výstava Retro / Pra‐
chatice, Muzeum české loutky a cirkusu / nečekej‐
te nostalgické vzpomínání na šusťákové pláště, de‐
deronové košile a bruselský design, výstava před‐
stavuje šaty ze sbírek Národního muzea z let pade‐
sátých v kontextu současných oděvů a doplňků od
mladých designérů ‐ české značky i konfekci. Za‐
vzpomínejte si na doby minulé a obdivujte krásu
šatů, které nás inspirují dodnes! www.nm.cz
17. 11. 2017 ‐ 14. 1. 2018 / Vánoční výstava / Zá‐
mek Hrádek u Sušice, Muzeum Fr. Pravdy /
www.zamekhradek.cz
22. 11. – 22. 12. 2017 / Vánoční trh / Klatovy, mu‐
zeum / nabídka výrobků tradiční rukodělné výroby
a lidových řemesel. www.muzeum.klatovynet.cz
do 12. 11. 2017 / Sklo v krajce / Klatovy, Pavilon skla /
členky Krajkářského klubu Klatovy se nechaly inspirovat
šumavskými skly z expozice PASKu a vyrobily krajky pro
letošní podzimní výstavu. V jejich pracích dostávají skle‐
něné tvary a dekory v kompozicích s jemným předivem
nitek zcela novou dimenzi. www.pask‐klatovy.cz

Uspořádání sympozia by nebylo možné bez podpory Plzeňského kraje, Lesů ČR, firmy Krá‐
toška Chemin a obce Dlouhá Ves. Všem patří za jejich podporu dík. Podrobnosti o sympoziu
a jeho programu najdete na stránkách sklárny: www.annin‐glass.cz.

do 30. 11. 2017 / Dotkni se mě dlaní – pohlaď mě po‐
hledem – naplníš svou duši duhou / Kašperské Hory,
radnice / výstava bytových intarzií z dotykového dřeva
staletých stromů, jež pomáhají vytvářet teplo domova a
harmonizovat vyrovnanost duše. Výstava Romana Halb‐
hubera a Jiřího Rybáka. www.kasphory.cz
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Legiovlak míří na Šumavu

Listopadové akce na Šumavě
1. 11. 2017 / Lenka Filipová a hosté / Klatovy, KD / od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
1. 11. 2017 / Konec války a život v nové republice – Identita vs. Integrita, aneb po‐
táhneme za jeden provaz? / Horažďovice, sál muzea / od 10 hodin, přednáškový
cyklus pro seniory. www.muzeumhd.cz

Legiovlak – legionářské muzeum na kolejích
opět putuje po Čechách, v listopadu projíždí Šu‐
mavou a zavítá do Prachatic, Českého Krumlova,
Vimperku a Sušice. Expozice složená ze 13 histo‐
rických vagonů je přístupná zdarma.

3. 11. 2017 / Život ve Střední Asii – tradice, historie, kultura – Kazachstán, Kyrgyz‐
stán, Uzbekistán, Tádžikistán a Turkmenistán – doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl / Ho‐
ražďovice, sál muzea/ přednáška pro ty, kteří mají rádi objevování ,,nových světů,,
očima cestovatelů. www.muzeumhd.cz
3. 11. 2017 / Svatohubertské slavnosti / Sušice / od 17.30 hodin. tvanza‐
vrel@signaly.cz
3. 11. 2017 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti.
www.loutky.unas.cz
4. 11. 2017 / Soutěž o „Nej…šumavský gulášek“ / Železná Ruda, Hotel a pivovar
Belvedér / laici i profesionálové se tradičně utkají v kuchařském umění, hudba a zá‐
bava vše doprovodí. www.hotelbelveder.cz
4. 11. 2017 / Medové odpoledne /
Janovice nad Úhlavou / pro velké i
malé jsou připraveny tvůrčí dílny,
pečení a zdobení perníčků, prodej
medu a medoviny, svíček i mýdel z
medu, ale také houbové speciality,
výstava zahrádkářských výpěstků.
Od 14 do 17 hodin v hale za měst‐
ským úřadem.
www.knihovna.janovice.cz
5. 11. 2017 / Hubertská mše /
Kašperské Hory, kostel sv. Mar‐
kéty / od 15 hodin, zahrají Povltavští trubači a zpěvem je doprovodí pěvecký sbor
Svatobor. www.kasphory.cz/kultura
6. 11. 2017 / Cestovatelská beseda o Maďarsku / Žihobce, muzeum / od 18 hodin
s manželi Soltiovými. www.zihobce.eu
9. 11. 2017 / Přednáška o letecké archeologii / Vimperk, Kavárna Ve Skále / od 18
hodin, výzkum místa dopadu letounu B‐17 G „Laetitia“ u Rychnova nad Kněžnou.
www.vimperk.cz

