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Adventní jarmark v Horní Plané
Přijměte srdečné pozvání na Adventní lidový jarmak v rodném domku Adalberta Stiftera v Horní Plané, který se uskuteční v sobotu 1. prosince 2012.
Organizátoři připravili ukázky řemesel a rukodělné tvorby - výroba dřeváků, adventních
věnců, ozdob, plstění, paličkování, řezbaření, pletení, pečení a mnoho dalšího. v rodném
domku Adalberta Stiftera 10-18 hodin.
Lidový trh s originálním i tradičním zbožím a výrobky - místních a regionálních tvůrců, obchodníků a žáků škol.
Výstavku „Krajkové Vánoce“ - práce hornoplánských žen a absolventek místního kurzu
paličkování.
Soutěž - krajkový kvíz a vystřihování papírové krajky (s losováním výherců).

Vánoční koncert v
Žihobcích
V sobotu 1. prosince 2012 pořádá Obec Žihobce a Římskokatolická farnost Žihobce Vánoční
koncert, na kterém vystoupí Pěvecký sbor sv.
Martina z Radomyšle. Koncert se koná v kostele Proměněné Páně v Žihobcích od 19.00 hod,
vstupné 50 Kč.

Výstava o netopýrech
Od 29. listopadu 2012 do 28. února 2013
pořádá Muzeum Lamberská stezka v Žihobcích
spolu s Českou společností pro ochranu
netopýtů (ČESON) výstavu Netopýři, která
přibližuje život netopýrů, jejich druhovou
rozmanitost, metody výzkumu netopýrů a
jejich druhovou ochranu.

Pohádková vyprávění „Andělsko-čertovské pohádky“.
Prozpěvování dětského sborečku Ptáčata od 16 hodin.
Výtvarnou dílnu nejen pro děti.
Autorské podepisování nové knihy Východní Šumava v
11-12 a 14-15 hodin. To vše
opět v útulných prostorách i
pod širým nebem, v duchu
přátelského a svátečního setkání, s vůněmi dobrot a jako
obyčejně…
Každý je „ke Stifterům“ srdečně zván. Přijďte! Foto Daniel Selucký.
Více informací získáte na www.zihobce.eu.
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Adventní dění rozehřeje město Klatovy
Prožít čas blížících se Vánoc v královském městě Klatovy znamená připomenout si sváteční atmosféru, jak ji prožívali naše babičky a dědečkové, tedy mírumilovně, voňavě a příjemně.
Po dobu adventu bude celé město slavnostně vyzdobeno a proběhne zde mnoho zajímavých akcí. Slavnostní zahájení adventu připadá v tomto roce na neděli
2. 12., kdy se v 17 hodin na
klatovském náměstí rozsvítí
vánoční stromek. Po celý
den, stejně tak jako následující dvě adventní neděle,
je připraven bohatý kulturní
program.
Letos již podruhé město oživí zpívání vánočních koled s Českým rozhlasem dne 12. 12. V
rámci této akce od 17:00 hod vystoupí na náměstí hudební skupina Duo Dubnička-Lahoda a
pěvecké sbory při ZŠ Čapkova ulice. V 18:00 hod si všichni lidé zazpívají společně s našimi
interprety dvě známé české koledy“ Narodil se Kristus Pán“ a „Nesem vám noviny“, které
budou odvysílány v přímém přenosu Českého rozhlasu.
Adventní čas je také ve znamení vánočních nákupů a adventních trhů. A když tak procházíte mezi nazdobenými stánky, nesmí vám v ruce chybět pohárek svařeného vína nebo punče.
I tuto pohodu vám Klatovy nabídnou. Ve dnech 18. -20. 12. se uskuteční opět na klatovském
náměstí tradičně konaný řemeslný trh, doprovázený svátečním zpíváním. Předvánoční atmosféru zpestří dne 23. 12. na schodech jezuitského kostela Živý betlém.
Více informací: www.klatovy.cz

Adventní akce v Bělé nad
Radbuzou a okolí

Město Bělá nad Radbuzou vás srdečně zve
na prosincové akce v Bělé nad Radbuzou a
okolních obcích:
Vánoční show s Michalem Nesvadbou - úterý
4. prosince 2012 od 9 hodin v KD.
Mikulášská nadílka - čtvrtek 6. prosince 2012
od 17 hodin na náměstí v Bělé nad Radbuzou
vystoupení dětí ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou a
ZUŠ Horšovský Týn, rozsvícení vánočního stromu, příjezd Mikuláše, vánoční trh – prodej vánočních přání, dekorací, ozdob a dalších výrobků dětí.
Vánoční koncert v Újezdě Svatého Kříže - neděle 9. prosince 2012 od 16 hodin – kostel Nalezení svatého Kříže, účinkuje vokální skupina
KrisKrosKvintet. autobusová doprava z Bělé
nad Radbuzou v 15:30 hodin od městského
úřadu, zpět po skončení koncertu.
Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem středa 12. prosince 2012 na náměstí v Bělé nad
Radbuzou 17 hodin – prezentace, vystoupení
dětí ZŠ Bělá, Vánoční trh, vánočka, punč. Od 18
hodin zpívání koled, od 15 hodin prodej zabijačkových specialit – SDH Bělá nad Radbuzou.

