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Prosincové akce na Šumavě 
28. 11.  ‐ 3. 12. 2017 / Legiovlak / Sušice, nádraží ČD / návštěvníci uvidí zrekonstruované 

vagony  s vybavením,  legionáře  v dobových  stejnokrojích,  originální  exponáty,  fotografie 

mapující historii čs. legií. www.mestosusice.cz 

1. 12. 2017 / Vánoční a zimní motivy v umění od gotiky po současnost / Klatovy, Galerie U 

Bílého jednorožce / přednáška Moniky Švec Sybolové od 17 hodin. www.gkk.cz 

1. 12. 2017 / Rozsvícení vánočního stromu / Klatovy, náměstí / tradiční akce s kulturním 

programem od 17.30 hodin. www.mksklatovy.cz 

1. 12. 2017 / Tvůrčí dílna / Prachatice, muzeum / vytvoříme si vánoční polaz, od 15 do 18 

hodin. www.prachatickemuzeum.cz 

1.  12.  2017  /  Loutkové  divadlo  /  Sušice,  KD  /  od  17  hodin  pohádka  pro  děti. 

www.loutky.unas.cz 

1. 12. 2017 / Vyprávění z cest po Irsku od Paddy´s  Bangers / Sušice, kino / doplněné hu‐

debními vstupy, od 20 hodin. www.kulturasusice.cz 

1.  12.  2017  /  Lenka  Filipová  /  Horažďovice,  KD  /  koncert  od  19  hodin. 

www.facebook.com/kdhorazdovice 

1. 12. 2017 / Přednáška s besedou Mgr. Barbory Freund / Horažďovice, městské muzeum 

/ směřování Městského muzea Horažďovice, www.muzeumhd.cz  

1. 12. 2017 / Vimperské peklo / Vimperk, stará radnice / od 16 hodin. www.vimperk.cz 

2. 12. 2017 / Peklo / Horažďovice, pivovar / www.tyjatr.cz  

2. 12. 2017 / Mikuláš naděluje / Lipno nad Vltavou / mikulášská nadílka na Stezce koruna‐

mi stromů, od 11 do 14 hodin. www.lipno.info 
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Výstava betlémů v Zámku 
Hrádek 

Vánoční výstava na zámku Hrádek v Muzeu Fran‐
tiška Pravdy byla připravena ve spolupráci s Muze‐
em technických hraček z Velvar a představuje uni‐
kátní vyřezávané a  ručně malované betlémy  z  let
1840–1940.  

Výstavu  budete moci  na  zámku  navštívit  do  14.
ledna 2018.  

V neděli 10. prosince 2017 od 17 hodin  jste  sr‐
dečně  zváni  do  kaple  sv.  Valburgy  na  adventní
koncert pěveckého sboru Faux Pas ze Sušice.  

Pěvecké  seskupení Faux Pas pod vedením  skvělé
sbormistryně Andrei Sušilové vzniklo na konci  roku
2013. Jejich repertoár se po celý rok mění a přizpů‐
sobuje  se podle  situace. Mohli  jste  je  slyšet  zpívat
nepřeberné množství stylů hudby, od lidových 
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2. 12. 2017 / Vánoční trhy / Vimperk / stánky s vánoční tématikou, zvonkový průvod, roz‐

svícení vánočního stromu. www.vimperk.cz 

2. 12. 2017 / Adventní lidový jarmark / Horní Planá / Staré šumavské recepty na dobroty 

ožívají,  jakož  i  drobné  řemeslné 

práce, na dvorku  rodného domu 

A. Stiftera. www.horniplana.cz 

2.  12.  2017  /  Adventní  koncert 

skupiny  Roháči  /  hrad  Klenová, 

purkrabství  /  od  16  hodin. 

www.gkk.cz 

2. 12. 2017 / Nebíčko a peklíčko 

/ hrad Rabí / Přijďte oslavit  svá‐

tek sv. Mikuláše na hrad Rabí. Co 

vás  čeká? V nebi plném andílků  si pohrajete a zasoutěžíte v několika andělských zastave‐

ních. U nebeské brány pak můžete pošeptat do ucha sv. Mikuláši svá tajná vánoční přání, od 

12 do 16 hodin. www.hrad‐rabi.eu 

2. 12. 2017 / Seminář „patchwork“ / Klatovy, muzeum / od 11 do 17 hodin v přednáško‐

vém sále. www.muzeum.klatovynet.cz 

2.  12.  2017  /  Adventní  flétna  Přemka  Filouse  /  Čkyně,  synagoga  /  od  18  hodin. 

www.synagoga‐ckyne.cz 

2. 12. 2017 / Tradiční adventní tvořivé dílny / Žihobce, muzeum / od 10 do 15 hodin, od 17 

hodin rozsvícení vánočního stromu a zpívání koled. www.zihobce.eu 

2. 12. 2017 / Pohádkové pivo pro rok 2018 / Železná Ruda, hotel a pivovar Belveder / me‐

zinárodní pivovarská soutěž od 13 hodin. www.sumava.net/itcruda       

2.  12.  2017  /  Adventní  trh  a  vánoční  charitativní  bazar  /  Vimperk  /  od  9  hodin 

v Rožmberské a Kaplířově ulici. www.vimperk.cz 

2. 12. 2017 / Karetní turnaj ve hře „Kačaba“ / Javorník, Hotel Krásná vyhlídka / registrace 

a přihlášky od 13.30 hodin, startovné 100 Kč. www.javorniksumava.cz 

3. 12. 2017 / Rozsvícení vánočního stromu / Železná Ruda / od 15 hodin odpolední pro‐

gram  s překvapením  pro  děti,  zazpívá  Železnorudský  smíšený  sbor. 

