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Prosincové akce na Šumavě 
1. 12. 2019 / Adventní prohlídky hradu / Švihov / prohlídky vánočně vyzdobených prostor 

s povídáním o tom, jak Vánoce prožívali šlechtici. www.hradsvihov.cz 

1. 12. 2019 / Koncert kapely Učedníci / Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice / křesťanský 

folk, od 14 hodin. www.pratelemourence.cz 

1.  12.  2019  /  Venčíme!  /  Horažďovice,  Dům  dětí  a mládeže  /  inspirace,  jak  trávit  čas 

s dětmi v přírodě. www.ddm‐hd.cz 

1. 12. 2019 / Adventní koncert a  rozsvícení vánočního  stromu / Horažďovice, Mírové 
náměstí / od 17.30 hodin koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikan‐
tů, zpívání u stromu, posvěcení a rozsvícení. www.horazdovice.cz 

1. 12. 2019 / Rozsvícení vánočního stromu / Horní Planá / vystoupení hornoplánských dětí, 
sváteční slovo starosty města, od 17 hodin. www.sumava‐lipno.eu 

1. 12. 2019 / Rozsvícení vánočního stromu / Vyšší Brod, náměstí / od 17 hodin, poté kon‐

cert kapely Lakomá Barka. www.ivyssibrod.cz 

1. 12. 2019 / Adventní neděle / Kašperské Hory / vánoční trhy, tvořivá dílna nejen pro 

děti, zvonkový průvod a na závěr rozsvícení vánočního stromu. www.kasphory.cz 

1. 12. 2019 / Voňavá adventní neděle / Klatovy, sál SZPŠ / pěvecký sbor HrOŠI, hudební 

skupina Sentiment, od 10 hodin. www.mksklatovy.cz 

2. 12. 2019 / Vánoční koncert – Václav Neckář / Klatovy, KD / host: Pěvecký sbor ZUŠ  J. 

Kličky Klatovy, od 19 hodin. www.mksklatovy.cz 

3. 12. 2019 / Archeologické výzkumy a nálezy na Prachaticku v letech 2016 – 2019 / Pra‐

chatice,  muzeum  /  přednáší  Mgr.  Ing.  Marek  Parkman,  od  17  hodin. 

www.prachatickemuzeum.cz 
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Výstavy a dlouhodobé akce
1. 12. 2019 – 6. 1. 2020 / České  lidové betlémy /
Kaplice, Galerie Krampus / výstava  lidových betlé‐
mů. www.ikaplice.cz 

1. 12. 2019 – 31. 1. 2020  / Výstava podmalby na
skle / Kašperské Hory, radnice – výstavní místnost
/  výstava  podmaleb  Jarky  Korandové,  vernisáž  1.
12. Od 15 hodin. www.kasphory.cz 

2.  –  20.  12.  2019  /  Adventní  Klatovy  /  Klatovy,
Atrium KD / výstava  fotografií se zimní a adventní
tematikou. www.mksklatovy.cz 

3. ‐ 30. 12. 2019 / Perníkové Vánoce / Sušice / vý‐
stava vánočních perníčků v podkrovních výstavních
prostorách radnice. www.mestosusice.cz 

8.  ‐ 28. 12. 2019 / Kudy, tudy k Betlému / Sušice,
Muzeum  Šumavy  /  vánoční  výstava  betlémů  ze
soukromé  sbírky  pana  Ivana  Tišnovského
z Vysokého nad Jizerou. www. muzeum.sumava.net

do  13.  12.  2019  /  Ze  břehů  staré  Vltavy  / Horní
Planá, Památník – rodný dům Adalberta Stiftera /
výstava umožňující pohled na dno Lipenského pře‐
hradního  jezera  před  stavbou  přehrady.
www.muzeumck.cz 

do 29. 12. 2019 / Svět kostiček / Prachatice, mu‐
zeum / unikátní putovní výstava exponátů sestave‐
ných  z  kostiček  stavebnic  Lego.  Autor  projektu
,,PEESKO“  Ing. arch. Petr Šimr – sběratel, designer,
stavitel  a  především  vystavovatel, majitel  sbírek  s
téměř  6500  exponáty.  Více  info  na
www.svetkosticek.cz 
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3.  12.  2019  /  Vánoční  koncert  Janek  Ledecký  /  Sušice,  KD  Sokolovna  /  od  19  hodin. 

