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Listopadové akce na Šumavě 
2.  11.  2018  /  Štěpán  Rak  –  Domov můj  /  Chanovice,  zámek  /  koncert  od  18  hodin. 

www.chanovice.cz 

2. 11.  2018  /  Loutkové  divadlo  /  Sušice,  KD  /  od  17  hodin  pohádka  pro  děti. 

www.loutky.unas.cz 

2. 11.  2018 / Halloweenské hrátky / Horní Planá / hrátky pro všechny děti, aneb zábav‐

ný podvečer ve stylu Halloweenu, od 17 hodin, poté bude následovat oblíbená akce spaní 

dětí v knihovně. www.sumava‐lipno.eu 

2.  ‐  4.  11.  2018  /  IV. Mezinárodní  sklářské  sympozium  / Annín,  sklárna  / www.annin‐

glass.cz.  

3.  11.  2018  /  Štěpán  Rak: 

Domov  můj  /  Mouřenec  u 

Annína,  kostel  sv. Mořice  / 

koncert  k  100.  výročí  vzniku 

ČSR  od  16  hodin. 

www.pratelemourence.cz 

3. 11. 2018 / Medové odpo‐

ledne  /  Janovice  nad  Úhla‐

vou  /  s  tvůrčími dílnami pro 

děti, s medovými ochutnávkami i prodejem výrobků z medu, zdobení a pečení perníčků, to 

vše  si  přijďte  užít  v  sobotu  od  14  do  18  hodin  do  haly  za  městský  úřad. 

www.knihovna.janovice 

5. 11. 2018 / Tajemství šifrovaného vzkazu / Janovice nad Úhlavou / detektivní odpoledne 

pro děti. www.knihovna.janovice 
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Výstavy a dlouhodobé akce 
1. – 30. 11. 2018 / Výstava fotografií Jitky Líbalové

/ Horní Planá, KIC / www.sumava‐lipno.eu 

   1. 11.  ‐ 31. 12. 2018 / Výstava Králové Šumavy /
Vyšší Brod, vestibul kina / www.mestovyssibrod.cz 

2. 11. 2018  ‐ 30. 4. 2019  / Výstava Náhodná  se‐
tkání  /  Žihobce, muzeum  /  výstava  fotografií  Jany
Dvorské a Miloše Kašpara, vernisáž 2. 11. v 17 hodin,
hudební vystoupení ženského sboru Faux Pas ze Suši‐
ce. www.zihobce.eu 

2. 11. 2018 ‐ 30. 4. 2019 / Výstava Z jedné palety /
Žihobce,  muzeum  /  společná  výstava  obrazů  žáků
malířky  Olgy  Hrachové,  vernisáž  2.  11.  v 17  hodin.
www.zihobce.eu 

do 30. 11. 2018 / O čem se tenkrát psalo / Janovi‐
ce  nad  Úhlavou  /  výstava  v knihovně.
www.knihovna.janovice 

do 31. 12. 2018 / Výstava Rok 1918 na Prachaticku
/ Prachatice, muzeum / Výstava věnovaná 100. výro‐
čí  konce  I.  světové  války  a  vzniku  ČSR.
www.prachatickemuzeum.cz 

do 31. 12. 2018 / Výstava Volání dálek / Žihobce,
muzeum  /  výstava  výsledků  z expedic  a  výzkumů
spolku Zoogeos Bohemia. www.zihobce.eu 

do 31. 12. 2018 / výstava Malířák 2018 / Chanovi‐
ce,  zámecký areál / vernisáž od 13 hodin  spojená  s
módní  přehlídkou,  výtvarné  práce  studentek  ISŠŽ
v Plzni. www.chanovice.cz 
do 31. 1. 2019  / Výstava Staré a nové Hartmanice  /

Hartmanice,  IC  /  na  fotografiích  Huberta  Babora.

www.muhartmanice.cz 
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8. 11. 2018 / Bennewitzovo kvarteto / Sušice, Smetanův sál / koncert pořádá Kruh přátel 

hudby Sušice. www.mestosusice.cz 

9. 11.  2018  /  Loutkové  divadlo  /  Sušice,  KD  /  od  17  hodin  pohádka  pro  děti. 

www.loutky.unas.cz 

9. 11. 2018 / Svatohubertské slavnosti / Sušice, náměstí Svobody a kostel sv. Václava / 

pořádá Římskokatolická farnost Sušice. www.mestosusice.cz   

9. 11. 2018 / Svatomartinský koncert / Horažďovice, hotel Prácheň / koncert kapely Origi‐

nal Band. www.zskomenskeho.horazdovice.cz  

9.  –  11.  11.  2018  / Martinská  husa  /  Horní  Planá  /  ve  vybraných  restauracích  budou 

podávány husí speciality a Svatomartinské víno. www.horniplana.cz 

10. 11. 2018 / Obec a její lidé k století republiky / Chanovice, zámek / od 15 hodin vernisáž 

výstavy fotografií z 20. ročníku foto soutěže z území mezi městy Blatná, Horažďovice a Ne‐

pomuk. www.chanovice.cz 

10. 11. 2018 / Setkání u kapličky sv. Martina / bývalé Zadní Paště / Šumavské cesty  sr‐

dečně zvou všechny milovní‐

ky  a  příznivce  Šumavy  na 

tradiční  setkání na úpatí ho‐

ry  Křemelné  od  13  hodin,  v 

16  hodin  zazní  v  kostele  sv. 