Legiovlak, projekt Československé obce legio‐
nářské, připomíná 100. výročí boječeskosloven‐
ských legií za samostatný stát. Souprava historic‐
kých vagonů, která vznikla za podpory Minister‐
stva obrany ČR a mnoha dalších institucí, projede
do roku 2020 celou Českou republiku a Slovensko.
V současnosti se Legiovlak skládá ze 13 zrekon‐
struovaných vagonů, jakými se desetitisíce čs. le‐
gionářů přepravovaly napříč Ruskem po Transsi‐
biřské magistrále v letech 1918–1920.
Průjezd kolem světa domů do Československa si
legionáři často museli vynutit tvrdým bojem s bol‐
ševiky a vlastní krví. Jeho návštěva Jihočeského
kraje proběhne v následujících železničních stani‐
cích:
• Prachatice 7. – 10. 11. 2017
• Český Krumlov 11. 11. – 19. 11. 2017
• Vimperk 21. – 26. 11. 2017
• Sušice 28. 11. – 3. 12. 2017
Legiovlak představuje naši vojenskou historii
nejen široké veřejnosti, ale zaměřuje se především
na školní mládež, které je sto let stará historie po‐
někud vzdálená. Proto jsou připraveny skupinové
prohlídky, na které se lze dopředu objednat pro‐
střednictvím formuláře na webu www.legiovlak.cz
a zamluvit si přesný čas.

10. 11. 2017 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti.
www.loutky.unas.cz
10. 11. 2017 / Loutkové divadlo / Horažďovice, sál muzea / od 17 hodin pohádka
pro děti. www.muzeumhd.cz
10. 11. 2017 / Tvůrčí dílna s pohádkou / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu
/ projdeme společně příběhem, budeme si hrát a tvořit, od 10 hodin. www.nm.cz
10. 11. 2017 / Den veteránů / Vimperk / uctění památky padlých u příležitosti ukon‐
čení I. světové války. www.vimperk.cz
11. 11. 2017 / Svatomartinská slavnost / Horní Planá / od 17 hodin na dvorku
rodného domu A. Stiftera příjezd Martina na bílém koni, svatomartinské rohlíčky,
vystoupení dětí a průvod světel. www.horniplana.cz
11. 11. 2017 / Adventní trh / Český Krumlov, klášter / www.klasteryck.cz
11. 11. 2017 / Svatomartinský jarmark / Horažďovice, zámecké nádvoří / od 9 hodin
řemeslný a farmářský jarmark, kulturní program, od 18 hodin lampionový průvod.
www.horazdovice.cz

„Legiovlak zatím jezdí s moderními lokomotiva‐
mi, ale i tak je to pro milovníky železnice zážitek,
když projíždí po českých železnicích. Pro příznivce
historie jsme pak k dispozici každý den a na své si
přijdou všichni od nejmladších po seniory, kteří
často ještě pamatují své dědečky legionáře a jejich
vyprávění o cestě kolem světa.“ říká Jiří Charfrei‐
tag, tajemník projektu Legio 100.
Další informace naleznete na webu www.legiovlak.cz
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11. 11. 2017 / Parkán + rock afterparty/ Horažďovice, KD / od 20 hodin rocková zá‐
bava. www.facebook.com/kdhorazdovice
11. 11. 2017 / Podzimní sběratelská burza / Klatovy, KD / od 8 do 11 hodin, pořádá
klub filatelistů. www.mksklatovy.cz
11. 11. 2017 / Vernisáž výstavy obrazů Aloise Anderleho / Žihobce, muzeum / od 14
hodin. www.zihobce.eu

Šumava Litera ve Vimperku
V sobotu 18. 11. 2017 se ve Vimperku uskuteční
již třetí ročník literárního festivalu ŠUMAVA – LI‐
TERA, setkání spisovatelů, nakladatelů, knihkupců,
čtenářů a milovníků Šumavy. Program festivalu je
letos pestrý a obsáhlý…