www.kulturasusice.cz 

3. 12. 2019 / Vánoční aranžování / Klatovy, KD / s floristkou Hanou Kindelmannovou Še‐

bestovou, od 17 hodin. www.mksklatovy.cz 

4. 12. 2019 / Nenuďme se doma / Stožec, IS / přijďte s námi strávit příjemný večer při ru‐

kodělném  tvoření, vyrábět budeme vánoční ozdoby a další dekorace, od 17 do 19 hodin, 

cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz 

4.  12.  2019  /  Mikulášský  koncert  ZUŠ  /  Horažďovice,  hotel  Prácheň  / 

www.zushorazdovice.cz 

4. 12. 2019 / Vimperské peklo / Vimperk, stará radnice / brány pekelné se otevřou v 16 

hodin a zavřou (možná) v 19 hodin, pekelné  informace: 388 402 230, náměstí Svobody 8 ‐

stará radnice. www.vimperk.cz 

4. 12. 2019 / Milulášská nadílka / Vyšší Brod, náměstí / od 17 hodin. www.ivyssibrod.cz 

5. 12. 2019 / Nebeské náměstí aneb … / Klatovy, náměstí / zábavný program pro děti i do‐

spělé, od 16:45 hodin průvod Mikulášů, andělů a čertů od Černé věže okolo náměstí, od 17 

hodin zábavný program na pódiu s Hitrádiem FM plus, soutěže, fotokoutek a další čertoviny. 

www.mksklatovy.cz 

5.  12.  2019  /  Janek  Ledecký  –  vánoční  turné  /  Vimperk,  KD  Cihelna  /  od  19  hodin. 

www.meks‐vimperk.com 

5. 12. 2019 / Mikulášská nadílka / Horní Planá, sál KIC / Mikuláš, anděl a čert navštíví míst‐

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

17 hodin. www.sumava‐lipno.eu 

6. 12. 2019 / Za obřími krystaly Namíbie / Horažďovice, divadelní  sál muzea / aneb Na 

elektrokolech za mineralogickými unikáty Krystalové hory ‐ přednáška RNDr. Petra Rajlicha 

CSc. a Petra Šindeláře; od 18 hodin. www.muzeumhd.cz  

6.  12.  2019  /  Loutkové divadlo  /  Sušice, KD  /  Jak  Kašpárek  roztočil  čerty, od  17  hodin. 

www.loutky.unas.cz 

6. 12. 2019 / Vánoce s vůní sentimentu / Klatovy, divadlo / koncert hudební skupiny Sen‐

timent, zazní české zimně a vánočně laděné tituly interpretů všech žánrů. www.klatovy.cz 

7. 12. 2019 / Pochod Lucií a rozsvícení betlému / Javorník / krajová tradice pochod Lucií, 

setkání  u  kapličky  sv. Antonína,  roz‐

svícení  betlému. 

www.javorniksumava.cz 

7.  12.  2019  /  Komentované  pro‐
hlídky  / Annín  – Mouřenec,  kostel 
sv. Mořice  / od 11 hodin prohlídky 
kostela,  kostnice  a  muzea. 
www.pratelemourence.cz 
7. 12. 2019 / 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 a poodhalíte také něco ze symboliky 

tohoto období, od 16 do 19.30 hodin. www.hrad‐rabi.eu    

7. 12. 2019 / Lipno dětem aneb Mikuláš naděluje / Lipno nad Vltavou, stezka v korunách / 

mikulášská družina bude mít pro všechny děti nachystané dárky a také úkoly, nebudou chy‐

bět ani čerti. www.lipno.info 

7. – 8. 12. 2019 / Adventní fotografování u Seidlů / k zapůjčení jsou kožichy, kabáty, lyže i 

sáně  a  drobné  doplňky,  šály,  šátky  či  klobouky,  rezervace  je  nutná  na  tel.:  736  503 871. 

www.seidel.cz 

do  26.  1.  2020  /  Vánoční  pohlednice  a  historické
betlémy  /  Klatovy,  muzeum  /
www.muzeum.klatovynet.cz 

do 31. 1. 2020 / Události v Klatovech v roce 1989 /
Klatovy,  kino  /  výstava  fotografií.
www.mksklatovy.cz 

do 28. 2.2020 / Abstraktní obrázky / Hartmanice, IS
/  menší  výstavka  obrázků  malovaných  akrylem
z tvorby  paní  Miluše  Schmalzové.
www.muhartmanice.cz 

do 25. 3. 2020 / Peklo na Lamberské  stezce / Žihobce,
muzeum / výstava českých čertů ze sbírky Jarmily Strako‐
vé, fotokoutek pro děti U pekelníků; otevřeno pátek, so‐
bota 9.30 – 15. 30 hodin. www.zihobce.eu. 

 
Prosincové akce 
ve Skiareálu Lipno 

Hned  tři  velké  akce  připravil  na  prosinec  Skiareál
Lipno a Stezka korunami stromů.  