www.sumava.net/itcruda 

3. 12. 2017 / Zvonkový průvod na Belvedér / Železná Ruda, Hotel a pivovar Belvedér / 

v 17.45 hodin se průvod vydá od kostela na Belvedér. 

www.sumava.net/itcruda 

3. 12. 2017 / Seminář „krajkářský den“ / Klatovy, mu‐

zeum  /  ukázky  technik  paličkování  předvedou  členky 

krajkářského klubu od 13 do 17 hodin v přednáškovém 

sále. www.muzeum.klatovynet.cz 

3. 12. 2017 / Rozsvícení vánočního stromu / Netolice, 

náměstí / www.netolice.cz 

3.  12.  2017  / Rozsvícení  vánočního  stromu  /  Sušice, 

náměstí / od 18 hodin. www.mestosusice.cz 

3. 12. 2017  / 1. adventní neděle  / Kašperské Hory  / 

vánoční trhy na náměstí, tvořivé dílny ve vestibulu kina 

o 14.30 hodin, zvonkový průvod a rozsvícení vánočního 

stromu,  od  18  hodin  koncert  folkové  kapely  Strašlivá 

podívaná. www.kasphory.cz/kultura 

3.  12.  2017  /  Rozsvícení  vánočního  stromu  /  Horní 

Planá / od 17 hodin. www.horniplana.cz 

písní,  přes  písně  swingové,  až  po modernu.  Vstu‐
penky  si můžete  zarezervovat  a  koupit  na  recepci
zámku nebo na tel. 725 083 093, vstupné 80 Kč. 

Bližší informace k výstavě betlémů:  
Většina  vystavovaných  dřevěných  betlémů  je  posta‐

vena do prosklených skříněk a dále jsou to papírové bet‐

lémy  skládací  nebo  reklamní  z  období  první  Českoslo‐

venské republiky. Historická vánoční dekorace  je na vý‐

stavě  zastoupena  především  velkou  sbírkou  nejrůzněj‐

ších skleněných ozdob na stromeček. K vidění  jsou rov‐

něž zdobné formičky a vykrajovátka z lisovaného plechu

na cukroví, perníčky a domácí vánoční čokoládu. Vysta‐

vené exponáty pocházejí ze sbírek autora výstavy, pana

Miroslava Smahy, historika umění a sběratele. Bližší  in‐

formace  k akcím  pořádaným  na  zámku Hrádek  získáte

na www.zamekhradek.cz 

Adventní lidový jarmark 
v Horní Plané 

Adventní  lidový  jarmark  se  i  v  letošním  roce
uskuteční  v  Rodném  domku  Adalberta  Stiftera  v
Horní  Plané. Akce,  kterou  každoročně  navštěvuje
velké množství lidí, odstartuje v sobotu 2. prosince
v 10 hodin dopoledne. 

Adventní  lidový  jarmark  je  skutečně milá  tradice,  za

kterou přijíždí  i  lidé z Rakouska nebo Německa. Kromě

samotného  trhu s  regionálními  i domácími výrobky ne‐

chybí  předvádění  řemesel,  tvořivé  dílny,  fotokoutek,

soutěže  či  pohádková  vyprávění.

 

Přijďte se naladit vánočně. 

Klášterní bazar v Klatovech 
Město  Klatovy  ve  spolupráci  s  Klatovským

okrašlovacím spolkem, o.s., Domem dětí a mláde‐
že Klatovy a Rotary klubem Klatovy vás zve na VII.
ročník  klatovského  klášterního  bazaru,  který  se
uskuteční  v  sobotu  9.  prosince  2017  od  9  do  15
hodin před dominikánským klášterem v Klatovech.

Přijďte s námi strávit příjemné předvánoční chví‐
le, poslechnout si vánoční koledy, potkat se s přáte‐
li, ochutnat domácí pochutiny a přispět na dobrou
věc.  Výtěžek  prodeje  předmětů  z  bazaru,  dražby
zajímavých věcí a dalších finančních příspěvků bude
použit na pořízení vnitřního vybavení kaple Zjevení
Panny Marie v Klatovech.  
Pokud se rozhodnete přispět finančně, můžete zaslat

libovolnou částku na k tomu účelu zřízený bankovní účet

č. 001046‐0821048319/0800.  



