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Vánoce v Kašperských Horách
Mezi malebná šumavská zimní střediska patří nepochybně i Kašperské Hory. Se svojí
nadmořskou výškou okolo 740 m nad mořem nabízí jak běžecké, tak sjezdové vyžití. Nej‐
výše položené královské město v Čechách však ukrývá mnohem víc.
Zimní čas lze strávit i návštěvou místních muzeí, které za zhlédnutí opravdu stojí. Muzeum
historických motocyklů skrývá světové unikáty doplněné dobovými figurínami, Muzeum
české hračky s již skoro zapomenutými vyřezávanými hračkami i loutkovými divadélky je
taktéž jedinečné a v neposlední řadě Muzeum Šumavy a Galerie s expozicemi o životě lidí na
staré Šumavě, faunou a flórou nebo originální sklářskou expozicí.

Perníkové betlémy v
Klatovech
Vánoční výstava s vůní perníčků bude slav‐
nostně zahájena v pondělí 2. 12. 2013 v 17 hodin
v galerii Atrium kulturního domu.
Výstava bude otevřena od 3. 12. do 22. 12.
2013 od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin a v
neděli od 10 do 17 hodin.

Zrelaxovat lze příjemnou procházkou do okolí nebo si vyšlápnout na hrad Kašperk. Od‐
dech vám dopřejí v Šumavských bylinných lázních v příjemném prostředí areálu bývalého
pivovaru.
Vánoční naladění je spojené i
s bohatým kulturním programem,
který začne hned prvním prosinco‐
vým dnem, kdy se 1. 12. o první ad‐
ventní neděli konají Vánoční trhy
spojené s rozsvícením vánočního
stromečku,
zpíváním
koled
a zvonkovým průvodem. Ve skořicí
provoněném předsálí kašpersko‐
horského kina budou místní výrobci
regionálních produktů nabízet své
výrobky k prodeji. V převánočním
čase jsou pro děti nachystány dvě samostatné tvořivé dílny. Nebude chybět Mikulášská na‐
dílka nebo tradiční Vánoční koncert. Navážeme i na loňské odhalení části Kašperskohorské‐
ho skříňového betlému, v sobotu 14. 12. bude odkryt další díl ručně vyřezávaných postavi‐
ček a staveb z města, které postupně tvoří místní řezbáři.

Po dobu adventu bude celé město slavnostně vy‐
zdobeno a proběhne zde mnoho zajímavých akcí.
Slavnostní zahájení adventu připadá v tomto roce
na neděli 1. 12., kdy se v podvečer na klatovském
náměstí rozsvítí vánoční stromek.
Další adventní akce v Klatovech:
8., 15., 22. 12.2013 ‐ Adventní neděle / adventní
trhy na náměstí Míru
8. 12. 2013 ‐ Adventní koncert dětských pěvec‐
kých sborů od 16:00 hodin v kulturním domě.
12. 12. 2013 ‐ Slavné melodie velkých mistrů ‐
předvánoční koncert slavných melodií velkých
mistrů: B. Smetany, A. Dvořáka, J. Suka, J. J. Ryby
od 19:00 hodin. Sál klatovské radnice.
Více o akcích v Klatovech na www.klatovy.cz
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Ani na Štědrý den nemusíte sedět doma, krátkou procházkou dojdete na kašperskohorské
náměstí ke kostelu sv. Markéty, kde se v noci koná tradiční půlnoční mše. Po vánočních
svátcích je připraveno několik tématických koncertů, první hned ve středu 27. 12., následuje
Rybova mše vánoční 29. 12. Také kašperskohorské kino v zimním období promítá. Pro fa‐
noušky je nachystána řada zajímavých filmů z české i zahraniční koprodukce. Podrobný kul‐
turní program všech akcí naleznete na www.sumava.net/ickhory.

Vánoční akce
v Prachatickém muzeu
Prachatické muzeum zve na vánoční výstavu
Navaříno, napečíno, naklizíno, která se bude
konat do 29. prosince 2013. Zároveň vás sr‐
dečně zve na všechny další předvánoční akce
muzea.