V sobotu  7.  prosince  navštíví  Stezku  korunami
stromů Mikuláš a jeho pomocníci. Těšit se můžete od
11. do 14. hodin na  tradiční Mikulášskou nadílku a

v 11 hodin předvede maskot  lišák  Fox  svoje  kouzel‐
nické představení. Pokud už v té chvíli bude Skiareál
Lipno v provozu,  tak Mikuláš, ale  i  lišák Fox navštíví
rovněž lyžaře. 

O týden později v sobotu 14. prosince čeká všech‐
ny  lyžaře velký svátek. Od 9.00 do 16.00 hodin se ve
Skiareálu Lipno uskuteční Slavnostní otevření letošní
lyžařské sezóny a dojde rovněž k požehnání sjezdov‐
kám a lyžařům. Těšit se můžete na zábavné dopoled‐
ne  s lišákem  Foxem,  představení  horské  techniky,
závody  ve  slalomu  o  zajímavé  ceny  i  pohádky  pro
všechny děti. 

A na Nový rok, pokud nebudete vědět, co s volným
časem,  zcela  jistě  si nenechte ujít  tradiční  již Novo‐
roční výstup na Stezku korunami stromů, a to v čase
od  10.00  do  16.00  hodin.  Každý  účastník  obdrží
účastnický  list a zároveň získá skvělý pocit, že udělal
něco málo pro svoje zdraví, a  to hned v prvním dnu
roku 2020. Výstup je tradičně z centrálního parkoviš‐
tě. 

Skiareál  Lipno udává  trend  v zábavě. Otvírá  třetí
crossovou trať. Zábava, zábava, zábava, to je aktuální
trend,  kterým  se  ubírá  rodinné  lyžování  a  Skiareál
Lipno  tento  trend udává. Největší  jihočeské  lyžařské
středisko  investuje  do  zimních  novinek  40  milionů
korun, právě na zábavu při lyžování klade důraz. 
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8. 12. 2019 / Koncert kapely Nezmaři / Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice / od 14 hodin. 

www.pratelemourence.cz 

8. 12. 2019 / Vánoční inspirace / Vyšší Brod, náměstí / od 11 do 17 hodin jarmark, vepřové 

hody,  dětská  pohádka,  výtvarné  dílny,  andělská  pošta,  vánoční  čtení,  fotokoutek. 

www.ivyssibrod.cz 

8. 12. 2019 / Adventní neděle / Klatovy, náměstí / adventní trhy s kulturním programem 

od 9 hodin. www.mksklatovy.cz 

11. 12. 2019 / Vánoční koncert – Poupata a Kvítek / Horažďovice, hotel Prácheň / od 17 
hodin. www.zskomenskeho.horazdovice.cz  

12. 12. 2019 / Šlechtické rody na chanovickém zámku / Chanovice, KD / křest nové publi‐

kace spojený s besedou s autory, od 18 hodin. www.chanovice.cz 

13. 12. 2019 / Křest knihy Adalbert Stifter ‐ Touha po harmonii / Horní Planá, rodný dům 

Adalberta Stiftera / od 16 hodin. www.horniplana.cz 

13. 12. 2019 / Adventní koncert Amor aeternus / Hrádek u Sušice, zámecká kaple sv. Val‐

burgy / koncert klasické hudby od baroka po klasicismus v 19 hodin. www.zamekhradek.cz 

13.  12.  2019  /  Loutkové  divadlo  /  Sušice,  KD  /  pohádka  Čarovné  zvonky,  od  17  hodin. 

www.loutky.unas.cz 

13. 12. 2019 / Jak princ s vodníkem vytopili peklo / Horažďovice, Městské muzeum / od 
17 a 18 hodin, loutková pohádka. www.tyjatr.cz 

13. 12. 2019 / Předvánoční večerní trh / Chlumany / od 17 do 21 hodin. www.chlumany.cz 

14. 12. 2019 / Klatovský klášterní bazar 
/ Klatovy, před dominikánským klášte‐
rem / od 9 hodin. www.klatovy.cz 

14. 12. 2019 / Živý Betlém / Vimperk, u 

zvonice  /  betlémský  příběh  ztvární  DS 

Bouček  od  17  hodin.  www.meks‐

vimperk.com 

14.  12.  2019  / Něžná  noc  /  Vimperk, 
MěKS  /  koncert  skupiny,  jejímiž prota‐
gonisty  jsou zpěváci a hudebníci Blanka 
Šrůmová a Jan Sahara Hedl známí ze skupin Tichá dohoda, DG307, Duševní hrob, Precedens; 
od 20 hodin. www.meks‐vimperk.com 

14. 12. 2019 / Adventní jarmark / Horažďovice, Mírové náměstí / od 9 do 12 hodin, řeme‐
slný a farmářský jarmark, kulturní program. www.horazdovice.cz 