Strana 3    www.isumava.cz 

 

3. 12. 2017 / Voňavá adventní neděle / Klatovy, sál SŠ zemědělské a potravinářské / ple‐

tení vánočky, zdobení perníčků, ukázka vánočních vazeb, výroba a prodej vánočních ozdob, 

výroba a prodej drobné bižuterie, od 10 hodin. www.klatovy.cz 

3. 12. 2017 / Tvořivá dílna / Klatovy, muzeum / vyrobíme si jednoduché betlémy z různých 

materiálů, od 13 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz 

3. 12. 2017 / Rozsvícení vánočního stromu / Horažďovice, náměstí / s doprovodným pro‐

gramem. www.horazdovice.cz 

3. 12. 2017 / Adventní neděle ‐ Rozsvícení vánočního stromu / Prachatice, náměstí / od 18 

hodin / www.prachatice.eu 

3.  12.  2017  /  Jaroslav  Uhlíř,  hodina  zpívání  /  Prachatice,  divadlo  /  od  16  hodin. 

www.kisprachatice.cz 

3. 12. 2017 / Pohádka o narození Jezulátka / Žihobce / pohádku ztvární dětský divadelní 

soubor Kajetánek ze Žihobec, od 13.30 hodin. www.zihobce.eu 

5. 12. 2017 / Čert a Mikuláš / Sušice, náměstí / od 17 hodin. www.mestosusice.cz 

5. 12. 2017 / Mikulášský průvod / Netolice  / průvod vyrazí od místní hasičské zbrojnice. 

www.netolice.cz 

5. 12. 2017 / Nebeské náměstí aneb po čertech dobrá zábava s Hitrádiem / Klatovy, ná‐

městí / zábavný program pro děti i dospělé od 16.45 do 18 hodin. www.mksklatovy.cz 

5.  12.  2017  / Mikulášská nadílka  / Horní Planá,  sál KIC  / Mikuláš,  anděl  a  čert  navštíví 

místní děti, které podaruje drobným dárečkem. Připraveny budou hry, soutěže a diskotéka, 

od 17 hodin. www.horniplana.cz 

5. 12. 2017 / Komentovaná prohlídka k části výstavy České Vánoce / Klatovy, muzeum / 

provází kurátorka výstavy Mgr. Ivana Sieberová, od 16 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz 

5.  12.  2017  /  Čertovský  rej,  pekelný  průvod  /  Prachatice,  náměstí  /  od  17  hodin/ 

www.prachatice.eu 

6.  12.  2017  /  Mikulášský  koncert  /  Horažďovice,  hotel  Prácheň  /  od  16  hodin. 

www.zus.horazdovice.cz 

6. 12. 2017 / Tvořivá dílna / Klatovy, muzeum / vyrobíme si vánoční ozdoby z korálků od 15 

do 18 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz 

7. 12. 2017  / Martinů Voices  / Sušice, Smetanův  sál  /  sborový  koncert od 19.30 hodin. 

www.kphsusuice.cz 

7. 12. 2017 / Promítání snímků z cest / Čkyně, synagoga / Island očima Vladislava Hoška od 

18 hodin. www.synagoga‐ckyne.cz 

8. 12. 2017 / Adventní koncert / Čkyně, synagoga / kapela Pohoda a dětský pěvecký sbor 

ze Čkyně od 18 hodin. www.synagoga‐ckyne.cz 

8. 12. 2017 / Předvánoční večerní trh / Chlumany / od 17 do 21 hodin. www.chlumany.cz 

8. 12. 2017 / Ševčíkovy hudební večery / Horažďovice, hotel Prácheň / písňový večer – 

Gabriela Pechmannová (soprán), Daniel Wiesner (klavír), od 19 hodin. www.horazdovice.cz  

8.  12.  2017  /  Loutkové  divadlo  /  Sušice,  KD  /  od  17  hodin  pohádka  pro  děti. 

www.loutky.unas.cz 

8. 12. 2017 / Loutkové divadlo / Horažďovice, sál muzea / od 17 hodin pohádka pro děti. 

www.muzeumhd.cz 

9.  12.  2017  /  Čertovská  škola  /  Sušice,  Pivovar  u  Švelchů  /  od  15  do  18  hodin. 

www.pivovarusvelchu.cz 

9.  12.  2017  /  Vánoční  hvězda  /  Prachatice,  divadlo  /  pohádka  pro  děti  od  10  hodin. 

www.kisprachatice.cz 

Večerní trh v Chlumanech 
Obec Chlumany srdečně zve na již tradiční před‐

vánoční večerní trh, který se bude konat v pátek 8.
prosince 2016 od 17 do 21 hodin na prostranství u
obecního úřadu Chlumany.  

Těšit  se můžete na  stánky  plné dobrot  a  vánoč‐
ních  dárků,  připravených  ke  koupi  ...a  také  na  vá‐
noční stromky!  

Nebudou chybět ani teplé nápoje a občerstvení.  
Více  o  chlumanském  trhu  a  akcích  pořádaných  v

Chlumanech naleznete na www.chlumany.cz 

Krampus show v Kaplici 
Krampus‐Perchtenlauf neboli běh  či průvod pe‐

kelných a démonických bytostí centrem Kaplice se
letos uskuteční v sobotu 16. prosince.  

Již  6.  ročník  originální  Krampus  Show  přivítá  re‐
kordních  700  démonických  stvoření,  která  budí
nejen respekt, ale  také hrůzu. Není se ovšem  čeho
bát.  Starověké  tradice,  která  vznikla  v  rakouských
Alpách, se účastní celé rodiny.  