Semináře a přednášky v klatovském muzeu Dr.
Hostaše
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech připravilo na prosinec 2013 cyklus zajímavých pracovních seminářů.
Zdobení sladkých dortů / 5. prosince 2012/ technika zdobení dortů pomocí potahovací hmoty; pro velký počet zájemců se seminář opakuje znovu; vstupné: 120,- Kč;
přednáškový sál muzea, 17.00 hodin; lektorka: Zuzana Trefancová.
Výšivka rybí šupinou / 12. prosince 2012 / tradiční lidová technika zdobení oděvu a
její využití v současnosti; minimální počet účastníků 10; vstupné: 30,- Kč; přednáškový
sál muzea, 17.00 hodin; lektorka: Mgr. Ivana Sieberová.
Aranžování vánoční výzdoby / 13. prosince 2012/ již tradiční předvánoční setkání s
oblíbenou floristkou Hanou Kindelmannovou Šebestovou; vstupné: 50,Kč; přednáškový sál muzea, 16.30 hodin; místo je vhodné si předem rezervovat (viz níže informace).
Balení vánočních dárků / 2. prosince
2012 / seminář s Martinou Raiserovou;
představení nových materiálů, pomůcek a trendů; 10.00 – 12.00 hodin; rezervace míst prostřednictvím SMS na tel.: 777 151
645
Slavnostní stolování / 9. prosince 2012 / ukázka slavnostní tabule spolu s různými typy skládání ubrousků; studenti SŠZP v Klatovech; 10.00 – 12.00 hodin „Přáníčka pokaž-

Vánoční koncert v Bělé nad Radbuzou - sobota
22. prosince 2012 od 17 hodin na městském
úřadu účinkují Pěvecký sbor Města Bělá and
Radbuzou, Pěvecké sdružení Jany Lengálové,
Sbor hudebních nauk ZUŠ Horšovský Týn.
Půlnoční v Bělé nad Radbuzou - pondělí 24.
prosince 2012 ve 24 hodin kostel Panny Marie
Sedmibolestné, účinkují Bělský pěvecký sbor a
Petr Kreysa.
Turistická vycházka za Niklem - středa 26. prosince 2012 od 13 hodin odchod z náměstí.
Silvestrovská vycházka na Bystřičák - pondělí
31. prosince 2012 od 13 hodin sraz na barokním mostě.

Společná oslava Silvestra a přivítání Nového roku 2013 - pondělí 31. prosince 2012
ve 23:30 hodin sraz na barokním mostě, ve
24 hodin přípitek, ohňostroj. Více informací na www.sumavanet.cz/knihovnabela
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dé jinak“ – ukázky různých typů vánočních přání s možností vlastnoruční výroby; 9.00 –
12.00, 13.00 – 17.00 hodin „Betlémy“ – ukázky výroby různých betlémů; 13.00 – 17.00
hodin

Výběr z prosincových
akcí na Šumavě

Skládání ručníků / 16. prosince 2012 /ukázka skládání dortů a zvířat z ručníků pro darování; 10.00 – 12.00 hodin „Dárkové krabičky na sto způsobů“ – ukázky různých typů
dárkových krabiček s možností vlastnoruční výroby; 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
„Betlémy“ – ukázky výroby různých betlémů; 13.00 – 17.00 hodin

do 6. 1. 2013 / Advent a Vánoce / Český Krumlov / Čas adventu je naplněn řadou krásných
setkání, počínaje společným rozsvícením vánočního stromu, koledami, mikulášskou nadílkou a také Ježíškovou poštou a příjezdem Bílé
paní. www.ckrumlov.cz/highlights