14. 12. 2019 / Adventní koncert – Marián Vojtko / Horažďovice, kostel sv. Petra a Pavla, 

Mírové  náměstí  /  od  18  hodin,  recitál  s adventní  tematikou,  vstupné  180  Kč. 

www.horazdovice.cz 

14.  12.  2019  /  Adventní  troubení  /  Javorník,  u  kapličky  sv.  Antonína  / 

www.javorniksumava.cz 

14. 12. 2019 / Komentované prohlídky / Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice / od 11 
hodin prohlídky kostela, kostnice a muzea. www.pratelemourence.cz 

14. 12. 2019 / Rockové Vánoce / Horní Planá, sál KIC / vystoupí metalové a rockové kapely, 
od 20 hodin. www.sumava‐lipno.eu 

14. 12. 2019 / Zahájení zimní sezony / Lipno nad Vltavou, skiareál / bohatý doprovodný 

program po celý den. www.lipno.info 

15. 12. 2019 / Pohybově experimentální dílny / Sušice, Komunitní centrum Káčko / intui‐

tivní tanec střídaný uvolněním, protažením a hrou, od 10 hodin. www.kulturasusice.cz 

V areálu  vyrostla  zbrusu  nová  snowcrossová  trať,
dvousedačková  lanovka  a  sjezdovka  pro  rodiny
s dětmi. 

„Nová sjezdovka se jmenuje Lipenská. O její název
jsme uspořádali na  facebooku soutěž. Vybírali  jsme
hned  z několika  desítek  návrhů  a  tento  název  byl
vzhledem k poloze sjezdovky nejlepší,“ uvedl marke‐
tingový  a  obchodní  ředitel  Skiareálu  Lipno  Jiří  Fa‐
lout. 

Skiareál  Lipno  udává  trend  rodinného  lyžování
v České  republice,  a  proto  druhá  sjezdovka  bude
pojata  jako  snowcrossová.  „Tento  směr  nám  dlou‐
hodobě potvrzují také pozitivní reakce našich klien‐
tů,“ podotkl Jiří Falout. 

 

Zábavu  na  svahu  reprezentují  v areálu  hned  dvě
skicrossové tratě s tunelem, měřený slalom a snow‐
park. Nový snowcross tak bude  již třetí tratí tohoto
typu. Z celkových zhruba 13,5 km lipenských sjezdo‐
vek je nyní čtvrtina pojata právě s ohledem na zába‐
vu.  
O  nový  snowcross  se  zajímá  také  Czech  Snowboard‐

cross  team,  skupina kolem olympijské vítězky ve  snow‐

boardcrossu Evy Samkové. Ti by zde měli vytvořit zázemí

pro  českou  reprezentaci  a  trať  využívat pro  trénink  zá‐

vodníků.  Lipno  by  se  tak  stalo  jedním  ze  dvou  míst

v České  republice,  kde  reprezentace  trénuje.  Czech

Snowboarcross team přitom už několik sezon pořádá na

Lipně zimní a  letní kempy, na kterých děti trénují právě

jízdu na prkně. 

Vánoce na Rabí 
Zpříjemněte si předvánoční  čas a navštivte v so‐

botu 7. 12. 2019 podvečerní prohlídky s neopako‐
vatelnou atmosférou zimního hradu.  

Dozvíte se více o tom,  jak dobu adventu a Vánoc
trávili  naši  předci,  překvapí  vás  oživlé  postavy  ně‐
kdejších obyvatel hradu  a poodhalíte  také něco  ze
symboliky tohoto období. 

Během  večera  se můžete ohřát u  jednoho  z  vel‐
kých ohňů na nádvoří a ochutnat svařené víno či čaj.
Vánoční náladu podtrhne středověká hudba a kole‐
dy v podání plzeňské skupiny Gutta. 

Důležité informace: 
Vánoce na Rabí se těší velké oblibě, kapacita jednotli‐

vých  prohlídek  je  omezená,  a  proto  doporučujeme  re‐

zervaci  na  e‐mailu  rudova.hana@npu.cz,  nebo  na  tele‐

fonním čísle 376 596 235. 
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15. 12. 2019 / Pohádková adventní neděle / Klatovy, náměstí / adventní trhy s kulturním 

programem od 9 hodin, v 16 hodin beseda s Jiřím Strachem, poté promítání filmu Anděl Pá‐

ně, večer koncert skupiny Sentiment. www.mksklatovy.cz 

16. ‐ 21. 12. 2019 / Adventní trhy / Klatovy, náměstí / trhy od 9 hodin, odpoledne kulturní 

program. www.mksklatovy.cz 

16.  ‐ 23. 12. 2019 / Vánoční trhy / Sušice, náměstí / tradiční trhy s nabídkou  řemeslných 

výrobků a s doprovodným kulturním programem. www.kulturasusice.cz 

17. 12. 2019 / Vánoční koncert Josefa Vágnera / Klatovy, divadlo / Josef Vágner zazpívá v 

doprovodu dětského pěveckého sboru ZUŠ Klatovy Fialky. www.mksklatovy.cz 

17. 12. 2019 / Vánoční přehlídka souborů ZUŠ / Horažďovice, kulturní dům / od 17 hodin. 

