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Vycházka k Vintířově skále
Své jméno tato žulová skála, ležící na samotném vrcholu hory Březník v nadmořské výš‐
ce 1006 m n. m., získala po benediktýnském mnichovi sv. Vintíři. Tento nejstarší obyvatel
Šumavy, kterého znají kroniky jménem, žil v letech 1040 ‐ 1045 ve zdejší poustevně.
Správa NP a CHKO Šumava zve návštěvníky v sobotu 9. listopadu 2013 na zajímavou vy‐
cházku k poutnímu místu u Hartmanic ‐ Vintířově skále.
„Sobotní vycházka se nebude týkat jen sa‐
motného vrcholu Březníku, ale zejména jeho
okolí, které je neméně zajímavé a z přírodní‐
ho hlediska pozoruhodné. Budeme procházet
krásnými lesy okolo míst, která pravděpo‐
dobně navštívil i sám sv. Vintíř. Určitě účast‐
níky překvapí, co se může na zdánlivě obyčej‐
ných místech nacházet. Po domluvě můžeme
na závěr programu vystoupat i na samotný
vrchol Březníku ‐ nemineme tak kapličku, kte‐
rá byla postavena na místě poustevny. V 50.
letech však byla vyhozena do povětří a v roce
1992 hartmaničtí obyvatelé kapličku znovu
vystavěli," sdělil koordinátor akce Jan Scha‐
fhauser.

Výstava „Šumavská
meditace“ ve Volarech
Nově otevřená Městská galerie v hotelu Bobík
ve Volarech vás zve na výstavu fotografií Jiřího
S. Plachého “Šumavská meditace”.
Výstava bude probíhat do 30. 11. 2013.

Galerie je otevřena ve středu, pátek a sobotu
od 14 do 17 hodin.
Autor fotografií, Jiří S. Plachý, získal titul Autor
Svazu českých fotografů (ASČF), jenž je udělován
fotografům, jejichž autorská tvorba dlouhodobě
prokazuje vysokou uměleckou a estetickou úro‐
veň i technické provedení a je prezentována jak
na národních, tak mezinárodních výstavách.

Během středně náročné a 12 km dlouhé
trasy budou moci účastníci vidět z Březnické
vyhlídky Svatobor, Zámecký vrch, Sedlo a Hamižnou, ale také hrad Kašperk, či města Sušici a
Hartmanice.

Třetí setkání u kapličky
sv. Martina na Zadních
Paštích

Akce, na kterou je nutné se předem objednat telefonicky na čísle: 731 530 355, se usku‐
teční v sobotu 9. 11. a sraz všech účastníků je v 9.30 hodin před Chatou Rovina. Předpoklá‐
daný návrat v 15.30 hodin.