11. – 12. 11. 2017 / Martinská husa / Horní Planá / ve vybraných restauracích budou
podávány husí speciality a Svatomartinské víno. www.horniplana.cz
13. 11. 2017 / Tvořivá dílna / Horská Kvilda, SEV / přijďte si vyzkoušet svou
kreativitu a zručnost, od 17 do 19 hodin, tel.: 388 328 188, 731 530 547, 731 530 407,
cena programu: 50 Kč. www.npsumava.cz
14. 11. 2017 / Přednáška Hirudoterapie aneb co vše léčit pijavkami / Klatovy,
muzeum / přednáší MVDr. František Zahrádka, od 18 hodin.
www.muzeum.klatovynet.cz
14. 11. 2017 / Uzdrav se obrázkem / Kašperské Hory, výstavní místnost na radnici /
seminář s výukou malování s paní Ing. Janou Halbhuberovou jak si pomáhat
kreslením obrázků, řešit osobní problémy apod. technikou automatické a intuitivní
kresby, od 15 do 19 hodin. www.kasphory.cz/kultura
14. 11. 2017 / Večer poezie / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu / podvečer
poezie i prózy v podání studentů Střední pedagogické školy v Prachaticích, od 17
hodin. www.nm.cz
15. 11. 2017 / Přednáška Přicházíme jako divoši, pak začínáme brát rozum ‐ a naše
posvátné rebelství se mění ve spořádanost / Klatovy, muzeum / přednáší MUDr.
Tomáš Lebenhart, od 17.30 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz
15. 11. 2017 / Ani Krampol není dokonalý / Netolice, divadlo / pořad baviče a herce
Jiřího Krampola od 19 hodin. www.netolice.cz
15. 11. 2017 / Tvořivé podvečery / Horní Planá, Kavárna U tří koček / přijďte si
vyrobit andělíčka od 17 do 18 hodin. www.horniplana.cz
15. 11. 2017 / Uderground Comedy a Bryce Belcher / Horní Planá, Kavárna U tří
koček / vystoupení umělců „Na stojáka“ od 19.30 hodin, vstupné 130 Kč.
www.horniplana.cz
15. 11. 2017 / Konec války a život v nové republice – užité umění v době 1. republi‐
ky / Horažďovice, sál muzea / z cyklu přednášek k připomenutí I. sv. v. pro seniory.
www.muzeumhd.c
16. 11. 2017 / Strašidelný koncert / Horažďovice, hotel Prácheň / od 16 hodin.
www.zus.horazdovice.cz
16. 11. / Koncert skupiny Harlej / Klatovy, KD / podzimní turné „Hodný holky zlý
kluky chtěj“. Host: Dilated, od 19.30 hodin. www.mksklatovy.cz
16. 11. 2017 / Vernisáž výstavy Retro / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu /
od 16 hodin. www.nm.cz

V týdnu před hlavním festivalovým dnem se
uskuteční v prostorách kavárny Happy Hemp (ul. 1.
máje 116) tři zajímavé přednášky:
V úterý 14. 11. od 19 hodin ‐ HYNEK KLIMEK: Stra‐
šení se strašidláři a jejich autorem
Ve středu 15. 11. od 19 hodin ‐ HASAN ZAHIROVIČ:
Karel Čapek a Šumava
Ve čtvrtek 16. 11. od 19 hodin ‐ ATELIER SEIDL: Vla‐
kem ze Strakonic do Volar
Páteční večer patří již tradičně pouze hostům –
spisovatelkám a spisovatelům, nakladatelům a na‐
kladatelkám, knihovnicím, knihkupcům… prostě
všem, co se knihám věnují (převážně) profesionál‐
ně. Tento večer je pro festival vlastně nejdůležitější,
protože naplňuje jeho hlavní smysl ‐ potkávání se,
povidání si, sdělování si zkušeností. Letos o to více,
protože ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu
Jaromír Polášek a spisovatel Hynek Klimek předsta‐
ví projekt, který vznikl díky prvnímu ročníku Šumavy
Litery.
Hlavní festivalový program se letos rozkročil do
několika prostor. Centrem nadále zůstává hotel
Zlatá Hvězda. Novým místem je kavárna Happy
Hemp, kde bude nainstalována výstava věnovaná
šumavské spisovatelce, básnířce a skladatelce ROSE
TAHEDL. Najdete zde také instalaci nominovaných
titulů na Knihu roku. kompletní program najdete
zde
Slavnostní Galavečer proběhne tradičně v sále
MěKS Vimperk. Zde bude vyhlášena cena Johnanna
Steinbrenera pro nejlepší knihu o Šumavě vydanou
v roce 2016.