Hrad Kašperk
Během svátečního času od 28. 12. až do 1. 1.
bude hrad Kašperk otevřen veřejnosti.
Těšit se můžete na komentované prohlídky, kte‐
ré vás provedou zimním hradem a seznámi jak asi
vypadal život na Kašperku po husitských válkách
za vlády Jiřího z Poděbrad. Kromě prohlídek
s průvodcem nechybí ani tradiční doprovodný
program na téma Požehnané Vánoce aneb sláva
králi Jiřímu!, který umocní zimní atmosféru nejvý‐
še položeného královského hradu v Čechách. Na
zahřátí nabízí hrad Kašperk teplé nápoje, např.
teplou medovinu, svařák, grog, kávu nebo čaj a
drobné občerstvení jako párek v rohlíku, Rendlovy
slané tyčky a další. K dispozici bude i vyhřívaná
místnost v západní baště. Hrad je otevřený každý den vždy od 10.00 do 16.30 hodin.

Bílá stopa a Skiareál Kašperky
V zimním období nabízejí Kašperské Hory vyžití na zhruba 24 km upravených běžeckých
stopách, pro sjezdaře je přímo ve městě Skiareál Kašperky.
Novinkou letošní běžkařské sezóny je nákup stroje na precizní úpravu lyžařských stop, jak
pro klasické lyžování, tak i možnost bruslení. Tento nový stroj Snowliner umožní kvalitní
úpravy běžecké stopy i za nízkých sněhových podmínek. Již s deseticentimetrovou sněhovou
pokrývkou dokáže vykouzlit opravdu perfektní běžeckou stopu.
Pro milovníky sjezdového lyžování nabízí Skiareál Kašperské Hory tři sjezdové tratě o dél‐
kách 600 m, dva lyžařské vleky, měřený slalom nebo dětskou školičku. Sjezdové vybavení lze
zapůjčit přímo v Kašperských Horách u lyžařského areálu v místní půjčovně, příp. si nechat
udělat servis vašich lyží. Pro začátečníky nabízí lyžařská škola kurzy lyžování s proškoleným
instruktorem.
Informace: Městské kulturní a informační středisko, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory,
tel.: 376 503 411, 376 503 412, e‐mail: informace@kasphory.cz, kultura@kasphory.cz,
www.sumavanet.cz/ickhory

3. a 4. 12. 2013 od 15 do 17 hodin vánoční
pečení s Augustinem Sobotovičem.
11. 12. 2013 od 10 do 13.30 hodin soutěž o
nejlepší bramborový salát ve spolupráci se
zdravou kuchyní P. Stupky (v Národním domě).
12. 12. 2013 od 14 do 17 hodin vánoční tvo‐
ření ‐ workshop pro veřejnost.
Muzeum bude otevřeno od 20. – 24.11. a 30.
11. – 10‐16 hodin, v prosinci (do 29. 12.) úterý
– neděle 10–16 hodin.
Více informací se dozvíte na
http://prachatickemuzeum.cz/

Příjezd paní Zimy do
Netolic
S blížícími se Vánocemi přichází čas na klid‐
né a romantické večery. A jeden takový může‐
te prožít 8. prosince 2013 v adventním zvon‐
kovém vlaku Českých drah na trati České Bu‐
dějovice ‐ Netolice. Do Netolic přijede Paní
Zima.

Prosincové akce na Šumavě
do 29. 12. 2013 / Navaříno, napečíno, naklizeno / Prachatice, muzeum / výstava.
www.prachatickemuzeum.cz
do 2. 1. 2014 / Výstava papírových betlémů / Zámek Hrádek / www.zamekhradek.cz
do 3. 1. 2014 / Anděl, čert a Mikuláš, vánoční zas nastal čas / Klatovy, Vlastivědné muze‐
um Dr. Hostaše / prezentace tvořivých aktivit dětí a mládeže na dané téma.
www.muzeum.klatovynet.cz
do 10. 1. 2014 / České Vánoce aneb Co ještě o Vánocích nevíte / Žihobce/ výstava betlé‐
mů, vánočních ozdob, svatých obrázků, formiček na perníčky, dobových vánočních pohled‐
nic ze soukromé sbírky. www.zihobce.cz