Výstavy v hlavní budově muzea
do 23. 12. 2012 „Vánoční trh“ – nabídne výrobky tradiční rukodělné výroby a lidových
řemesel
do 31. 12. 2012 „Gaudeamus igitur“ – výstava k 200. výročí založení klatovského
gymnázia; schodiště mezi 1. a 2. nadzemním podlažím muzea
do 4. 1. 2013 „Jak jsi krásné neviňátko“ – výstava betlémů z regionu Plzeňského kraje;
výstavní sál muzea
do 4. 1. 2013 „Jak jsi krásné neviňátko“ – vánoční maličkosti; přednáškový sál muzea
do 4. 1. 2013 „Vánoční nám nastal čas“ – vánoční výstava dětí ze ZŠ Hálkova v Klatovech; vitríny ve vstupní hale muzea

do 24. 3. 2013 / Výstava obrazů Norberta
Schmitta /Zámek Dub / Otevřeno denně od 9
do 17 hodin. www.dubuprachatic.cz
1. 12. 2012 / Vánoční trhy / Vimperk / Rozsvícení vánočního stromu na náměstí, zvonkový
průvod, hudební vystoupení, občerstvení.
www.info.vimperk.cz
1. 12. – 31. 12. 2012 / Sušický mechanický betlém / Sušice, Muzeum Šumavy / Prohlíkdy betlému v době před i během vánočních svátků.
Informace o časech prohlídek budou zveřejněny na www.muzeum.sumava.net

Přednáška Lucie noci upije / 11. prosince 2012 / lidové pranostiky našich předků z
pohledu současné astronomie; vstupné: 20,- a 10,- Kč; přednáškový sál muzea, 12.20 a
16.00 hodin; lektor: PhDr. Ing. Ota Kéhar ze Západočeské univerzity v Plzni
Na všechny uvedené kurzy je nutno se předem přihlásit u Mgr. Ivany Sieberové – tel.:
376 326 354, elektronicky na adrese: muzeum.klatovy@tiscali.cz, nebo v pokladně muzea – tel.: 376 326 362. Uzavírka přihlášek je vždy týden před uvedenou akcí!

Ski areál České Žleby – nenáročné lyžování pro
rodiny s dětmi na Šumavě
Ski areál České Žleby v jihočeské části Šumavy přináší pro své příznivce do nové sezóny
opět několik vylepšení v rámci každoročního zkvalitňování svých služeb.
Podařilo se upravit terén na svazích a místy mírně rozšířit sjezdové tratě i trasu pod lanem
pro lepší strojovou úpravu v zimě.
Vzhledem k poměrně velkému zájmu o
občerstvení a odpočinek na slunci bylo
rozšířeno zázemí bufetu o několik stolů
a lavic i pro venkovní sezení, k tomu
byly současně provedeny nutné terénní
úpravy. Posílen byl také systém technického zasněžování.
V rámci dalšího zatraktivnění areálu se
připravuje dovybavit snowpark několika dalšími překážkami, zlepšit zde průběžnou úpravu a zavést pravidelnější stavění slalomu na Slalomové sjezdovce pro veřejnost.
Ski areál v současné době nabízí dva lyžařské vleky a čtyři pravidelně strojové upravované
sjezdové tratě v celkové délce 1.6 km s nejdelší tratí 600 m, v nadmořské výšce bez mála 1
000 m. Všechny sjezdové tratě jsou v kategorii lehké tratě, přičemž horní část Slalomové
sjezdovky je o něco strmější. V rámci provozu areálu je zde dále k dispozici půjčovna lyžařského i snowboardového vybavení, základní servis, zmíněný bufet s občerstvením a pro zákazníky bezplatné parkoviště přímo u vleku. Třetím rokem v rámci činnosti Ski klubu Volary,
který ski areál provozuje, zde pro všechny věkové kategorie lyžařů a snowboardistů nabídne
své služby lyžařská škola prostřednictvím svých kvalifikovaných instruktorů. Pravidelně o
víkendech a prázdninách, dle zájmu pak po domluvě i během týdne. Ski areál je dobře do-

1. 12.2012 / Vánoční trhy / Volary/ Od 9 do 13
hodin, hudební vystoupení skupiny Zámecké
Trio. www.mestovolary.cz
1. 12. 2012 / Advent s Českými drahami / Zámek Kratochvíle / Od 17 hodin vánoční koncert
lovecké hudby a chrámového sboru.
www.netolice.cz
1. 12. 2012 / Setkání u kaple sv. Barbory / Železná Ruda / Tradiční akce Železnorudského
klubu u ohně, od 14 hodin. Tel.: 376 397 185.
1. 12. 2012 / Pohádkové pivo pro rok 2013 /
Železná Ruda, Hotel a pivovar Belvedér / 5.
ročník mezinárodní pivovarské soutěže od 13
hodin, Mikulášská zábava od 19 hodin. Tel.:
376 397 016
1. 12. – 18. 12. 2012 / Ježíškova pošta / Železná Ruda / Již tradičně otevírá Ježíšek svoji
kancelář, adresa: Ježíškova pošta, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda.
www.sumava.net/itcruda
1. 12. 2012/ Vánoční dobročinný bazar / Klatovy/ Od 9 do 18 hodin na nádvoří před dominikánským klášterem, výtěžek bude určen pro
denní stacionář. www.mksklatovy.cz
2. 12. 2012 / 1. Adventní koncert/ Prachatice/
Slavnostní zahájení cyklu koncertů a zapálení
první
adventní
svíce
na
náměstí.
www.kisprachatice.cz
2. 12. 2012 / Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu / Sušice, náměstí Svobody / Sušické
kulturní centrum, tel: 376 528 686.
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stupný po silnici z Volar (10 km) nebo od Vimperka (15 km) a Strážnýho (5 km). Celodenní
jízdné zůstává na stejné úrovni jako vloni, a sice 200 Kč pro děti, 280 pro dospělé, přičemž
pro rodiny s dětmi je celodenní jízdné pouhých 200 Kč na osobu. Pro lyžařské výcviky a větší
skupiny jsou zde poskytovány výraznější slevy jízdného. Podrobnější a aktuální informace o
ski areálu a jeho provozu jsou pro zájemce snadno dostupné na webu www.skizleby.cz.
Jan Procházka, Ski Klub Šumava Volary, o. s.