Všichni příznivci Šumavy jsou srdečně zváni na
letošní pouť ke kapličce sv. Martina na Zad‐
ních Paštích, která se bude konat v neděli 10.
11. 2013 od 13 hodin.
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Listopadové akce na Šumavě
1. 11. 2013 / Lampiónový průvod / Nýrsko / sraz na Náměstí v 17.30 hodin. www.nyrsko.cz
1. 11. 2013 / Loutkové divadlo / Sušice, KD Sokolovna / pohádka Zakletá princezna od 17
hodin. www.loutky.unas.cz
1. 11. 2013 / Jazz bez hranic / Klatovy, KD / koncert. www.mksklatovy.cz
2. 11. 2013 / Doris & The swinging´bastards / Horní Planá, kavárna u Tří koček / od 20 ho‐
din, jazz z doby, kdy byl ještě mladý. www.sumava‐lipno.eu
2. 11. 2013 / Svíčkování ‐ tvořivá dílna / Sušice, Komunitní centrum / od 9 do 12 hodin
výroba svíček z gelu, vosku i včelího plástu a výroba balicího papíru. S sebou: skleničky nebo
mističky na gelové svíčky, přezůvky, svačinu, pití, poplatek 30,‐Kč. Na akci je nutné se při‐
hlásit na tel. 721 253 560.
5. 11. 2013 / Malé večerní posezení / Horní Planá, Kavárna U tří koček / od 18 hodin po‐
sezení s Gábinou Maliňákovou. Vyrobíme si Decoupage do rámečku, s sebou si vezměte
40 Kč. www.sumava‐lipno.eu
6. 11. 2013 / Frankie a Johnny / Sušice, KD Sokolovna / od 19:30 hodin uvedení divadelní
hry, hrají Tereza Kostková a Aleš Háma. www.mestosusice.cz
6. 11. 2013 / Hornoplánští machři / Horní Planá, sál KIC / diskotéka, živá hudba, filmy a
program pro náctileté, od 15.15 hodin. www.sumava‐lipno.eu
7. 11. 2013 / Podzimní rukodělné semináře s Mgr. Ivanou Sieberovou / zámek Chanovice/
www.chanovice.cz
8. 11. 2013 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / pohádka Šípková Růženka od 17 hodin.
www.loutky.unas.cz
8. 11. ‐ 29. 11. 2013 / Staré pohlednice / Nýrsko / výstava pohlednic ze sbírky Jany Dvorské
v sále knihovny. Vernisáž 8. 11. 2013 od 18 hodin. www.nyrsko.cz
9. 11. 2013 / Svatomartinský jarmark /
Horažďovice, zámecké nádvoří/
www.horazdovice.cz
9. 11. 2013 / Módní přehlídka / Hrádek u Sušice, zá‐
mek / od 16 hodin módní přehlídka v duchu muzikálu
Kleopatra za doprovodu zpěvu Gabriely Šťastné.
Vstupné 150 Kč. www.zamekhradek.cz
9. 11. ‐ 10. 11. 2013 / Svatomartinské hody/ Kubova
Huť Restaurace „Pod sjezdovkou“/ Svatomartinské
menu, křest svatomartinského vína, v sobotu od 19
hodin k poslechu i tanci hraje Boubínský expres.
www.restauracepodsjezdovkou.webmium.com
9. 11. ‐ 11. 11. 2013 / Martinská husa / Horní Planá /
po celý víkend je ve vybraných restauracích servíro‐
váno husí menu (Hotel Šumava, Penzion U kohoutů,
Hotel Pláž). www.sumava‐lipno.eu
10. 11. 2013 / Maloměstské klepny / Sušice, kino / od 14 hodin 1. repríza frašky Karla Sabi‐
ny v podání nového sušického ochotnického divadelního souboru SušDivOch, vstupné 110
Kč. www.susice.cz
11. 11. 2013 / Na Svatého Martina / Horní Planá, Rodný domek Adalberta Stiftera / od 17
hodin Svatomartinská slavnost s vystoupením dětí z MŠ a průvod světel. www.sumava‐
lipno.eu
14. 11. 2013 / Jakub Smolík / Sušice, KD Sokolovna / od 19:30 hodin koncert současné
umělecko – interpretační osobnosti. Předprodej vstupenek v KD, info na tel. 376 528 686.
15. 11. 2013 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / pohádka Krejčík, švec a Kašpárek od 17 ho‐
din. www.loutky.unas.cz
16. 11. 2013 / Obec a její lidé / zámek Chanovice / 15. ročník fotografické soutěže a výstavy
z území mezi městy Blatná, Horažďovice a Nepomuk, vernisáž. www.chanovice.cz
16. 11. 2013 / David Koller Unplugged / Sušice, KD Sokolovna / od 20 hodin koncert s hity
sólové desky Davida Kollera, zazní také písně kapely Lucie a jeho druhého projektu Koller‐
band . Vstupné 400/380 Kč. www.mestosusice.cz
16. 11. 2013 / Roman Krebs & Psí dečky/ Hrádek u Sušice, zámek / od 18 hodin swingový
koncert v rámci festivalu Jazz bez hranic v kapli sv. Valburgy. Vstupné 90 Kč.