   Hlavním cílem každé rodiny či skupiny  je předsta‐
vit divákům precizně vyřezané dřevěné a ručně ma‐
lované masky s pravými rohy, kostýmy z pravé kůže
či  pekelné  vozy.  Vstupenky  na  tuto  akci  si  již  teď
můžete  zakoupit online v  síti  ticketstream, děti do
10 let mají vstup zdarma.  

V ulicích bude trasa vyznačena pomocí mobilních
zábran nebo ohraničovací páskou. Plán trasy  i další
podrobnosti  budou  zveřejněny  na
www.krampuskaplice.cz 
Upozorňujeme na skutečnost, že podívaná není  ide‐

ální pro malé děti!  
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9.  12.  2017  /  Setkání  u  kaple  sv.  Barbory  /  Železná  Ruda  /  tradiční  akce  u  ohně  a 

s občerstvením. www.sumava.net/itcruda  

9. 12. 2017 / Pochod Lucií / Javorník / krajová tradice pochod Lucií, setkání u kapličky sv. 

Antonína, rozsvícení betlému a vystoupení Black Ladies. www.javorniksumava.cz 

9. 12. 2017 / Koncert pěveckého chrámového sboru Velkobor / Žihobce, kostel / od 18 

hodin. www.zihobce.eu 

9. 12. 2017 / Beseda s Achabem Haidlerem o židovském hřbitovu / Čkyně, synagoga / od 

14 hodin. www.synagoga‐ckyne.cz 

9. 12. 2017 / Odysea soudního sluhy / Kašperské Hory / 9. ročník pochodu k uctění památ‐

ky pana Františka Kortuse, sraz na náměstí u kašny. www.kasphory.cz 

9. 12. 2017 / Klatovský klášterní bazar / Klatovy, před dominikánským klášterem / výtěžek 

z prodeje, obdržených finančních příspěvků a dražby zajímavých věcí budou použity na poří‐

zení vnitřního vybavení kaple „Zjevení Panny Marie v Klatovech“. www.klatovy.cz 

10. 12. 2017 / Adventní neděle / Klatovy, náměstí / adventní trhy s kulturním programem, 

od 13 hodin vystoupí skupina Štreka. www.mksklatovy.cz 

10. 12. 2017 / Vánoční koncert / Sušice, KD / účinkují: Jiří Suchý, Jitka Molavcová, orchestr 

divadla Semafor pod vedením Jiřího Svobody, od 19 hodin. www.kphsusuice.cz 

10. 12. 2017 / Koncert saxofonového kvarteta / Prachatice, kostel sv. Jakuba / od 18.30 

hodin. www.prachatice.eu 

10. 12. 2017 / Adventní tvůrčí dílna / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu a Pracha‐

tické muzeum / nechte se inspirovat vánočními výstavami v prachatickém muzeu a poté si 

v muzeu  české  loutky  vytvořte  vlastní  vánoční  pohlednici  či  přání,  od  14.30  hodin. 

www.nm.cz 

10. 12. 2017 / Adventní koncert / Kašperské Hory, Galerie Muzea Šumavy / vystoupí smí‐

šený pěvecký a chrámový sbor Velkobor, od 17 hodin. www.kasphory.cz 

11. 12. 2017 / Pro tebe cokoliv / Prachatice, divadlo / komedie v podání divadla Kalich, od 

19 hodin. www.kisprachatice.cz 

13. 12. 2017 / Zpívání koled s Českým rozhlasem / Klatovy, náměstí Míru / všichni si spo‐

lečně  s Českým  rozhlasem  zazpíváme  tři  známé  české  koledy, v programu  vystoupí David 

Deyl a sbor ze ZŠ Čapkova Klatovy, od 17 hodin. www.klatovy.cz 

13. 12. 2017 / Tvořivá dílna / Klatovy, muzeum / vyrobíme si vánoční ozdoby z papíru, od 

15 do 18 hodin.  www.muzeum.klatovynet.cz 

13. 12. 2017 / Česko a Bavorsko zpívají koledy / Alžbětín, hraniční nádraží / od 18 hodin. 

www.sumava.net/itcruda 

14. 12. 2017 / Vánoční tvoření / Horská Kvilda, SEV / vyrobíme si adventní věnce, svícny na 

vánoční stůl a dekoraci na dveře, tel.: 388 328 188, 731 530 547, 731 530 407, cena pro‐

gramu: 50 Kč, od 17 do 19 hodin. www.npsumava.cz 

14. 12. 2017 / Vánoční koncert ZUŠ / Čkyně, synagoga / od 17.30 hodin.  

ckyne.cz 

15.  12.  2017  /  Loutkové  divadlo  /  Sušice,  KD  /  od  17  hodin  pohádka  pro  děti. 

www.loutky.unas.cz 

15. 12. 2017 / Tvůrčí dílna s pohádkou / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu / pro‐

jdeme společně příběhem, budeme si hrát a tvořit, od 10 hodin. www.nm.cz 

15.  12.  2017  /  Vánoční  koncert  čkyňských  sborů  /  Čkyně,  synagoga  /  od  18  hodin. 

www.synagoga‐ckyne.cz 

15.  –  23.  12.  2017  /  Adventní  trhy  /  Sušice,  náměstí  /  trhy  s kulturním  programem. 

www.mestosusice.cz 

Předsilvestrovské pečení 
v lenorské obecní peci 

Čerstvý  chléb  a  další  pečivo  se  v  Lenoře  peče
každou  poslední  sobotu  v měsíci,  vždy  od  dubna
do prosince. Rezervujte si tedy datum 30. 12 2017
od 9 hodin.  