17. 11. 2017 / Ševčíkovy hudební večery: Od klasiky k jazzu / Horažďovice, hotel
Prácheň / od 19 hodin České saxofonové kvarteto pod vedením Romana Fojtíčka.
www.horazdovice.cz
17. 11. 2017 / Loutkové divadlo / Horažďovice, sál muzea / od 17 hodin pohádka
pro děti. www.muzeumhd.cz
17. 11. 2017 / Oslavy dne boje za svobodu a demokracii / Sušice, náměstí / tradiční
setkání pod lípou. www.gymsusice.cz
17. 11. 2017 / Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy, sál radnice / koncert
Salome – pásmo písní Karla Kryla od 19 hodin. www.mksklatovy.cz

Více informací o
www.sumava‐litera.cz.

festivalu

naleznete

na
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17. 11. 2017 / Pohádkový les / Žihobce, zámecký park / od 17 hodin, lampiony
s sebou. www.zihobce.eu
18. 11. 2017 / Šumava litera / Vimperk / festival regionální literatury. www.sumava‐
litera.cz
18. 11. 2017 / Peklo v zámeckém sklepení, aneb budíme čerty v pekle / Chudenice,
Starý czerninský zámek / oživené prohlídky ve sklepení s Krampus show.
www.zamekchudenice.cz
18. 11. 2017 / Underground comedy a Bryce Belcher / Horní Planá, kavárna U tří
koček / vystoupení umělců „Na stojáka“ a kytaristy Bryce Belchera, od 19.30 hodin.
www.horniplana.cz
19. 11. 2017 / Příjezd paní Zimy / Netolice, náměstí / tradiční akce, trh, aktivity pro
děti. www.netolice.cz

Setkání u kapličky na
Zadních Paštích
Každoroční tradicí se stalo setkání u kapličky sv.
Martina na bývalých Zadních Paštích.
Díky obětavosti sponzorů i darů od lidí, kteří mají
rádi Šumavu, se podařilo našemu spolku, tehdy
„jen“ skupině nadšenců z Plzně, obnovit kapličku,
jejíž základy jsme zcela náhodou našli. Od té doby
uplynulo v Křemelné už hodně vody, ale sponzoři i
lidé, kteří si toto místo oblíbili, se zde scházejí kaž‐
dým rokem a za každého počasí. Tato akce je i ja‐
kýmsi zakončením turistické sezóny.

19. 11. 2017 / Procházka po městě s Mgr. Vaňkem / Horažďovice, městské muzeum
/ od 14 hodin. www.muzeumhd.cz
20. 11. 2017 / Ledová královna / Horažďovice, KD / od 19.30 hodin divadelní před‐
stavení. www.facebook.com/kdhorazdovice
21. 11. 2017 / Šumavské vánoční klábosení / Lenora, sokolovna / tvorba adventních
a vánočních dekorací, od 17 do 19 hodin, tel.: 388 335 014, 731 530 466, cena pro‐
gramu: 50 Kč, s sebou: podklady na věnce, svíčky, ozdoby dle vlastního vkusu.
www.npsumava.cz
21. – 26. 11. 2017 / Legiovlak / Vimperk / repliky legionářských vagonů z let 1918‐
1920, kdy českoslovenští legionáři ovládli Sibiř. www.vimperk.cz
22. 11. 2017 / Šumavské vánoční klábosení / Nová Pec, ZŠ / tvorba adventních a vá‐
nočních dekorací, od 17 do 19 hodin, tel.: 388 335 014, 731 530 466, cena programu:
50 Kč, s sebou: podklady na věnce, svíčky, ozdoby dle vlastního vkusu.
www.npsumava.cz
22. 11. 2017 / Komentovaná prohlídka k části výstavy Věci všední přesto
neobyčejné / Klatovy, muzeum / provází kurátor výstavy Libor Kodýdek, od 17
hodin. www.muzeum.klatovynet.cz
22. 11. 2017 / Tvořivá dílna / Klatovy, muzeum / vytvoříme si vánoční ozdoby
z přírodních materiálů, od 15 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz
22. – 24. 11. 2017 / Vánoční výstava / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu /
tradiční výstava prací prachatických seniorů, denně od 9 do 17 hodin. www.nm.cz
23. 11. 2017 / Šumavské vánoční klábosení / Stožec, IS / tvorba adventních a vá‐
nočních dekorací, od 17 do 19 hodin, tel.: 388 335 014, 731 530 466, cena programu:
50 Kč, s sebou: podklady na věnce, svíčky, ozdoby dle vlastního vkusu.
www.npsumava.cz
24. 11. 2017 / MIG 21 – svoboda není levná věc / Prachatice, Národní dům / kon‐
cert od 21 hodin. www.kisprachatice.cz
24. 11. 2017 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti.
www.loutky.unas.cz
24. 11. 2017 / Loutkové divadlo / Ho‐
ražďovice, sál muzea / od 17 hodin po‐
hádka pro děti. www.muzeumhd.cz
24. 11. 2017 / Tradiční pouťová zábava /
Hartmanice / od 20 hodin v kulturním
domě, pořádá SDH. www.hartmanice.cz
24. 11. 2017 / Adventní koncert / Hoj‐
sova Stráž, kostel / od 18 hodin zazpívá Železnorudský smíšený sbor.
www.sumava.net/itcruda