Na programu budou opět vřelá slova, tentokrát
jáhna Jana Pečeného, který na setkání přijede
až z Prahy. Zdarma malé pohoštění přímo u
kapličky a posezení v Domě sv. Vintíře v Dobré
Vodě s občerstvením již za vaše finance (mož‐
nost zakoupení kalendáře Šumavy s fotogra‐
fiemi Jana Kavaleho a knižních předvánočních
novinek Vydavatelství a nakladatelství Starý
most s. r. o.).
Z Plzně bude již tradičně vypraven autobus s
možností parkování až na bývalých Stodůlkách ‐
cena dopravy 220 Kč ‐ můžete se již nyní přihlá‐
sit na naší e‐mailové adrese: sumav‐
ske.cesty@centrum.cz, nebo na mobilních tele‐
fonních číslech 603 265 034 nebo 724 006 625.
Jízdné budete moci zaplatit ve čtvrtek 31. října
2013 v Cross Café v Solní ulici ‐ proti hlavní poš‐
tě v době 16:30 ‐ 18:00 hod. Informace o od‐
jezdu autobusu budou zájemcům o dopravu
včas předány.
Vzhledem k omezeným možnostem parkování
osobních aut v Dobré Vodě Vás prosíme, abyste
využili nabízenou dopravu autobusem, jinak lze
parkovat pouze na parkovišti NP pod Dobrou
Vodou, na Rovině nebo na parkovišti NP na bý‐
valém Velkém Boru (silnice Prášily – Srní). Ke
kapličce na Zadní Paště i do její blízkosti je vjezd
přísně
zakázán.
Loni se u kapličky sv. Martina sešlo odhadem
přes 200 účastníků. Překonáme letos tento po‐
čet?

Na 3. setkání s vámi u kapličky sv. Martina na bý‐
valých Zadních Paštích se těší členové občanského
sdružení Šumavské cesty Plzeň.

Na Svatého Martina „u
Stifterů“ v Horní Plané
Přijměte pozvání na podvečerní svatomatin‐
skou slavnost s vystoupením dětí z mateřské
školy a průvodeme světel.
Akce se tradičně koná 11. listopadu v Horní
Plané.
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17. 11. 2013 / Shromáždění „Pod lípou“/ Sušice, náměstí Svobody / tradiční akce od 17
hodin. www.gymsusice.cz
17. 11. 2013 / Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy/ Klenoty české hudby ‐
účinkují: Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálková ‐ flétna, Zbyňka Šolcová –
harfa. Od 19 hodin, sál radnice. www.mksklatovy.cz
18. 11. 2013 / Monsieur Amédée / Sušice, kino/ od 19:30 hodin představení hartmanické‐
ho ochotnického divadla Tyl. www.mestosusice.cz
19. 11. 2013 / Škrtněte si, prosím VII. / Sušice, Kafe Sirkus / od 19 hodin zábavná talkshow
Radka Nakládala se zajímavými regionálními hosty. Vstupné 100 Kč.
20. 11. 2013 / Vernisáž výstavy Židovské komunity na Sušicku / Sušice, Galerie Sirkus / od
17 hodin, putovní výstava přibližuje minulost více než 19 židovských obcí a sídel v bývalém
politickém okrese Sušice. Uvidíte i video záznam z demolice sušické synagogy. Vystavena
bude i deska s desaterem ze štítu této synagogy, kterou veřejnost uvidí poprvé od doby
demolice. U příležitosti vernisáže bude v sušickém kině uveden díl dokumentárního cyklu
České televize Hádanky domů života: Příběhy židovských hřbitovů, věnovaného Sušici a
Dlouhé Vsi, v předpremiéře.
22. 11. 2013 / Loutkové divadlo / Sušice,
KD / pohádka Kocour pana krále od 17 ho‐
din. www.loutky.unas.cz
26. 11. 2013 / Adventní koncert / Sušice,
KD Sokolovna / od 19:30 hodin vystoupení
cimbálové muziky Hradišťan, spoluúčinkuje
pěvecký sbor Svatobor a dětský pěvecký
sbor. Předprodej vstupenek v KD Sokolov‐
na. www.mestosusice.cz
27. 11. 2013/ Čechomor / Klatovy, KD/
koncert. www.mksklatovy.cz
28. 11. 2013/ Historie pivovarnictví v Sušici a okolí / Sušice, IC / od 16:30 hodin přednáška
Mgr. Tomáše Cihláře, autora knihy Pošumavské pivovary. www.mestosusice.cz
28. 11. 2013 / Advent – kytarový koncert / Sušice, Muzeum Šumavy / od 19 hodin koncert
Slávke Klecandra a skupiny Oboroh. www.mestosusice.cz
29. 11. 2013/ Rozsvícení vánočního stromu / Klatovy/ Od 18 hodin, kulturní program na
náměstí.
www.mksklatovy.cz
29. 11. 2013 / Loutko‐
vé divadlo / Sušice, KD /
pohádka Jak Kašpárek
roztočil čerty od 17 ho‐
din. www.loutky.unas.cz
29. 11. 2013 / Veronika
Harcsa / Horní Planá,
kavárna U tří koček /
jazzová zpěvačka z
Maďarska má ve svém
věku rozběhnutou velmi
slibnou kariéru nejen
doma, ale i v zahraničí.
Od 20 hodin, vstupné 100 Kč. www.sumava‐lipno.eu
30. 11. 2013 / Adventní lidový jarmark / Horní Planá, Rodný domek Adalberta Stiftera / 10
‐17 hodin lidový trh s předváděním řemesel, od 18 hodin večer s filmem Horský křišťál.
30. 11. 2013 / Pohádkové pivo pro rok 2014 / Železná Ruda, pivovar Belvedér / 6. Ročník
mezinárodní pivovarské soutěže. www.hotelbelveder.cz
30. 11. 2013 / Pečení chleba v obecní peci / Lenora, obecní pec / Mlsálci se mohou těšit na
tradiční lenorské placky, housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www.staralenora.cz
30. 11. 2013 /Adventní lidový jarmark/ Horní Planá, Rodný dům Adalberta Stiftera / staré
šumavské recepty, jakož i drobné řemeslné práce, k tomu lahodný punč, svařák a další
laskominy. www.sumava‐lipno.eu