Zimní radovánky na Volarsku
Již několik let je v okolí Volar, pokud to sněhová pokrývka dovolí, upravována běžecká
stopa na Soumarský Most.

2. 12. 2012 / Rozsvícení vánočního stromku,
Zvonkový průvod / Železná Ruda /Od 17 hodin
před kostelem v Železné Rudě, poté se vydáme
na Belvedér. Tel.: 376 397 033, 376 397 016.
2. 12. 2012 / Rozsvícení vánočního stromu a
koncert / Horažďovice / Od 17:45 hodin a nevšední adventní koncert členů Jihočeské komorní filharmonie od 19 hodin v kostele. Tel.:
376 547 557.
4. 12. 2012 / Paul BattoJr. zpívá Gospely &
Spirituály/
Prachatice,
divadlo
/
www.kisprachatice.cz
5. 12. 2012 / S čerty nejsovu žerty / Prachatice, náměstí /Tradiční mikulášská akce pro děti
v režii Šumavského ochotnického spolku.
www.kisprachatice.cz
5. 12. 2012 / Mikulášská nadílka a čertovská
show / Klatovy / Od 17 hodin kulturní program
na náměstí se závěrečnou přehlídkou mikulášů,
andělů a čertů. www.klatovy.cz
5. 12. 2012/ Mikuláš ve Vimperku: Čertovská
pohádka / Vimperk, MěKS/ Pohádku zahraje
DS Bouček. www.meks-vimperk.com

Z nástupního místa nedaleko volarského sportovního stadiónu nazujeme běžky a mírným
stoupáním jedeme po okraji lesa vyznačenou trasou na Soumarský most. Odtud dál navazují
stopy k Lenoře anebo na Stožecko. Kdo se nechce vracet stejnou trasou, jistě využije některé z nabízených možností a pokud vyrazí na Stožecko, může se zpět do Volar vrátit i vlakem.
Přímo z Volar si můžete projet několik okruhů. Nástupní místo je nad čerpací stanicí
směrem na Lenoru a trasa mírně stoupá k lesu pod Jedlovou horou. Jeden kratší a druhý
delší okruh nabízí volarským pěkný sportovní zážitek a také je hojně využívána. Zejména ji
ocenili návštěvníci města a rodiny s dětmi.

7. 12. 2012 / Zahájení výstavy Šárky Zadákové
a Petry Brázdilové – Kůže na skále / Klatovy,
Galerie U Bílého jednorožce / výstava potrvá
do 27. 1. 2013. www.gkk.cz
8. 12. / Lipenský perníček / Lipno nad Vltavou
/ Od 10 hodin tvořivé dílny pro děti – pečení
perníčků, výroba přáníček, malování na obličej,
pohádka pro děti od 14.30 hodin.
www.lipno.info

Kdo přijede a ubytuje se ve Volarech s cílem jezdit na sjezdovky a do lyžařských areálů,
budou i v letošním roce v provozu SKI areály České Žleby, Horní Vltavice, Kubova Huť a
Strážný. Na Kubově Huti bude i letos možnost využít Šumavského Skipasu, který umožní zalyžovat si hned v několika SKI areálech Šumavy.
Sledujte lyžařské zpravodajství a navštivte webové stránky jednotlivých SKI areálů na Volarsku. Přeji všem příznivou zimu a hodně lyžování jak v úzké stopě, či v nádherném oblouku.
Pro Šumavského výletníka připravil Ladislav Beran.