Letos vás všechny zveme ke kapličce sv. Martina
na bývalé Zadní Paště opět v sobotu 11. listopadu
ve 12 hodin, kdy se zde sejdou lidé dobré vůle, kteří
dokážou ocenit kouzlo místa, jenž je v polovině lis‐
topadu schopno návštěvníky přivítat téměř letním
sluníčkem, stejně jako mlhou, sněhem a větrem.
Potkáme se tedy po několika letech právě v den,
kdy
Martin
slaví
svůj
svátek.
Rádi bychom znovu poděkovali všem, kteří se
dostavili loni, kdy svatý Martin skutečně přijel na
bílém koni a sníh a mráz komplikoval cestu ke kap‐
ličce. Teprve potom si člověk uvědomí, jak těžký byl
život zdejších lidí. Doufáme proto, že letošní setkání
bude zase za jiného, pro nás přívětivějšího počasí.
Přijďte s láskou a pokorou a prožijte s námi něko‐
lik milých chvil u kapličky. Pro poutníky bude tra‐
dičně u kapličky připraveno občerstvení a po návra‐
tu do Dobré Vody bude i bramboračka v Domě sva‐
tého Vintíře. Protože se vám loni líbil varhanní kon‐
cert, opět jsme pozvali studenty plzeňské konzerva‐
toře, kteří pro vás budou od 16 hodin hrát v kostele
sv. Vintíře.
Pro zájemce z Plzně bude vypraven autobus. Mís‐
to si můžete rezervovat na našem mailu nebo tele‐
fonních číslech 603265034, 724006625.
Bližší informace na www. sumavskecesty.cz nebo mai‐
lu sumavske.cesty@centrum.cz.

Bude v listopadu v
Šumavském pivovaru ve
Vimperku klidněji?
Určitě po letním a podzimním sezónním mimo‐
řádném zájmu o naše piva, ochutnávku v pivnici ve
Vimperku a prohlídky pivovaru by chvíle odpočin‐
ku přišla vhod.
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25. 11. 2017 / Pečení chleba / Lenora, obecní pec / mlsálci se mohou těšit na tradič‐
ní lenorské placky, housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin.
www.sumava.net/iclenora
25. 11. 2017 / Vánoční trhy / Volary / od 9 hodin. www.mestovolary.cz

Chod pivovaru a příprava na zimní sezónu si
však vyžadují nemalou údržbu a přípravu. A pivo
se vaří s několika týdenním až měsíčním předsti‐
hem a zima za chvíli zaklepe na dveře i u nás. Tak‐
že ani v listopadu se pivovar nezastaví.