www.zushorazdovice.cz 

18. 12. 2019 / Zpívání koled s Českým rozhlasem / Klatovy, náměstí / vystoupí dětský sbor 

Fialky, Petra Černocká a Jiří Pracný, od 17 hodin. www.mksklatovy.cz  

20. 12. 2019 / Vánoční pohádka / Horažďovice, Městské muzeum / od 17 a 18 hodin, 
loutková pohádka. www.tyjatr.cz 

20.  12.  2019  /  Loutkové  divadlo  /  Sušice,  KD  /  Krakonošova  nadílka,  od  17  hodin. 
www.loutky.unas.cz 

21. 12. 2019 / Adventní koncert / Vimperk, KD Cihelna / koncert dechového orchestru 
ZUŠ Vimperk, od 15 hodin. www.vimperk.cz 

21.  12.  2019  /  Předání  Betlémského  světla  /  Vyšší  Brod,  náměstí  /  od  18  hodin. 
www.ivyssibrod.cz 

21. 12. 2019 / Workshop tvorby komiksu / Sušice, galerie Sirkus / cyklus tří setkání, ve 
kterých účastníci pod  vedením  zkušeného  výtvarníka  vytvoří  svůj  vlastní  komiks, od 14 
hodin. www.kulturasusice.cz 

21. 12. 2019 / Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů / 
Chanovice, KD / od 18 hodin. www.chanovice.cz 

21. 12. 2019 / Komentované prohlídky / Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice / od 11 
hodin prohlídky kostela, kostnice a muzea. www.pratelemourence.cz 

21. 12. 2019 / Zdobení stromečku s lišákem Foxem / Lipno nad Vltavou / přijďte se po ly‐
žování  užít  zábavu  s lišákem  Foxem,  společně  ozdobit  stromeček  a  zazpívat  si  koledy. 
www.lipno.info 

22. 12. 2019 / Živý betlém / Klatovy, náměstí / od 19 hodin. www.mksklatovy.cz 

22. 12. 2019 / Žihelský sbor / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice /  tradiční adventní 
koncert od 14 hodin. www.pratelemourence.cz 

22. 12. 2019 / Adventní koncert / Vimperk, KD Cihelna / koncert dechového orchestru 
ZUŠ Vimperk, od 15 hodin. www.vimperk.cz 

22. 12. 2019 / Vánoční koncert / Hartmanice, Horská synagoga / tradiční koncert Volného 
sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů od 15 hodin. www.muhartmanice.cz 

22. 12. 2019 / Vánoční koncert / Horažďovice, kulturní dům / od 18 hodin koncert Volného 

sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů. www.kdhd.cz 

22. 12. 2019 / Vánoce na náměstí / Klatovy / dechová kapela Úhlavanka, kapela Big Band 

při  ZUŠ  J.Kličky  Klatovy,  zpěvák  Pavel  Vítek,  Divadlo  Kvelb  ‐  Andělé  na  chůdách. 

www.mksklatovy.cz 

22. 12. 2019 / Česká mše vánoční / Klatovy / vánoční koncert, jehož hlavní hudební náplní 

bude tradiční vánoční skladba přeštického rodáka J. J. Ryby za doprovodu velkého orchestru 

a nově opravených divadelních varhan. www.mksklatovy.cz 

23. 12. 2019 / Vánoce na náměstí / Klatovy / pásmo vánočních skladeb Vánoce, vánoce při‐

cházejí/,Vánoční suita, zpěvačka Bára Basiková s kapelou. www.mksklatovy.cz 

23. 12. 2019 / Živý betlém / Horní Planá, u kostela sv. Markéty / vánoční legenda sehraná 

Zimní otužování na Vodníku 
Otužování  je  velmi  prospěšné  pro  každého,  kdo

chce udělat něco pro své zdraví. 
Na Štěpána, ve čtvrtek 26. Prosince, se bude konat

na Vodníku od 13,33 hodin tradiční zimní otužování.
Přijďte  si  také  zaplavat,  nebo  alespoň  podpořit
účastníky akce.  