Skiareál Lipno –
nejpohodlnější rodinné
lyžování
Letošní novinky jenom potvrzují, že Skiareál
Lipno zaslouženě patří k nejlepším v České republice. Na své si v zimě přijdou děti, jejich
rodiče, snowboardisté i lyžaři. Návštěvníci Lipna naleznou v areálu kompletní zázemí a komplexní služby na špičkové úrovni, které nemají konkurenci.
FOXPARK plný zábavy, osvětlen a zdarma
Hlavní novinkou je osvětlené výukové hřiště Foxpark kapitána Lipánka, které bude v provozu i při večerním lyžování, tedy od 18 do 20 hodin. Protože si svých návštěvníků vážíme, v
letošní sezóně poskytneme na vstup do tohoto nejmodernějšího a nejkvalitnějšího parku

8. 12. 2012 / Jízda historickým vlakem / Český
Krumlov – Č. Budějovice / U příležitosti 20. let
v UNESCO. www.ckurmlov.cz
8. 12. – 9. 12. 2012 / Adventní prohlídky zámku a vánoční tradice / Zámek Dub / Od 9 do 16
hodin. www.dubuprachatic.cz
8. 12. 2012 / Vánoční inspirace / Vyšší Brod / vánoční trh, pestrý program od 13 hodin v budově
infocentra a v parku. www.vyssibrod.cz
9. 12. 2012 / Divadelní hra Dva na kanapi / Volary,
kino / Francouzská komedie hraná snad na všech
pódiích
světa,
od
17
hodin.
http://www.mestovolary.cz
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pro začínající lyžaře opět stoprocentní slevu. Lyžaři si tu budou moci nově dát teplý nápoj a večer
bude možné část areálu sjíždět na sáňkách či bobech. Hry a soutěže jsou samozřejmostí.

9. 12. 2012 / Příjezd paní Zimy / Netolice/ Akce pro děti a vánoční trh. www.netolice.cz

Z lyží do korun stromů
Další novinkou je zimní provoz unikátní Stezky
korunami stromů, která v létě doslova uchvátila
turisty nejen z České republiky. Lyžaři si budou
moci na vrcholu Kramolína půjčit speciální boty,
uschovat lyže, vyjít si udržovanou cestou do výšky
až 40 metrů a poznat zimní Šumavu či Novohradské hory a za dobré viditelnosti i vrcholky Alp. Doposud toto nebylo možné.
www.skiareallipno.cz

CzechTourism mapuje nejkvalitnější produkty
cestovního ruchu v regionech
Metodiku chápání a tvorby produktů cestovního ruchu, která v Česku dosud chyběla,
představí nový Manuál, na jehož přípravě se podílí agentura CzechTourism a společnost
Dring Consulting, ve spolupráci s destinačními společnostmi a dalšími odborníky. Jeho
součástí jsou i příklady produktů, jejichž výběr probíhal na workshopech s regionálními
zástupci. Výsledný Manuál bude uveřejněn počátkem příštího roku.

9. 12. 2012 / 2. Adventní koncert/ Prachatice,
Velké náměstí / Cyklus koncertů a zapálení
druhé adventní svíce na adventním věnci na
Velkém
náměstí
v Prachaticích.
www.kisprachatice.cz
9. 12. 2012 / Adventní trhy / Klatovy / V 10 a
14 hodin zvonkohra známého českého zvonaře
p. Manouška. www.mksklatovy.cz
10. 12. 2012 /Don Quijote / Vimperk, MěKS /
Osobitá úprava klasického příběhu z dílny legendární dvojice Lasica + Satinský. www.meksvimperk.com
12. 12. – 19. 12. 2012 / Vánoce na náměstí /
Sušice, náměstí Svobody / Řemeslné trhy
s podvečerním
programem
www.okraslovacispoleksusice.cz

Mezi nejkomplexnější a nejlépe
připravené regionální produkty
patří podle Manuálu produkt
„Lipno baví celou rodinu“, který
staví na spolupráci a partnerství
klíčových hráčů v regionu a atraktivní nabídce vzájemně propojených služeb a zážitků, jako je lanová dráha, lanový park, stezka
v korunách stromů, Aquaworld,
Bikepark, Skiareál Lipno či množství indoorových sportů. Hodnotou navíc je pro klienta možnost čerpání slev v rámci karty Lipnocard. Druhým regionálním
produktem za Šumavu, který se v Manuálu objevuje, je poutní stezka „Via Nova“. Ta kombinuje přirozené předpoklady regionu pro trávení volného času v přírodě a duchovní rozměr.

14. 12. 2012 / Chlumanský vánoční trh /
Chlumany / Zažijte neopakovatelnou atmo-

V Manuálu jsou popisovány i tematické nadregionální produkty, které zahrnují podobné dílčí produkty z jednotlivých regionů. Šumavy se výrazně týkají například témata zimních a letních sportů a přírodního dědictví. V Manuálu je rozebírán současný stav jednotlivých produktů, navrhována jsou ale i konkrétní doporučení do budoucna.

sféru večerního trhu. Široké zastoupení
řemeslných výrobků místních řemeslníků.
Nabízet bude také Vimperský pivovar (držitel značky ŠUMAVA originální produkt)
své pivo v dárkovém balení. Trh bude probíhat od 18 do 22 hodin.