Vintíře  varhany.  Bližší  infor‐

mace:  sumav‐

ske.cesty@centrum.cz,  tel. 

603 265 034. 

10. 11. 2018 / Svatomartin‐

ský  jarmark  /  Horažďovice, 

náměstí / od 12 hodin řeme‐

slný a farmářský jarmark, kulturní program, v 18 h lampionový průvod. www.horazdovice.cz 

10. 11. 2018 / Martinské posvícení / Javorník na Šumavě / od 20 hodin v hotelu Krásná vy‐

hlídka. www.javorniksumava.cz 

11. 11. 2018 / Svatomartinská slavnost / Horní Planá / vystoupení dětí z mateřské školy, 

příjezd Martina na bílém koni, Svatomartinské rohlíčky, tradiční průvod světel, od 17 hodin 

na dvorku rodného domu A. Stiftera. www.horniplana.cz 

11. 11. 2018  / Vzpomínka na Velkou válku  / Chanovice,  zámek  / od 14 hodin, uctění 

předků, zahájení výstavy, křest publikace. www.chanovice.cz 

13. 11. 2018 / Emil Kintzl: Zmizelá Šumava II. / Janovice nad Úhlavou / beseda a promítání. 

www.knihovna.janovice 

14. 11. 2018 / Tvořivé podvečery / Horní Planá, Kavárna U  tří Koček / přijďte  si vyrobit 

něco pro radost, 20 Kč na materiál, od 17 hodin. www.horniplana.cz 

15. 11. 2018 / Strašidelný koncert / Horažďovice, hotel Prácheň www.zus.horazdovice.cz 

16. 11. 2018 / Koncert ke státnímu svátku / Klatovy, sál radnice / koncert Mgr.Burdycha a 

Zuzany Berešové. www.mksklatovy.cz 

16. 11.  2018  /  Loutkové  divadlo  /  Sušice,  KD  /  od  17  hodin  pohádka  pro  děti. 

www.loutky.unas.cz 

16. 11. 2018 / Koncert Jaroslava Hutky / Janovice nad Úhlavou / www.knihovna.janovice 

17. 11. 2018 / Oslavy dne boje za svobodu a demokracii / Sušice, náměstí / tradiční setkání 

pod lípou. www.gymsusice.cz 

17. 11. 2018 / Dolovná / Horní Planá / ČRS MO Horní Planá zve všechny rybáře, rybářky se 

svou rodinou a jejich přáteli na tradiční akci do sálu KIC, od 18 hodin. www.horniplana.cz 

17. 11. 2018 / Brutus / Chanovice, KD / taneční zábava od 21 hodin. www.chanovice.cz 

Sklářské sympozium a 
koncert Štěpána Raka 

Na žánrově pestrý program zve o prvním  listopa‐
dovém  víkendu  šumavský  Annín  a  jeho  nejbližší
okolí.  

Ve  sklárnách v Anníně a  sousedním Rajsku můžou
lidé shlédnout tavení, foukání a broušení skla. Kostel
Mouřenec nad Annínem zve na koncert Štěpána Raka
nebo na komentovanou prohlídku. Zájemci si můžou
také  prohlédnout  běžně  nepřístupnou  sklářskou
hrobní kapli nad Annínem. 

V pátek  2.  listopadu  v 9.30  oficiálně  začíná  ve
sklárně  v Anníně  IV. mezinárodní  sklářské  sympozi‐
um.  Potrvá  až  do  nedělního  odpoledne.  Tentokrát
přijedou do Annína čeští a zahraniční studenti Kated‐
ry užitého umění – sklo Fakulty umění a designu Uni‐
verzity  Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a
studenti Ateliéru Design skla Fakulty multimediálních
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a někteří
další  výtvarníci.  Tématem  letošního  sympozia  je
Design nápojového skla.  

„Podzimní sympozia  jsou vždy  radostným setkává‐
ním se sklem, které podkresluje hučení sklářské pece
a  zvuk  skla  dotýkajícího  se  brusičských  kotoučů.  A
uprostřed tohoto ruchu sedí obvykle velmi tiše malí‐
ři, pod jejichž štětci postupně vznikají nové dekory. A
mezi nimi chodí návštěvníci, kteří se nemusí jen dívat
na to,  jak se z návrhu na papíru postupně stává sku‐
tečný skleněný předmět. V průběhu sympozia se zde
každou minutu přirozeně rodí neformální dialog mezi
návštěvníky, umělci a skláři,“ říká kurátorka sympozia
sklářská historička Jitka Lněničková. 