 

 

Otužování upevňuje nejen zdraví, ale i pevnou vůli člo‐

věka  a  prospívá  všem,  bez  ohledu  na  věk. Otužilci  jsou

mnohem odolnější proti nepříznivému působení vnějších

vlivů, proti nemocem z nachlazení, alergiím, hypertenzi a

některým nervovým chorobám  či psychickým poruchám.

Posiluje obranyschopnost organismu a umožňuje  lépe se

přizpůsobit teplotním výkyvům okolí.  

„Rauhnacht“ v Bavorské Rudě 
V sobotu 28. 12. se koná v Bavorské Rudě na ná‐

městí akce Rauhnacht ‐ večer plný působivých před‐
staveních, ohnivá  show  a  závěrečný ohňostroj. Od
16:00 je umožněn vstup do areálu a v 18 hodin začí‐
nají samotná vystoupení. 

 

„Noci vykuřování“ (Rauhnächte) patří mezi staré li‐
dové  zvyky  z Bavorského  lesa. Démoni,  čarodějnice,
chlupaté  nestvůry,  čerti  a  jiná nedobrá  stvoření  za‐
hánějí  zlé  duchy  pomocí  svých  hlučných  kravských
zvonů, svišticích bičů a bubnů.  

O neobvyklou podívanou se postará dvacítka umě‐
leckých skupin z Bavorska, Rakouska a také skupiny z
Česka. K vidění bude více než 300 různorodých stra‐
šidel. 

Návštěvníci  akce  se  budou moct  občerstvit  u  ně‐
kterého ze stánků, kde na ně čekají bavorské speciali‐
ty 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 
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hornoplánskými  ochotníky  s  živými  zvířaty  a  hudebním  doprovodem,  od  18  hodin. 

www.sumava‐lipno.eu 

24. 12. 2019 / Živý betlém / Kašperské Hory, náměstí /  živý betlém v podání místních 

obyvatel  a  hudební  skupiny  Strýčkova  zahrádka,  na  závěr  zpívání  koled. 
www.kasphory.cz 

24. 12. 2019 / Vánoční zpívání / Horažďovice / od 23.30 hodin zpívání u stromu na ná‐
městí, od 24 hodin zpívání na půlnoční mši v kostele sv. Petra a Pavla ‐ v podání Volného 
sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů. www.sumavanet.cz/ihorazdovice 

24. 12. 2019 / Vánoce s lišákem Foxem / Lipno nad Vltavou / vánoční dopolední lyžování 
s lišákem. www.lipno.info 

24. 12. 2019 / Půlnoční mše / Kašperské Hory, kostel sv. Markéty / mše s koledami od 24 

hodin. www.kasphory.cz 

25.  12.  2019  /  Štěpánská  zábava  /  Horní  Planá,  sál  KIC  /  od  20  hodin. www.sumava‐

lipno.eu 

25. 12. 2019 / Hradešický ples / Horažďovice, KD / od 20 hodin. www.kdhd.cz  

25.  12.  2019  /  11.  ročník  Vánočního  pochodu  „Jen  tak“  /  Horažďovice  / 
www.otavaci.pionyr.cz  

25.  12.  2019  /  Vánoční  krmení  zvířátek  /  Horažďovice,  Přírodovědná  stanice  / 
www.ddm‐hd.cz 

25. – 26. 12. 2019 / 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. www.chanovice.cz 

26. 12. 2019 / Kabát revival / Horažďovice, KD / od 20 hodin rocková zábava. www.kdhd.cz  

26. 12. 2019 / Vánoční koncert/ Chanovice, zámecký areál / Sestry Strolených a Pavel od 

17 hodin. www.chanovice.cz 

26. 12. 2019 / Vánoční koncert / Horažďovice, u zříceniny hradu Prácheň / koncert Vol‐
ného  sdružení  horažďovických  zpěváků  a  muzikantů,  od  17  hodin. 
www.sumavanet.cz/ihorazdovice 

26. 12. 2019 / Vánoční splouvání Otavy s Lubomírem Brabcem / Sušice / start plavby: Suši‐
ce – u bývalého PDA, cíl plavby: Čepice – kamenný most; akci pořádá půjčovna lodí Otava a 
kytarový virtuos Lubomír Brabec, informace na tel.: 777 023 778 nebo na www.otava.eu 

26. 12. 2019 / Vánoční běh pod Černou věží / Klatovy / závod dlouhý 4,8 km vedený po sil‐

nici, pořádá Triatlon klub Klatovy, od 10 hodin. www.sumavanet.cz/triatlon 

26. 12. 2019 / Jazzrockové koledy / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / od 14 
hodin. www.pratelemourence.cz 