 Pečení pravidelně  láká nejen místní, ale  i turisty.
Veškerý chléb a pečivo na místě rozdává pekař Au‐
gustin Sobotovič, který se tomuto řemeslu vyučil na
Slovensku a na Šumavu se dostal jako voják a již zde
zůstal  natrvalo.  Do  kasičky  na  přístřešku  můžete
naoplátku darovat příspěvek pro postižené děti.  

 Lenorská  veřejná pec, která patří mezi  takzvané
hliněnky, byla postavena v  letech 1834‐1837 a zno‐
vu se rozhořela až v roce 1997. Tehdy již byla tech‐
nickou památkou a do její opravy se pustila skupin‐
ka místních.  
Bližší  informace  k akci  naleznete  na

www.sumava.net/iclenora 

Sjezd z Pancíře na 
historických lyžích 

Sdružení Otevřená Šumava chystá letos již 6. roč‐
ník originální recesistické akce, která nabízí turistům
i samotným aktérům vskutku jedinečnou podívanou
i zábavu. 

 Jedná se o sjezd z pancíře na historických lyžích a
v historických kostýmech. Letos se  tato akce usku‐
teční v sobotu 30. prosince 2017. 
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16. 12. 2017 / Vánoce na hradě / hrad Rabí / Zpříjemněte si předvánoční čas a navštivte 

podvečerní prohlídky s neopakovatelnou atmosférou zimního hradu. Dozvíte se více o tom, 

jak dobu adventu a Vánoc trávili naši předci, překvapí vás oživlé postavy středověkých oby‐

vatel  hradu  a  poodhalíte  také  něco  ze  symboliky  tohoto  období,  od  16  do  18.30  hodin. 

www.hrad‐rabi.eu 

16. 12. 2017 / Krampus show Kaplice / Kaplice centrum / průvod masek alpských démonic‐

kých bytostí. www.ikaplice.cz 

16. 12. 2017 / Pokračování Kašperskohorského betlému / Kašperské Hory, radnice / přijď‐

te s námi přivítat nové postavičky v našem betlému, i v letošním roce nám pan Hrach s pa‐

nem Brožem nachystali do betlému řadu překvapení. www.kasphory.cz/kultura 

16.  12.  2017  /  Adventní  troubení  /  Javorník  /  u  kapličky  sv.  Antonína. 

www.javorniksumava.cz 

16.  12.  2017  / Adventní  jarmark  / Horažďovice,  zámecké  nádvoří  /  od  9  do  12  hodin. 

www.horazdovice.cz  

16. 12. 2017 / Adventní koncert – Spirituál Kvintet / Horažďovice, kostel sv. Petra a Pavla / 

od 18 hodin. www.horazdovice.cz 16. 12. 2017 / Rockové Vánoce / Horní Planá, sál KIC / 

kapela Dark Angels a River of the last soul naděluje metalové a rockové tóny, od 20 hodin. 

www.horniplana.cz 

16. 12. 2017 / Vánoce na zámku / Chudenice, Starý czerninský zámek / zimní prohlídky vá‐

nočního zámku. www.zamekchudenice.cz 

16. 12. 2017 / Šumavský pohárek / Špičák, Ski & bike / závěrečný závod. www.spicak.cz 

17. 12. 2017 / Vánoční koncert / Hartmanice, synagoga / tradiční koncert Volného sdružení 

horažďovických zpěváků a muzikantů od 15:30 hodin. www.hartmanice.cz 

17.  12.  2017  /  Vánoční  koncert  /  Horažďovice,  KD  /  od  19  hodin. 

www.facebook.com/kdhorazdovice 

17. 12. 2017 / Adventní neděle / Klatovy, náměstí / adventní trhy s kulturním programem, 

od 13 hodin vystoupí Tomáš Kočko s orchestrem. www.mksklatovy.cz 

17. 12. 2017 / Adventní neděle / Prachatice, náměstí / vánoční trhy, program pro děti i do‐

spělé. www.prachatice.eu 

17. 12. 2017 / Mezinárodní vánoční trh / Železná Ruda a Bayerisch Eisenstein, centrum / 

od  12  hodin  tradiční  vánoční  trh,  hudba  a  zpěv,  národní  speciality  z celého  světa. 

www.sumava.net/itcruda 

17. 12. 2017 / Tradiční koncert Žihelského sboru / Annín, kostel sv. Mořice / od 14 hodin. 

www.pratelemourence.cz 

17. 12. 2017 / Koncert klarinetového souboru z Prachatic / Čkyně, synagoga / od 17 hodin. 