Nutnost koncepční tvorby regionálních produktů vychází z potřeb identifikovaných ve strategických dokumentech cestovního ruchu. Příprava Manuálu produktů je součástí implementace Marketingové strategie CzechTourism. Mezi navazující aktivity patří integrovaná
marketingová kampaň pro domácí cestovní ruch a příhraniční regiony v letech 2013 a 2014,
ve které budou propagovány některé vybrané produkty z Manuálu. Tvorba Manuálu produktů byla finančně podpořena z Integrovaného operačního programu.
Zdroj: CzechTourism, Foto archiv CzechTourism

13. 12. 2012 / Toulky starou Šumavou / Volary
/ Promítání starých pohlednic a fotografií v režii
Jaroslava Pulkrábka od 17 hodin ve společenském sále. www.mestovolary.cz
14. 12. 2012 / Na stříbrné pavučině / Sušice,
KD / Loutkové divadlo od 17 hodin. Tel: 376
528 686.
14. 12. 2012 / Beseda s Annou Freimannovou
a Andrejem Krobem o Václavu Havlovi / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce / Součástí
pořadu bude promítnutí dokumentu „Fenomén
Hrádeček aneb Duchové pod Břečtejnem“, začátek v 17 hodin. www.gkk.cz

15. 12. 2012 / Vánoční koncerty Sušického
dětského sboru / Sušice, Gymnázium – Smetanův sál / V 15, 17 a 19.30 hodin Sušický dětský sbor. www.susicesds.cz
15. 12. 2012 / Vánoční zabijačka / Volary /
Tradiční staročeská akce, kde si budete moci
zakoupit tlačenku, jitrnice, jelita, ovar s křenem, klobásy i zabijačkovou polévku, od 8 hodin. www.mestovolary.cz
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Začíná advent ve Strážném a spolu s ním i
zimní radovánky
Městys Strážný se stává místem také kvalitní pro zimní aktivity. Právě v souvislosti se zimními sporty přichází se širokou nabídkou, která uspokojí nejen náročného sportovce, ale
také méně zdatné a děti.
Velikou devizou zimního areálu je široký rozsah obtížnosti tratí. Na své si zde přijdou nejen lyžařští začátečníci, ale také náročnější lyžaři. Kromě mírnějších svahů
mohou sportovci využít také 560 metrů dlouhou černou
sjezdovku Hrad s převýšením 140 m. Díky tomu je Lyžařský areál ideálním místem pro aktivně strávený čas celé rodiny. Pro děti bude v zimě připraveno i několik molitanových slalomových zvířátek, která jim počáteční snažení jistě zpříjemní. Pro milovníky adrenalinu jsou připraveny čluny na snowtubing.
Sjezdové lyžování není jediné, co může Strážný v zimě nabídnout. V okolí jsou i kvalitní
běžecké trasy. Běžkařům bude k dispozici pět metrů široká trasa pro milovníky volného stylu, bruslení, což není ve srovnání s ostatními běžeckými areály natolik běžné. Na své si ale
přijdou samozřejmě i příznivci klasiky. Zdejší areál je propojen se Šumavskou magistrálou
Bílé stopy. Milovníci běžkování mohou tedy proběhnout i mnohem delší trasu, a to zdarma.

15. 12. 2012 / Závod SG RKZ / Železná Ruda
/
Celorepublikový
žákovský
závod
v superobřím slalomu na sjezdovce č.1.
www.spicak.cz
15. 12. 2012 / Adventní koncert / Zámek
Hrádek / Hrádecký chrámový sbor od 15 hodin. www.zamekhradek.cz
15. 12. 2012 / Adventní jarmark a koncert /
Horažďovice / Zabijačkové hody, řemeslné
dílny, adventní koledování, od 9 do 15 hodin
na zámeckém nádvoří; koncert L. Brabce, D.
Hůlky a dětského pěveckého sboru Kvítek
Horažďovice od 18 hodin v kostele sv. Petra a
Pavla. Tel: 376 547 557.
15. 12. 2012 / Betlémské světlo / Vimperk
Přijďte si pro světlo, které k nám doputuje až
z Betléma. www.vimperk.cz
15. 12. – 16. 12. 2012 / Adventní prohlídky
zámku a vánoční tradice / Zámek Dub / Od 9
do
16
hodin.
www.dubuprachatic.cz