Průvod světel půjde ulicí A. Stiftera, kolem náměs‐
tí a k restauraci Šumava
Po celý víkend 9. – 10. 11. 2013 je ve vybraných
restauracích servírováno husí menu (Hotel Šumava,
Penzion
U
kohoutů,
Hotel
Pláž).
Více informací na: www.horniplana.cz, Foto © Jiří
Svoboda.

Adventní lidový jarmark
„u Stifterů“ v Horní Plané
Jarmark se bude konat v sobotu na sv. On‐
dřeje 30. listopadu 2013 od 10 do 17 hodin.
Přijďte se podívat na předvádění řemesel,
pletení ze slámy, z proutí, z vlny, podmalby na
skle, řezbaření, výroba dřeváků, šumavské ští‐
pané holubičky, quilling, skleněné korálky, ma‐
lování na sklo, plstění z vlny, pečení a mnoho
dalšího…

Lidový trh s originálním i tradičním zbožím a
dobrotami vás jistě příjemně naladí. Bude při‐
pravena adventní tvořivá dílna pro děti i dospě‐
lé, soutěž „Adventní nebe“ a pohádkové vyprá‐
vění „Pohádky vánočních zvonečků“.
Od 18 hodin ve světnici rodného domu Adal‐
berta Stiftera promítání filmu Bergkristall /
Horský křišťál.
Emocionální rodinný film režiséra Josepha Vil‐
smaiera podle stejnojmenné novely Adalberta Stif‐
tera. Příběh spojují témata rodiny a tradice, lásky a
nenávisti, nevraživosti a usmíření. Odehrává se pod
jedinečnou horskou kulisou.
V hlavní roli Dana Vávrová. Film bude uveden v
originálním německém znění s českým doprovod‐
ným komentářem a vyprávěním. Vstupné: 25 Kč.
Více informací na: www.horniplana.cz, Foto © Jiří
Svoboda.

Promítací večery
v Nahořanech
Zveme na zahájení jedenáctého ročníku
promítacích večerů v sobotu 2. listopadu od 19
hodin do Nahořan, Hospoda Pod kapličkou.
Program:
Nepál 2013, trek pod Mt. Everest a Cho Oyu
Šumava extra
Těší se na Vás Vláďa Hošek, fotograf
www.fotohosek.cz, www.nahorany.cz
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Přijďte lyžovat do bílé stopy
Správa šumavského parku před sezónou opravila lyžařské mostky, lesníci mulčují bu‐
doucí tratě, pracovníci informační a strážní služby provádějí bezpečnostní značení a další
nutné prořezávky. V zimě by na Šumavě mohlo být 30 kilometrů nových tratí pro běžkaře.
Také je v jednání možný sponzoring pro částečné zabezpečení letošní zimní běžkařské se‐
zony.
Celková délka strojově udržovaných
šumavských lyžařských tras je více než
600 kilometrů, z toho na území národ‐
ního parku je to asi 380 kilometrů. Pra‐
videlně se stopa udržuje od 15. prosin‐
ce a podle sněhových podmínek do 15.
března.