www.synagoga‐ckyne.cz 

18. 12. 2017 / Srdce pro Václava Havla / 

Sušice, náměstí / vzpomínkový akt se zpě‐

vem u příležitosti smrti V. Havla, od 18 ho‐

din. www.mestosusice.cz 

18. – 22. 12. 2017 / Vánoční řemeslné trhy 

/  Klatovy,  náměstí  /  s  kulturním  progra‐

mem. www.mksklatovy.cz 

19. 12. 2017 / Vánoční koncert, Horažďo‐

vice,  hotel  Prácheň  /  od  16  hodin. 

www.zus.horazdovice.cz  

20. 12. 2017 / Zdobení vánočního stromku / Svinná Lada,  IS / pojďte s námi na krátkou 

předvánoční vycházku spojenou se zdobením stromku pro zvířátka, dozvíte se, co jim chut‐

ná a čím je potěšíte, od 8.30 hodin. www.npsumava.cz 

     V 11 hodin zahájí jezdci v historických kostýmech
s  historickými  lyžemi  výstup  na  Pancíř,  aby  si  užili
sjezd na  lyžích a vyzkoušeli si,  jak náročné  to před
sto  lety mohlo  být.  Start  a  cíl bude na  horní  části
Weissovy louky na Špičáku. 

Akce  připomíná  historii  sjezdového  lyžování  a
prvních  závodů,  které  se  na  Šumavě  konaly  před
více než sto  lety. Sjezdové  lyže se podle některých
historiků  objevily  na  Šumavě  dříve  než  v  Krkono‐
ších!  Je například doloženo,  že majitel hotelu Pro‐
kop na Špičáku zakoupil již v roce 1894 lyže pro své
syny, kteří pak následně učili základům lyžování ho‐
telové hosty.  

Pokud se chcete dozvědět více o historii  lyžování
na Šumavě, zastavte se v muzeu na Zámečku v Že‐
lezné Rudě, kde krom kolekce historických motocy‐
klů je také expozice historie lyžování.  

Více  informací k akci na www.spicak.cz, nebo na tel.:
724 062 612. Foto Václav Chabr 

„Rauhnacht“ v Bavorské 
Rudě 

V sobotu 30. 12. se koná na náměstí v Bavorské
Rudě  akce  Rauhnacht  ‐  večer  plný  působivých
představení,  ohnivá  show  a  závěrečný  ohňostroj.
Od 17:00 je umožněn vstup do areálu a v 19 hodin
začínají samotná vystoupení. 

 „Noci  vykuřování“  (Rauhnächte)  patří  mezi  staré
lidové zvyky z Bavorského  lesa. Démoni,  čarodějni‐
ce, chlupaté nestvůry, čerti a  jiná nedobrá stvoření
zahánějí zlé duchy pomocí svých hlučných kravských
zvonů, svištících bičů a bubnů. 

O  neobvyklou  podívanou  se  postarají  umělecké
skupiny z Bavorska a Rakouska. Návštěvníci akce se
budou moct občerstvit u některého ze stánků, kde
na ně čekají bavorské speciality nebo svařené víno
na zahřátí. Vstupné 7 €, příp. 4 € pro děti do 14 let
se platí přímo na místě. Děti do 4  let mají na akci
vstup zdarma. 
Aktuální informace k akci jsou dostupné na následují‐

cím odkazu: fb.me/RauhnachtCZ; kontakt pro české ná‐

vštěvníky  a  média:  Tomáš  Eisner,  tomeis@email.cz,

+420 724 660 078. 

Vánoční foukání ve 
sklářské huti 

Sklárna  J&P  v Kašperských Horách  vás  v prosinci
zve do své provozovny v ulici Bohdana Týbla na vá‐
noční foukání.  
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20. 12. 2017 / Přednáška Věci všední, přesto neobyčejné / Klatovy, muzeum  / přednáší 

Libor Kodýdek, autor výstavy, od 18 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz 

22. 12. 2017 / Adventní odpoledne / Klatovy, náměstí / od 14 hodin vystoupení ZUŠ Klato‐

vy, od 17.30 hodin živý betlém – divadelní představení Křesťanského společenství Klatovy, 

od  18.30  vánoční  koncert  skupiny  Elias  v kostele  Církve  československé  husitské. 

www.mksklatovy.cz 

22. 12. 2017 / Za jeleny a rysy na Šumavě / Kvilda, NC / Co dělá jelen nebo rys v zimě? Po‐

znejme společně život jelenů a rysů na Šumavě, program je doplněn o videoukázky. Od 15 

hodin. www.npsumava.cz 

22. 12. 2017 / Loutkové divadlo / Horažďovice, sál muzea / od 17 hodin vánoční pohádka 

pro děti. www.muzeumhd.cz 

23.  12.  2017  /  Předání  betlémského  světla  /  Horní  Planá,  u  kostela  sv. Markéty  /  s 

hudebním doprovodem, od 18 hodin. www.horniplana.cz 

23. 12 2017  / Koncerty na klatovském náměstí  / Klatovy  / od 10:30 hodin orchestr Big 

band Klatovy, od 14 hodin dechová kapela Úhlavanka. www.klatovy.cz 

24. 12. 2017  / X‐mass night  /  Sušice, KD  sokolovna  ‐  restaurace  /  vánoční party od  22 

hodin. www.mestosusice.cz 

25. 12. 2017 / Štěpánská zábava / Horní Planá, sál KIC / od 20 hodin. www.horniplana.cz 