Lákadlem letošní sezony bude možnost půjčit si sněžnice a vychutnat si sportovní výkony
trochu jinak a netradičně. Pro děti, které budou již snažením na lyžích unavené, zde bude
připraven prostor pro sáňkování či bruslení. Mezi doprovodné služby areálu patří také půjčovna lyží a hodina lyžařské školičky v rámci skipasu zdarma. Součástí areálu bude i kiosek,
kde mohou sportovci nabrat síly.
Cena celodenního jízdného pro dospělé bude 150 korun, pro děti pouhých 50 korun. Parkování u areálu je zdarma.
Advent ve Strážném přivítají 2. 12. slavnostním rozsvícením vánočního stromu. Úřad městysu Strážný organizuje společně s ZŠ a MŠ Strážný a Městys servisem Mikulášský den, během
něhož se mohou děti těšit i na pohádku v podání divadla
Pohoda.
14. 12. budou mít obyvatelé Strážného spolu s ostatními
po celé republice příležitost alespoň na chvíli zapomenout
na přeplněné obchody a generální úklid a naplno si užít
ono pověstné kouzlo Vánoc a adventu. Městys Strážný se
totiž zapojuje do celorepublikové akce s názvem Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Dobrou zprávou pro
všechny je fakt, že zázemí pro tyto a další akce vytvoří nový Kulturák Strážný, který umožní obyvatelům Strážného
opět se společně setkávat a trávit čas.

16. 12. 2012 / Příjezd paní Zimy/ Prachatice,
Velké náměstí / Tradiční akce plná veselí pro
malé i velké, kulturní program a vánoční trh
od 10 hodin. V 15 hodin příjezd paní Zimy a
pohádka pro děti. www.kisprachatice.cz
16. 12. 2012 / 3. Adventní koncert / Prachatice, Velké náměstí/ Cyklus koncertů a zapálení třetí adventní svíce na adventním věnci
na
Velkém
náměstí
v Prachaticích.
www.kisprachatice.cz
16. 12. 2012 / Adventní trhy / Klatovy / Od
10 hodin divadelní představení Andělé, od 12
do 14 hodin cyklus „S vánoční hudbou napříč
staletími“ - vystoupení skupiny Ventus.
www.mksklatovy.cz
17. 12. 2012 / Závod OSL RKZ / Železná Ruda
Celorepublikový žákovský závod v obřím slalomu, sjezdovka č.3. http://www.spicak.cz

Železnorudská kavárna Café Charlotte získala
v Praze prestižní ceny

18. 12. – 20. 12. 2012 /Tradiční řemeslné
trhy / Klatovy, náměstí/ Od 10 do 12 hodin a
od 14 do 16 hodin. www.mksklatovy.cz

V celostátních soutěžích Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA 2012“ a „Dětská chuťovka 2012“
získaly dorty z Café Charlotte v Železné Rudě prestižní ocenění.

21. 12. 2012 / Kašpárek se těší na Ježíška /
Sušice, KD / Loutkové divadlo od 17 hodin.
Tel: 376 528 686.

V prostorech budovy Národního zemědělského muzea v Praze, si jej 18. 10. 2012 převzal spolumajitel a hlavní manažer
Café Charlotte Ing. Jaroslav Nechvátal, MBA. V soutěži Česká
Chuťovka 2012 získaly cenu České Chuťovky 2012 dorty
lottka tvarohová, Dort s banánem a Dort čokoládový s

22. 12. 2012 / Vánoční koncerty se Svatoborem /Sušice, KD Sokolovna /V 17 a19:30 hodin
pěvecký
sbor
Svatobor.
www.svatobor.byznysweb.cz
23. 12. 2012 / Betlémské světlo / Sušice,
náměstí Svobody / Rozdávání betlémského
světla před radnicí organizuje Junák Sušice.
www.vydristopa.cz
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mi. V soutěži Dětské Chuťovky 2012titul Dětská Chuťovka2012 získává Charlottka tvarohová. Všechny vyrobené v Café Charlotte. Hlavním hodnoceným kritériem přihlášených výrobků bylajeho chuť, dalším kritériem design a jeho spotřebitelská využitelnost. Přihlášený výrobek musel být i od tuzemského výrobce a vyrobený v ČR.

23. 12. 2012 / Mezinárodní vánoční trh – 6.
ročník / Bayerisch Eisenstein/ Tradiční vánoční trh, hudba a zpěv, národní speciality
z celého světa. Od 12 do 19 hodin. Tel. +49
9925 940 316.

Všichni soutěžící museli před soutěží dopravit své výrobky do Výzkumného ústavu potravinářského v Praze, který byl zároveň odborným garantem soutěže. V jeho sídle 4. října komise nezávislých odborníků rozhodovala o tom, který z výrobků titul České Chuťovky 2012
získá. Součástí soutěže byla soutěž o titul DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2012, jejímiž členy zvláštní
poroty byly děti ve věku od 6 až do 16 let. Dorty z Café Charlotte prostřednictvím obou soutěžních „Chuťovek“tak opět potvrdily svou vynikající kvalitu a nezaměnitelnou chuť.