Pivo pro žehnání
vimperského zvonu
Inocenc
Ve Vimperku bude 24. 11. 2013 žehnáno no‐
vému vimperskému zvonu Inocenc.
A čím lepším než pro tuto příležitost speciálně
uvařeným pivem Inocenc ‐ Vimperským tmavým
Doppelbockem 19° ze Šumavského pivovaru
Vimperk. Zvon se pak po týdenním vystavení v
kostele rozezní poprvé v adventní sobotu 30. 11.
2013 večer při rozsvícení vánočního stromu.

Milovníci lyžování na Šumavě se mo‐
hou těšit na zhruba 30 kilometrů no‐
vých tratí, které rozšíří obecní okruhy
navazující na Šumavskou magistrálu.
„Mohou se rozšířit lyžařské okruhy v okolí Kvildy, Prášil, Strážného, Srní a Nové Pece. Jed‐
nou z tratí bude i nově otevřená část cyklomagistrály v úseku Skelná ‐ Vysoké lávky na
Prášilsku,“ uvádí Pavel Pechoušek, mluvčí Správy NP a CHKO Šumava.
Vše za předpokladu, že se podaří sehnat dostatek peněz na údržbu tratí. Kvalitní údržba
stop je finančně velmi náročná a každou zimní sezónu stojí zhruba 2,5 milionu korun. Nej‐
větší část nákladů nesou obce a Správa NP a CHKO Šumava.
„Stejně jako v loňském roce jednáme s generálním partnerem, který by projekt Bílá stopy
během celé zimy financoval. Není to jednoduché, ale doufáme, že vše je na dobré cestě.
Sponzorský příspěvek by opět zajistil klidný průběh letošní běžecké sezóny na Šumavě,“ uvádí
Tomáš Fait, náměstek ředitele Správy NP a CHKO Šumava pro vztahy s veřejností, který za
projekt Bílá stopa zodpovídá.
Pokud se podaří sehnat dostatek peněz, bude všechny lyžaře na Šumavě čekat pravidelně
protahovaná Šumavská magistrála, která propojí Šumavu od Železné Rudy až k Lipnu.
Magistrála bude opět páteřní trasou všech šumavských lyžařských stop, na kterou budou
navazovat další místní okruhy.
Projekt „Bílá stopa“ dlouhodobě vytváří a formuje podmínky pro běžecké lyžování na Šu‐
mavě. Cílem je ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Šumava, šumavskými ob‐
cemi, správou parku, Jihočeským a Plzeňským krajem a případně sponzory, každoročně při‐
pravit pro všechny návštěvníky zimní Šumavy služby spojené s běžeckým lyžováním. Jde
hlavně o vytýčení běžeckých tras, letní přípravu, mapy, sněhové zpravodajství a především
údržbu stop.

Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i vy. Zajímavé články a příspěvky (spo‐
lečně s fotografií) nám zasílejte na e‐mail kytlicova@rras.cz.

Pokud toto pivo chcete ochutnat, najdete jej do
vypití várky v restauraci Šumavského pivovaru. V
listopadu a začátkem prosince zastihnete i Vim‐
perský zlatý Bock 16°. Piva stylů Bock byla dříve
ve Vimperku vařena a tím opět navazujeme na
tradici.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk,
www.sumavskypivovar.cz

Výstava „Židovské
komunity na Sušicku“
Muzeum Lamberská stezka v Žihobcích vás
zve na putovní výstavu "Židovské komunity na
Sušicku", jež zde bude k shlédnutí do 15. 11.
2013, poté se přesune do Sušické galerie Sirkus.
Putovní výstava přibližuje minulost více než 19
židovských obcí a sídel v bývalém politickém
okrese Sušice.
Úzké geografické vymezení zájmové oblasti
(Sušicko) umožňuje podrobně představit život
židovských minorit v prostředí venkova a men‐
ších měst. Využity jsou doposud nepublikované
historické prameny a fotografie, získané zejména
terénní prací pracovníků Národopisného odděle‐
ní. Na konrétních osudech členů židovské komu‐
nity jsou představeny jednotlivé dějinné etapy,
významné pro židovské společenství Západočes‐
kého kraje (resp. Českých zemí).
Více na www.zihobce.cz
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