25. 11. 2017 / Lenka Dusilová / Horní Planá, sál KIC / koncert od 20 hodin, vstupné
250 Kč. www.horniplana.cz
25. 11. 2017 / Pohádka o narození Jezulátka / Žihobce / pohádku ztvární dětský
soubor Kajetánek žihobeckého divadla J. K. Tyla. www.zihobce.eu
26. 11. 2017 / Rozsvícení vánočního stromu / Volary / od 17 hodin.
www.mestovolary.cz
26. 11. 2017 / Slavnostní rozsvícení vánočního stromu / Sušice, náměstí /
www.kulturasusice.cz
26. 11. 2017 / Poutní mše / Hartmanice, kostel sv. Kateřiny / od 11:30 hodin.
www.hartmanice.cz
26. 11. 2017 / Rozsvícení vánočního stromu / Horní Planá / vystoupení hornoplán‐
ských dětí, sváteční slovo starosty města, od 17 hodin. www.horniplana.cz
26. 11. 2017 / Posezení s písničkou / Horažďovice, KD / od 15 hodin hraje Amatov‐
ka. www.facebook.com/kdhorazdovice
26. 11. 2017 / Koncert souboru Faux Pas / Žihobce / pod vedením Andrey Sušilové v
žihobeckém divadle J. K. Tyla. www.zihobce.eu
27. 11. 2017 / Zvonkový průvod na Belvedér / Železná Ruda, Hotel a pivovar Belve‐
dér / www.hotelbelveder.cz
28. 11. 2017 / Přednáška Současné betlémářství na Klatovsku / Klatovy, muzeum /
přednáší Mgr. Ivana Sieberová, etnograf muzea, od 17 hodin.
www.muzeum.klatovynet.cz
28. 11. ‐ 3. 12. 2017 /
Legiovlak / Sušice, nádraží ČD / návštěvníci uvidí zrekon‐
struované vagony s vybavením, legionáře v dobových stejnokrojích, originální expo‐
náty, fotografie mapující historii čs. legií. www.mestosusice.cz
29. 11. 2017 / Nepůvodní šelmy / Kvilda, IS / Znáte nepůvodní šelmy Šumavy? Od‐
kud k nám přišel psík mývalovitý a mýval severní? Přednášející: Doc. Ing. Tomáš Kuš‐
ta, Ph.D., přednáška od 17 hodin. www.npsumava.cz
29. 11. 2017 / Přednáška Síla a duch rostliny čajovníku / Klatovy, muzeum /
přednáší Kamil Novotný, od 17.30 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz
29. 11. 2017 / Janek Ledecký – vánoční turné / Klatovy, KD / koncert od 19 hodin,
jako host vystoupí pěvecký sbor Sedmikrásky ZUŠ Klatovy pod vedením Jaroslava Ple‐
tichy. www.mksklatovy.cz
29. 11. 2017 / Exkurze „Český kubismus“ / Horažďovice – Praha/ exkurze po památ‐
kách a zajímavostech kubistické prvorepublikové architektury s Mgr. Barborou Freu‐
nd, ředitelkou muzea. www.muzeumhd.cz

Jak jsme uvedli v minulém Výletníku, byl v říjnu
na čepu Vimperský zlatý Bock 16°, který
v listopadu vystřídá jantarový Doppelbock 18°.
Ten už bez problémů můžete uschovat na vánoční
dobu. Na Vánoce od začátku prosince bude
i Vimperský medový speciál 15°. Nenechte si tato
piva ujít!
S blížícím se koncem roku u nás třeba najdete
vhodný dárek nejen v podobě piv, ale i našeho
pivního skla a jiných pozorností. Nutná údržba
pivovaru si vyžádá i mimořádné uzavření pivnice o
víkendu 24. ‐ 25. 11. Jinak je však pivnice ve Stein‐
brenerově ulici ve Vimperku (ihned pod náměstím
Svobody) tradičně otevřena na ochutnávku, nákup
piva s sebou a prohlídky každý pátek 17 ‐ 22 a so‐
botu 15 ‐ 20. Pivo s sebou jako vždy též „na zazvo‐
nění“ během týdne, kdy se v pivovaru většinou
přes den pracuje.
Kde a kdy jaké pivo najdete i jinde, se vždy do‐
zvíte na www.sumavskypivovar.cz. Srdečně vás
zveme k návštěvě a posezení. Rádi připomínáme,
že naše piva jsou od roku 2010 nositeli certifikace
Šumava originální produkt.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk

30. 11. 2017 / Vánoční aranžování / Klatovy, KD / načerpejte inspiraci na zdobení
svých příbytků v nadcházejícím Adventu s floristkou Hanou Kindelmannovou Šebes‐
tovou. www.mksklatovy.cz
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