26. 12. 2019 / Koncert v barvách SeMaForu / Vimperk, MěKS / Dáša Zázvůrková a 
Petr Macháček s kapelou zpívají 
skladby z muzikálů Dobře place‐
ná procházka, Kdyby tisíc klari‐
netů a Zločin v šantánu; od 19 
hodin. www.meks‐vimperk.com 

26. 12. 2019 / Zimní otužování na 
Vodníku / Vimperk, areál Vodník / 
tradiční  potápění  otužilců,  pro 
všechny  bude  připraven  teplý 
grog,  od  13.33  hodin. 
www.vimperk.eu 

27. – 30. 12. 2019 / Vánoční noční 

Silvestrovský vlak letos na 
téma „zoologická zahrada 
aneb zvířátka ve vlaku“ 

Jubilejní  dvacátý  rok  se  31.  prosince  vydají  čtyři
páry  zvláštních  vlaků  z Vimperka na Kubovu Huť  a
zpět. Opět budete moci prožít  cestu plnou  zábavy,
recese ale i poučení. 

Pro  tento  rok  jsme  jako  téma  vybrali  „Zoologická
zahrada aneb zvířátka ve vlaku“. Téma nebylo naho‐
dilé, vždyť právě  jižní Čechy se mohou pyšnit zoolo‐
gickými  zařízeními,  která  si  již  ve  světě  dobyla  své
uznání.  A  právě  další  funkce  zahrad,  kromě  chovu
zvířat,  chceme  našim  návštěvníkům  představit.
Opomenout  nechceme  ani  zoologický  program  Ná‐
rodního parku Šumava. Proto každý z vozů soupravy
bude pod patronací jedné ze zahrad či zařízení, které
cestující  seznámí  se  svou  činností,  chovatelskými
úspěchy i zajímavostmi.  

 

Do nejvýše položené stanice – Kubovy Hutě Vás již
tradičně  vyveze  dvojice  motorových  lokomotiv  a
souprava šesti velkoprostorových vozů.  

Zvláštní vlaky odjíždí z vimperského nádraží v 7:50,
9:50, 11:50 a 13:50 hodin. Na střeše českých železnic
bude pro cestující nachystáno občerstvení, úřadovna
vlakové pošty a pojízdná pohádková kancelář. Dalším
zázemím pro  cestující  i návštěvníky akce bude  spol‐
kový  depozitář  ve  Vimperku.  Zájemci  si  zde  budou
moci zakoupit upomínkové předměty či odeslat přání
do nového roku, na nástupišti a v čekárně se pak do‐
zvědí další zoologické  informace. Další možností,  jak
aktivně strávit den, je absolvovat silvestrovský výstup
na vrchol Boubína, kde bude pro úspěšné horolezce
připraven pamětní pohled a razítko.  

Odjezdy  zpět  z Kubovy  Hutě  jsou  v 8:42,  10:42,
12:42  a  14:42  hodin,  příjezdy  do Vimperka  pak
v 9:07, 11:07, 13:07 a 15:07 hodin.  Jako v minulých
letech jsme zachovali přímé spojení prvním a posled‐
ním  zvláštním  vlakem  ve  směru  ze/do  Strakonic
(Strakonice odjezd 6:18, příjezd 17:05 hodin). Za zpá‐
teční  jízdenku Vimperk – Kubova Huť  a  zpět  zaplatí
dospělí 70 Kč, děti od 3 do 15 let 30 Kč, jednosměrná
jízdenka pro dospělého  je za 40 Kč.. Podrobné  infor‐
mace o  jízdách zvláštních silvestrovských vlaků a ce‐
nách  jízdného naleznete také na webu spzs.sweb.cz,
Facebooku a na plakátech. 
Pojeďte s námi a se zvířátky na střechu českých že‐

leznic!  
 

      Vladislav Šlégr, SPŽS Vimperk 
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prohlídky města / Kašperské Hory / okruh městem s návštěvou dvou největších skří‐

ňových betlémů v České republice a dalších míst, dozvíte se zajímavé  informace o 

vánočních zvycích a tradicích na Šumavě. www.kasphory.cz/kultura 

27. – 30. 12. 2019 / Zimní prohlídky hradu / hrad Švihov / návštěvníci si budou moci pro‐

hlédnout  upravený  okruh  Hrad  a  výstavu  Za  tajemstvím  Popelčina  střevíčku. 

www.hradsvihov.cz 

28. 12. 2019 / Komentované prohlídky / Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice / od 11 
hodin prohlídky kostela, kostnice a muzea. www.pratelemourence.cz 

28. 12. 2019 – 1. 1. 2020 / Zimní prohlídky hradu / hrad Kašperk / speciální komentované 
prohlídky s kostýmovaným průvodcem, nebudou chybět ani dětské prohlídky a středověké 
divadlo. www.kasperk.cz 