23. 12. 2012 / Živý betlém / Horní Planá
Betlémský příběh tradičně ožívá v předvečer
Vánoc v podání hornoplánských ochotníků
od
18
hodin
před
kostelem.
www.horniplana.cz

Zahájení adventu na Železnorudsku
Víkend končící první adventní nedělí bude na Železnorudsku ve znamení zajímavých akcí. Začíná se již v pátek, 30. 11. 2012, kdy Hotel a pivovar Belveder připraví pro gurmány
pravou šumavskou zabijačku, a to od 18:00 hod.
Pokračovat se bude v tomtéž zařízení, kde v sobotu, 1. 12.
od 13 hodin proběhne mezinárodní soutěž pivovarů - 5.
ročník soutěže o nejlepší Pohádkové pivo. Večer zde pak od
19:00 hod. o Mikulášské zábavě zahraje skupina WYJOU.
Také v sobotu, od 14:00 hod. u kaple sv. Barbory v Železné
Rudě, proběhne tradiční akce Železnorudského klubu – Setkání u Barborky. U ohně Vás čeká občerstvení a setkání se
stejně naladěnými lidmi. Večer si můžeme od 18:00 hod. v
kostele s vynikající akustikou v Hojsově Stráži poslechnout
koncert
Železnorudského
smíšeného
sboru.
O první adventní neděli, v 17 hodin před kostelem Panny
Marie Pomocné z Hvězdy, zazpívá Železnorudský smíšený sbor, o.s. a bude slavnostně rozsvícen vánoční strom. Poté se tradičně vydáme se Zvonkovým průvodem tam, kde víkend
začal – k Hotelu a pivovaru Belveder, zde nás bude čekat mimo jiné občerstvení. Srdečně
zveme na Železnorudsko!

Medový může být nejen
vánoční perník, ale i pivo
Šumavský pivovar prožije již třetí Vánoce s nabídkou
medového piva. Vaříme jej na základě klasického piva českého typu s použitím kvalitního domácího medu. Medový
speciál 15° zachutnal již natolik, že si Vánoce bez něj nejen
nedovedeme představit, ale ve vztahu k hostům ani dovolit.
Loni dokonce překvapivě byl vyčepován již 26. prosince.
Letošní dvě várky by měly být na výčepu od adventu do Silvestra (přesněji bude vše na našem webu). Takže jste zváni - přijděte ale raději dříve, záruku posledního dne výčepu dát
nemůžeme. Zdá se, že se opět podařilo!
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk, www.sumavskypivovar.cz
Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i Vy. Zajímavé články a příspěvky
(společně s fotografií) nám zasílejte na e-mail kytlicova@rras.cz.

23. 12. 2012 / Živý betlém / Klatovy, před
jezuitským kostelem / Od 17 hodin.
www.klatovy.cz
25. – 26. 12. 2012 / Chanovický betlém /
Chanovice, Expozice lidové architektury
/Výstava betlému v životní velikosti.
www.muzeum.klatovynet.cz
26. 12. 2012 – 31. 12. 2012 /Vánoční prohlídky na Starém hradě a zámku / Horšovský Týn / Výstava Pernštejnové a jejich doba, výstava kopií dětských renesančních obleků a originálů malovaných, renesančních
rakví. www.horsovsky-tyn.cz
26. 12. 2012 / Vánoční koncert / Vimperk,
MěKS / Od 18 hodin vystoupí Jaroslav Svěcený a Václav Mácha. www.meksvimperk.com
26. 12. 2012 / Vánoční koncert - Poslední
stéblo/ Srní, kostel / Zazní písně křesťanské,
koledy a společně vložíme do jesliček poslední stéblo letošních Vánoc. Od 18 hodin.
www.sumava.net/icsrni.cz
26. 12. 2012 / Zimní otužování / Vimperk,
Vodník
/
začátek
ve13.33
hodin.
www.info.vimperk.cz
28. 12. 2012 / Vánoční koncert / Hojsova
Stráž, kostel / V kostele s vynikající akustikou vystoupí PellantCollegium. Tel.:
376 361 227.
29. 12. 2012 / Skitouring na Pancíři / Železná Ruda, Pancíř /Vše kolem Skitouringu,
včetně večerního závodu na Pancíř. Tel.:
376 397 273, 376 397 033.
29. 12. 2012 / Pečení v obecní peci / Lenora
Tradiční veřejné pečení chleba, koláčů, houstiček a lenorských placek. Pečivo se rozdává,
vstupné dobrovolné. www.lenora.cz
31. 12. 2012 / Silvestrovské jízdy zvláštních
vlaků / Vimperk – Kubova Huť / Již tradiční
akce, letos 13. Ročník na téma: Piráti aneb
vlak sedmi moří. www.spzs.sweb.cz
31. 12. 2012 – 1. 1. 2013 / Silvestrovský novoroční výstup na Sedlo / Albrechtice

Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2012 v elektronické verzi PDF.