Mimořádně po oba víkendové dny bude tentokrát
otevřená  i brusírna s galerií Rajský dvůr v osadě Raj‐
sko (poblíž annínského koupaliště). Práci brusičů ne‐
bo expozici  starého  šumavského  skla  tu  lidé můžou
obdivovat v sobotu i v neděli od 9 do 14 hodin. 

Mimořádně přístupná bude o víkendu novogotická
žlutobílá kaple nad sklárnou v Anníně. Opravená pa‐
mátkově chráněná kaple, pod kterou jsou pochovaní
annínští  skláři,  zve na komentované prohlídky. Začí‐
nají v sobotu i v neděli v 10 hodin.  

V pátek, 2. listopadu od 18 hodin bude otevřen ta‐
ké kostel na Mouřenci při Mouřeneckých Dušičkách.
„Jako každý rok vzpomeneme na zemřelé. Pobožnost
v kostele a na hřbitově povede kněz P.  Jenda Kulhá‐
nek. Na Mouřenci  je  přes  200  hrobů.  Jen  polovinu
z nich někdo udržuje. Každý  si může koupit  svíčku a
zapálit ji na některém z opuštěných hrobů,“ popisuje
Lukáš Milota  ze  spolku  Přátelé Mouřence,  který  o
mouřenecký areál pečuje. 

Jen o den později, v sobotu 3.  listopadu, na Mou‐
řenci  poprvé  vystoupí  kytarový  virutos,  skladatel  a
profesor  pražské  AMU  Štěpán  Rak.  Koncert  začíná
v 16 hodin a Mouřenec se  jím připojí k oslavám 100.
výročí  vzniku  Československa.  Rak  totiž  přijíždí  se
svým  novým  koncertním  projektem  Domov můj,  o
kterém říká: "Je to můj příspěvek k výročí vzniku naší
republiky.  V  pořadu  zazní  kytarová  zpracování  jak
oblíbených písní T. G. Masaryka, tak i slavných Hašle‐
rovek. Vstupenky  je možné zakoupit v kině Sušice, v
IC Hartmanice, na místě samém před koncertem ne‐
bo na www.sirkus.cz.  

Pro turisty, kteří chtějí využít při návštěvě průvod‐
ce, je připravená už tradiční komentovaná procházka 
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17.  11.  2018  /  Šumava  litera  /  Vimperk  /  festival  regionální  literatury.  www.sumava‐

litera.cz 

23. 11.  2018  /  Loutkové  divadlo  /  Sušice,  KD  /  od  17  hodin  pohádka  pro  děti. 

www.loutky.unas.cz 

23. 11.  2018 / Pouťová zábava / Hartmanice, KD / pořádá SDH Hartmanice od 20 hodin. 

www.muhartmanice.cz 

23.  11.  2018  / Myší  trio  /  Horní  Planá,  Kavárna  U  tří  Koček  /  Českokrumlovské  trio  ‐ 

Michaela Moučková, Zbyněk Vrba a Petr Scheuch nám zahrají  jazz,  latin  jazz, swing, blues, 

od 20 hodin, vstupné 80 Kč. www.horniplana.cz 

24. 11. 2018 / Vánoční představení / Hrádek u Sušice, zámek / pohádka nejen pro děti, od 

17 hodin. www.zamekhradek.cz 

24. 11. 2018 / 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 

24. 11. 2018 / Soutěžní degustace piv malých pivovarů / Chanovice, KD od 18 hodin, be‐

seda,  ochutnávky,  degustace,  pivovarnictví,  hudba  s Františkem  Strnadem. 
www.chanovice.cz 

25.  11.  2018  /  Pouť  /  Hartmanice  /  poutní mše  svatá  v  11:30  v  kostele  sv.  Kateřiny. 

www.muhartmanice.cz 

25. 11. 2018 / Setkání seniorů / Janovice nad Úhlavou / www.knihovna.janovice 

25. 11. 2018 / Příjezd paní Zimy / Netolice, náměstí / podvečerní program pro děti,  jar‐

mark. www.netolice.cz 

29. 11. 2018 / ART: Adventní věnce / 

Janovice  nad  Úhlavou  / 

www.knihovna.janovice 

29. 11. – 1. 12. 2018 / Ať žije mrav‐

nost / Janovice nad Úhlavou / ochot‐

nické divadlo. www.knihovna.janovice                           

30. 11. 2018  / Rozsvícení  vánočního 

stromu  / Klatovy, náměstí  /  tradiční 

akce s kulturním programem. www.mksklatovy.cz 

30. 11.  2018  /  Rozsvícení  vánočního  stromu  /  Hartmanice  /  před Městským  úřadem 