25.  12.  2017  /  Sušice  Jungle  Attack  /  Sušice,  KD  sokolovna  –  restaurace  / 

www.mestosusice.cz 

25. 12. 2017 / Vánoční koncert / Žihobce, kostel / vystoupení dětí ze ZŠ ze Žihobec a ze Su‐

šice, od 10 hodin; poté bude následovat mše svatá od 11 hodin. www.zihobce.eu 

25. 12. 2017 / Kabát revival – Weget rock / Horažďovice, KD / od 20 hodin rocková zábava. 

www.facebook.com/kdhorazdovice 

25. – 26. 12. 2017 / Chanovický betlém / Chanovice, skanzen / betlém figurálních plastik 

v životní velikosti čítá na dvě desítky 

postav,  ukázka  dobového  zdobení 

vánočního  stromku na  české vesnici 

od poloviny 19. století; od 13 do 17 

hodin. www.chanovice.cz 

25. – 29. 12. 2017  / Vánoční noční 

prohlídky města s šálkem horké ká‐

vy  /  Kašperské  Hory  /  návštěvníci 

získají  zajímavé  informace  o  vánoč‐

ních  zvycích  a  tradicích  na  Šumavě, 

doporučujeme si místa na prohlídce rezervovat na tel. 376 503 413, začátek vždy od 17 ho‐

din. www.kasphory.cz/kultura 

26. 12. 2017 / Běh pod Černou věží / Klatovy / sportovní akce pořádaná Triatlon klubem 

Klatovy, od 9 hodin. www.sumavanet.cz/triatlon 

26. 12. 2017 / Česká mše vánoční / Klatovy, arciděkanský kostel / vánoční komorní orches‐

tr a pěvecký sbor Šumavan, od 15 hodin. www.klatovy.cz 

26. 12. 2017 / Vánoční zpívání u betléma / Chanovice, skanzen / chrámový a pěvecký sbor 

Velkobor od 14 a 15 hodin. www.chanovice.cz 

26. 12. 2017 / Vánoční turnaj ve stolním tenise/ Javorník, Hotel Krásná vyhlídka / od 9.30 

hodin. www.javorniksumava.cz 

26.  12.  2017  /  Zimní otužování na Vodníku  / Vimperk,  areál Vodník  /  od  13.33  hodin. 

www.vimperk.eu 

26. 12. 2017 / Společný vánoční koncert skupiny Nezmaři a  sdružení symfoniků SOČR / 

Vimperk, MěKS / od 17 hodin. www.vimperk.eu 

Budete si moci vlastnoručně vyfouknout vánoční kou‐

li, sněhuláka i jiné výrobky. Vyfouknutí vánoční koule 

stojí 200 Kč. 

 

     Otevírací doba: PO – SO 10.00 – 16.00 hodin, NE 

10.00 –14.00 hodin.  Na Vánoce a Nový rok je sklárna 

uzavřena. Bližší informace na telefonu: 737 775 628. 

Silvestrovské jízdy 
zvláštních vlaků 

Letos pořádá Stifterův pošumavský železniční spo‐
lek  již  sedmnáctý  ročník  silvestrovských  jízd  zvlášt‐
ních vlaků do nejvýše položené železniční stanice v
ČR ‐ Kubovy Huti. 

 Neváhejte  a  přistupte  do  silvestrovského  vlaku
31. prosince. Letošní ročník bude vyladěn na téma:
"Hudební  a muzikálový  vlak".  Tradiční  jízdy  zvlášt‐
ních vlaků s  lokomotivou "Bardotkou" v  čele, které
tentokráte vypomůže "Lego" a velkoprostorové vo‐
zy  společnosti  České dráhy, naplněné  zábavou, ve‐
selím, hudbou a recesí. Ve vlacích platí zvláštní jízd‐
né, jízdenky je možné zakoupit pouze u obsluhy vla‐
ku. Neplatí žádné slevy.  

   V minulých letech se mohli cestující podívat třeba
mezi doktory, piráty, na divoký západ, cestu kolem
světa,  Noemovu  archu,  prožili  pohádku  i  horor,
přenesli se do středověku i budoucnosti, potkali se s
komiksovými  postavami  a  zažili  mnoho  dalších  a
neopakovatelných zážitků. Ani v letošním roce tomu
nebude  jinak  a opět  se  vydají  čtyři páry  zvláštních
vlaků z Vimperka na Kubovu Huť a zpět.  