Zvláštní motorový vlak pojede z Českých Budě‐
jovic do Netolic, kam vlaky již běžně nejezdí. V
Netolicích půjde zvonkový průvod z nádraží na
náměstí, kde nás čeká zajímavý program. Jízdní
řád a bližší informace k akci na
www.cd.cz/jihocesky‐kraj.
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1. 12. 2013 / Balení vánočních dárků / Klatovy, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše / seminář
s Martinou Raiserovou; 10 – 12 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz
1. 12. 2013 / Slavnostní rozsvícení vánočního stromu / Prachatice, Velké náměstí / od 18
hodin vystoupení souborů ZUŠ Prachatice a bicího souboru Wildsticks. www.prachatice.cz
1. 12. 2013 / Vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu, zvonkový průvod / Kašperské
Hory / www.sumavanet.cz/ickhory
1. 12. 2013 / Adventní koncert ‐ Musica Bohemica / Zlatá Koruna, klášter / koncertní sál u
křížové chodby od 18 hodin. www.klaster‐zlatakoruna.eu
1. 12. 2013 / Rozsvícení vánočního stromu /
Železná Ruda / od 13.30 hodin bude možné
nechat dopis pro Ježíška pod stromečkem,
který se večer rozzáří, v 17.30 průvod
s lampiony a zvonky k hotelu Belveder.
www.sumava.net/itcruda
1. 12. 2013 / Rozsvícení vánočního stromku
/ Horažďovice, Mírové náměstí /
www.horazdovice.cz
1. 12. 2013 / Rozsvícení vánočního stromu /
Sušice,
náměstí
Svobody
/
www.kulturasusice.cz
1. 12. 2013/ Rozsvícení vánočního stromku /
Chanovice / od 16.3o hodin, hraje a zpívá
sbor přátel a občanů obce, před kostelem
Povýšení Sv. Kříže. www.chanovice.cz
2. 12. 2013 / Adventní čtení s výtvarnou díl‐
nou / Nýrsko / od 16 hodin v městské knihovně. www.sumavanet.cz/icnyrsko
3. 12. 2013 / Vánoční dekorace / Horažďovice, KD / ukázky, výroba, prodej – Mistr florista
Hana Šebestová‐Kindelmannová. www.sumavanet.cz/horazdovice
3. – 22. 12. 2013 / Perníkové betlémy / Klatovy, KD / vánoční výstava s vůní perníčků. Ver‐
nisáž 2. 12. 2013 v 17 hodin. www.mksklatovy.cz
4. 12. 2013 – 23. 3. 2014 / Výstava Když zavoní les....aneb něco z historie lesnictví a mysli‐
vosti v Českém lese / Domažlice, Muzeum Chodska / vernisáž 4. 12. v 17 hodin.
www.muzeum‐chodska.com
4. 12. 2013 / Koncert Radůza / Sušice, kino / od 19:30 hodin. www.kulturasusice.cz
5. 12. 2013 / Čert a Mikuláš / Sušice, náměstí Svobody / od 16 hodin.
www.kulturasusice.cz
5. 12. 2013 / Mikulášská nadílka a čertovská show / Klatovy / od 17 hodin, kulturní pro‐
gram na náměstí. www.mksklatovy.cz
5. 12. 2013 / Vánoce, Vánoce přicházejí... / Kdyně, sál Muzea příhraničí / výstava potrvá až
do 15. 1. 2014/ www.kdynsko.cz
5. 12. 2013 / S čerty nejsou žerty / Prachatice, Velké náměstí / zábavný program pro děti
plný pekelnic a pekelníků od 17 hodin. www.prachatice.cz
5. 12. 2013 / Vernisáž výstavy Štědré večery, tiché noci aneb české vánoční tradice včera a
dnes / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu / v 16 hodin. www.nm.cz
5. 12. 2013 / Čertovské rojení / Nýrsko / od 16 hodin, průvod čertů městem.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
5. 12. 2013 / Mikuláš, andělé a čerti / Chanovice / mikulášská nadílka. www.chanovice.cz
6. 12. 2013 / Vánoční jarmark / Kdyně, sál Muzea příhraničí / těšit se můžete na výrobky
s vánoční tématikou, na možnost napsat Ježíškovi svá přání. Od 10 hodin. www.kdynsko.cz
6. 12. 2013 / Loutkové divadlo / Sušice, Sokolovna – Husův sál / od 17 hodin pohádka Za‐
čarovaný Kašpárek. www.loutky.unas.cz
7. 12. 2013 / Adventní dílna pro děti / Horský klub Kašperské Hory / rukodělná dílna od 15
do 17 hodin. www.sumavanet.cz/ickhory
7. 12. 2013 / Mikulášská nadílka / Kašperské Hory / v 17 hod. www.sumavanet.cz/ickhory
7. 12. 2013 / Mikulášský den / Bohumilice, zámek Skalice / mikulášský průvod ‐ andělé a
čerti na koních, program pro děti, mikulášské trhy, zpívání koled a nadílka.
www.zamekskalice.cz

Vyhřátý zvonkový vlak nás večer odveze zpět
do Českých Budějovic. Děti do 18 let, které bu‐
dou mít zvonek, cestují zdarma!
Každý malý cestující obdrží malý dárek od
Českých drah a Zdravotní pojišťovny Minister‐
stva vnitra.
Akce je pořádána v rámci zvonkových průvo‐
dů Jihočeského pohádkového království.
Podrobný program naleznete na www.netolice.cz.