28. 12. 2019 / Rauhnacht / Bavorská Ruda, náměstí / večer plný působivých představení, 
ohnivá show a závěrečný ohňostroj; od 16 hodin. Více informací na: fb.me/RauhnachtCZ 

28. 12. 2019 / 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 

29. 12. 2019 / Posezení s písničkou – Malá muzika Nauše Pepíka / Horažďovice, KD / od 
15 hodin. www.kdhd.cz  

31. 12. 2019 / Silvestrovský sjezd s pochodněmi / Špičák, / nejprudší  špičácké  sjezdovky 
Šance budou sjíždět členové horské služby a šumavští lyžaři, od 17 hodin. www.spicak.cz 

31. 12. 2019 / Silvestrovské jízdy zvláštních vlaků / Vimperk – Kubova Huť / na jubilejní 20. 

ročník se vydají čtyři páry zvláštních vlaků z Vimperka na Kubovu Huť a zpět; pro tento rok 

jsme jako téma vybrali „zoologická zahrada aneb zvířátka ve vlaku“. www.spzs.sweb.cz 

31. 12. 2019 / Silvestrovský výstup na Sedlo / Albrechtice / www.rozhledna‐nasedle.cz 

31. 12. 2019 / Silvestr / Klatovy, KD / od 21 hodin, k tanci a poslechu hrají Ukradený Vjecy, 

v kavárně silvestrovské  retro disko Milana Pavlíka a Pavla Sekyry. www.mksklatovy.cz 

31. 12. 2019 / Myslivecký Silvestr / Chanovice, KD / od 20 hodin. www.chanovice.cz 

31. 12. 2019 / Půlnoční silvestrovský běh / Hojsova Stráž / akce, bez které by Silvestr na 

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

31. 12. 2019 ‐ 1. 1. 2020 / 

Silvestrovský a Novoroční 

výstup  na  Javorník  /  Ja‐

vorník  /  přijďte  se  roz‐

hlédnout 

z Klostermannovy  roz‐

hledny, pro příchozí bude 

připraven  stánek  s občer‐

stvením. 

www.javorniksumava.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 2019 v elektronické verzi PDF za finanč‐
ního přispění Euroregionu Šumava jihozápadní Čechy, Jihočeského a Plzeňského kraje. 

Úvodní foto © Archiv RRA Šumava                  
 

Medové pivo bude i letos! 
Šumavský pivovar Vimperk nabídnul medové pivo

poprvé  o  Vánocích  2011  a hned  to  byl  značný
úspěch.  

Od tohoto roku jej nabízí ve vánoční čas pravidelně
a nejinak  tomu bude  i  letos. Poprvé  si  s ním přiťuk‐
nou  účastníci  rozsvícení  vánočního  stromu  v sobotu
30. 11. ve Vimperku. Věříme, že bude na  čepu  ještě
krátce  po Novém  roku.  Vimperský  vánoční medový
speciál  15° má  krásnou  zlatavou  barvu  a  lahodnou
chuť.  Vařeno  je  na  základě  světlého  speciálu
s použitím  kvalitního  domácího  medu,  který  zvýší
stupňovitost  během  kvašení  a  dodá  pivu  osobitou
jemnou vůni a  chuť. Pivo bude nejen na  čepu, ale  i
v lahvích, aby vás mohlo potěšit  i na vánočním stole
doma. 

Standardně bude na čepu a v lahvích  i pivo světlé,
polotmavé  a  tmavé.  Jen  v lahvích  do  vyprodání  i
Vimperský  zlatý  Bock  16°  a  Vimperský  jantarový
Doppelbock 18°, k tomu naše speciality – u nás vaře‐
ná australská piva ale: světlý Blonde Beach Girl 13°a
červený Red‐haired Beach Boy 14°. 

V prosinci je naše pivnice ve Steinbrenerově ulici ve
Vimperku otevřena vždy v pátek 17‐22 a v sobotu 15‐
20. O vánočních svátcích pak bude otevřeno 28. ‐ 31.
12. od 15 do 20 hodin. Jinak jako vždy je pivo s sebou
možné  zakoupit  i na  zavonění mimo otevírací dobu
pivnice (obvykle v pracovní dny 8‐16) a pivo v sudech
po  předchozím  objednání  na  rezerva‐
ce@sumavskypivovar.cz.  Sledujte  i  náš  web
www.sumavskypivovar.cz.  

Věříme,  že  s našimi  pivy,  která  získala  certifikát
Šumava  –  originální produkt®,  strávíte  příjemné  vá‐
noční dny. Těšíme se na Vás! 
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk 

 
 

 

 