Hartmanice, občerstvení bude připraveno i pro zahřátí, od 17 hodin. www.muhartmanice.cz 

30.  11.  2018  /  Výroba  adventních  věnců  a  vánočních  polazů  /  Prachatice, muzeum  / 

www.prachatickemuzeum.cz 

30. 11.  2018  /  Loutkové  divadlo  /  Sušice,  KD  /  od  17  hodin  pohádka  pro  děti. 

www.loutky.unas.cz 

30. 11. 2018 – 11. 1. 2019 / Pohádkové Vánoce / Klatovy, KD / výstava dřevěných postavi‐

ček, loutek a rekvizit z dlouhé historie loutkového divadla Brouček. www.mksklatovy.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 

Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2018 v elektronické verzi PDF za  fi‐
nančního přispění Euroregionu Šumava jihozápadní Čechy, Jihočeského a Plzeňského kraje. 

Úvodní foto © Vladimír Kunc                      

Po  stopách annínských  sklářů. Sraz účastníků  je v sobotu

v 9  hodin  na  parkovišti  u  sklárny  v Anníně.  Procházka  je

dlouhá  5  kilometrů  a  propojuje  všechny  zajímavé  cíle

v našem údolí. Lidé se dozvědí vše podstatné o minulosti i

současnosti Annínska a samozřejmě i řadu informací, kte‐

ré  se v brožurách a na oficiálních  tabulích nedočtou. An‐

nínského  rodáka  se můžou  také  na  leccos  zeptat,“  láká

průvodce Lukáš Milota.  

Šumavský pivovar uvařil 
australská piva 

Listopad  v Šumavském  pivovaru  ve  Vimperku  při‐
nese milovníkům piva především novinky: dva druhy
australských piv „ale“, vařených z originálních chmelů
a originálními postupy. Naši sládci totiž byli v Austrálii
na stáži, australská piva tam vařili a na „oplátku“ uva‐
řili v Austrálii i piva česká. Jarní pokusné várky ukázaly
vysokou  kvalitu  obou  piv  a  teď  je  máte  možnost
ochutnat  i vy včetně možnosti si  je odnést v lahvích.
Jsou  to australský světlý ale Blonde Beach Girl 13° a
australský červený ale Red‐haired Beach Boy 14°. Ta‐
to unikátní piva nikdo v ČR nevaří. 

Tradice  je  však  velmi důležitá a my  si na ní  zaklá‐
dáme, vždyť  jsme ve Vimperku tradici vaření piva po
43  letech obnovovali! V listopadu  si  ji připomeneme
jak Vimperským zlatým Bockem 16°, tak Vimperským
polotmavým Doppelbockem 18°. 

A v listopadu už začínáme myslet i na Vánoce a No‐
vý rok! A to znamená vždy Vimperský medový speciál
15° a letos mimořádně k připomenutí 250. výročí při‐
vezení  ostatků  sv.  Inocence  do  města  i  Vimperský
tmavý Doppelbock 19°‐  Inocenc. Toto pivo totiž bylo
poprvé  uvařeno  k požehnání  novému  vimperskému
zvonu  Inocenc  před  pěti  lety  a  i my  si  toto  výročí
s Vimperkem  rádi  připomeneme.  Nenechte  si  naše
speciality ujít – nikdo jiný taková piva nevaří! 

Srdečně vás zveme k návštěvě a posezení, naše piva
jsou  od  roku  2010  nositeli  certifikace  Šumava  origi‐
nální produkt®. S blížícím se koncem roku u nás třeba
najdete  vhodný  dárek  v podobě  dárkově  balených
piv. 

 Pivnice ve Steinbrenerově ulici ve Vimperku (ihned
pod náměstím Svobody)  je otevřena na ochutnávku,
nákup piva  s sebou a prohlídky každý pátek 17‐22 a
sobotu 15‐20 hodin. Pivo s sebou si v pivovaru může‐
te zakoupit též „na zazvonění“ během týdne, kdy se v
pivovaru  většinou  přes  den  pracuje.  Jen  o  víkendu
16.‐18.11. je zavřeno. 

Kde a kdy jaké pivo najdete i jinde, se vždy dozvíte
na webových stránkách www.sumavskypivovar.cz . 

A ještě něco: jistě i vás potěší, že společnost Hojda‐
rovi, s.r.o., která pivovar vlastní a provozuje, byla vy‐
hlášena  Firmou  roku  Jihočeského  kraje  2018  a
v prosinci  se  pokusí  o  co  nejlepší  umístění mezi  10
nejlepšími firmami ČR. 
Ivan Hojdar, www.sumavskypivovar.cz 

 