Na nejvýše položené a páté nejkrásnější železniční
stanici v Čechách bude pro cestující nachystáno tra‐
dičně  občerstvení,  prohlídka  techniky Horské  služ‐
by,  úřadovna  vlakové  pošty  a  pojízdná  pohádková
kancelář.  
Více o akci a jízdní řád silvestrovských vlaků naleznete

na www.spzs.sweb.cz 
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27. 12. 2017 / Vánoční koncert / Hartmanice, synagoga / při koncertu skupiny Elias Klatovy 

zazní vánoční  spirituály, koledy a písně ve vícehlasých úpravách, od 18 hodin. www.elias‐

kt.cz 

28. 12. 20017 – 1. 1. 2018 / Zimní prohlídky hradu / Hrad Kašperk / www.kasperk.cz 

28. 12. 2017 / Vánoční koncert / Horažďovice, kostel Nanebevzetí P. Marie / pěvecký spo‐

lek Prácheň od 17 hodin. www.horazdovice.cz 

30. 12. 2017 / Železný Pašerák / Železná Ruda, Hofmanky / otevřený večerní, skialpinistický 

závod na Pancíř, od 17 hodin. www.zelezna‐ruda.cz 

30. 12. 2017 / Silvestrovské posezení s písničkou / Horažďovice, KD / Malá muzika Nauše 

Pepíka od 15 hodin. www.facebook.com/kdhorazdovice 

30. 12. 2017 / Pečení chleba / Lenora, obecní pec / mlsálci se mohou těšit na tradiční  le‐

norské placky, housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora 

30.  12.  2017  /  Světlušky  /  Špičák,  Ski &  bike  /  sjezd malých  dětí  s lampiony,  soutěže. 

www.spicak.cz 

31. 12. 2017 / Silvestrovský sjezd s pochodněmi / Špičák, Ski & bike / nejprudší špičácké 

sjezdovky Šance budou sjíždět členové horské služby a šumavští lyžaři. www.spicak.cz 

31. 12. 2017 / Silvestrovské jízdy zvláštních vlaků / Vimperk – Kubova Huť / tentokrát na 

téma „hudební a muzikálový vlak“. www.spzs.sweb.cz 

31. 12. 2017 / Silvestrovský výstup na Sedlo / Albrechtice / www.rozhledna‐nasedle.cz 

31. 12. 2017 / Silvestr / Klatovy, KD / k tanci a poslechu hrají Ukradený vjecy, od 21 do 2 

hodin. www.mksklatovy.cz 

31. 12. 2017 / Silvestrovská Retro party 80‘ s 90’s – Dj Tazzy / Horažďovice, KD / od 20 ho‐

din. www.facebook.com/kdhorazdovice 

31. 12. 2017 / Půlnoční silvestrovský běh / Hojsova Stráž / akce, bez které by Silvestr na 

Hojsovce nebyl Silvestr, od 23 hodin. www.zelezna‐ruda.cz 

31.12  ‐ 1. 1. 2018 / Silvestrovský a Novoroční výstup na  Javorník /  Javorník  / od 10 do 

16:30 hodin stánek s živou hudbou a občerstvením. www.javorniksumava.cz 

Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2017 v elektronické verzi PDF za finanč‐

ního přispění Euroregionu Šumava jihozápadní Čechy. Titulní fotografie © Václav Sklenář 

 

Čím bude žít Šumavský 
pivovar ve Vimperku o 
Vánocích a v zimě? 

Zima už  začala a Šumavský pivovar  již první  sil‐
nější „zimní“ pivo nabídnul. Byl to polotmavý Vim‐
perský  jantarový  Doppelbock  18°.  Lahodné  pivo
vzbudilo zájem a delší dobu si jej budete moci od‐
nést v lahvích, třeba na Váš štědrovečerní stůl. 

Prosinec  však  bude  zasvěcen  pivu medovému  –
Vimperskému  medovému  speciálu  15°.  Říkáte,  že
sladší  piva  nemáte  v oblibě?  Pak  jste  na  správné
adrese.  Pivo  tož  vůbec  není  sladké.  Cukry  medu
zkvasily a  zvýšily  stupňovitost. To, co po medu  zů‐
stalo, je příjemná mírná vůně a chuť. Vynikající pivo
pro vánoční čas. Nenechejte si  je ujít. Obvykle mizí
z výčepu velmi rychle. 

 

A  chcete  se držet  tradice?  Pak Vimperský  světlý
ležák 11°, polotmavý  ležák 12° a  tmavý speciál 13°
budou na čepu i s sebou celý prosinec. 

V lednu  nastoupí  pivo  zázvorové,  po  něm  další
z řady Doppelbocků, Märzenbier a další. To ale vždy
upřesníme v následujících číslech Výletníku. 

O  Vánocích  také  budeme mít  více  otevřeno  pro
nákup piv na Vánoce a Nový rok s sebou v lahvích  i
pro ochutnání v naší pivnici ve Steinbrenerově ulici
ve  Vimperku.  Sledujte  náš  web
www.sumavskypivovar.cz. 

   Půjdete‐li  kolem  jindy,  zazvoňte.  Je‐li  někdo  pří‐
tomen,  rádi  vám  i  takto  prodáme  vánoční  piva
s sebou. 

Věříme,  že  s našimi  pivy,  nositeli  certifikace  Šu‐
mava – originální produkt, strávíte příjemné vánoč‐
ní dny. Těšíme se na Vás! 

Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk 

 