„Přástky u Stifterů“
v Horní Plané
Památník A. Stiftera v Horní Plané vás zve ve čtvr‐
tek 12. 12. 2013 od 18 hodin na
podvečerní setkání a besedování, v předvečer svát‐
ku sv. Lucie s pamětníky o dřívějších časech, vzpo‐
mínky na Vánoce.

Bílá stopa na Šumavě
– novinky letošní
sezony
Pro příznivce běžeckého lyžování zajišťuje
Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s.,
v úzké spolupráci s Regionálním sdružením
Šumava, Správou NP a CHKO Šumava, Jihočes‐
kým a Plzeňským krajem a v neposlední řadě
s dotčenými obcemi a městy pravidelnou
údržbu běžeckých tras, ale také další dopro‐
vodné produkty.

Od letošního roku je snahou posílit zásadním
způsobem tzv. Bílý fond, jenž by měl vytvářet
rezervu k překlenutí období, kdy se nám nemu‐
sí při jednání se sponzory dařit tak dobře jako
letos.
Co běžkař vstupující do stopy nevidí, ale co je
neméně stejně důležité jako vlastní najetí stopy, je
příprava tras před sezonou. Začíná dávno před zi‐
mou. Úseky, kde vedou lyžařské trasy je na podzim
potřeba upravit, aby byly v zimě za ztížených pod‐
mínek průjezdné pro rolby, ořezat zeleň podél cest,
místy na loukách zmulčovat. Musí se zkontrolovat a
opravit všechny mostky a přejezdy přes potoky a
potůčky, opravit a doplnit značení, připravit infor‐
mace v terénu. Ještě dotisknout mapky lyžařských
stop, které obsahují aktualizované mapové podkla‐
dy a užitečné kontakty na subjekty v daném území.
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7. 12. 2013 / Zvonečkový průvod / Mlázovy u Kolince / průvod spojený s mikulášskou na‐
dílkou od 17 hodin, sraz u pohádkové chalupy, zvonečky a dobrou náladu s sebou, čaj a ma‐
lé občerstvení pro děti zajištěno. www.pohadkovasumava.cz
7. 12. 2013 / Setkání u kaple sv. Barbory / Železnorudský klub / tradiční akce ŽR klubu u
ohně s občerstvením od 14 hodin, tel.: 376 397 185
7. 12. 2013 / Komentovaná prohlídka k výstavě Tatranské pastorále / Klatovy, Galerie U
Bílého jednorožce / výstavou provede lektorka Petra Mazáčová, od 15 hodin. www.gkk.cz
7. 12. 2013 / Mikulášská zábava / Hojsova Stráž / k tanci a poslechu hraje BK BAND, od 20
hodin, tel.: 376 361 227
8. 12. 2013 / Adventní koncert / Klatovy, KD / vystoupí dětské pěvecké sbory.
www.mksklatovy.cz
8. 12. 2013 / Adventní neděle na náměstí / Klatovy / s kulturním programem.
www.mksklatovy.cz
8. 12. 2013 / Vystoupení Klarinetového souboru / Prachatice, Velké náměstí / od 18 hodin.
www.prachatice.cz
8. 12. 2013 / Zvonkový adventní vlak / ČB ‐ Netolice a zpět / přijede Paní Zima, ohřejeme
se punčem a pobavíme se na netolickém historickém náměstí. www.netolice.cz
10. 12. 2013 / Přednáška ‐ počátky sakrální architektury v Čechách / Prachatice, muzeum /
přednášející Mgr. Ing. Marek Parkman od 17 hodin. www.prachatickemuzeum.cz
11. 12. 2013 / Zpívání koled s Českým rozhlasem / Klatovy, náměstí/ od 17 hodin.
www.klatovy.cz/icklatovy
11. 12. 2013 / Zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň / Sušice, náměstí Svobody / Od
17:30 hodin. www.kulturasusice.cz
11. 12. 2013 / Předvánoční tvořivá dílna / IS a SEV Kašperské Hory / výroba originálních
dárků pod stromeček s využitím přírodních materiálů. www.sumavanet.cz/ickhory
12. 12. 2013 / Slavné melodie velkých mistrů / Klatovy / předvánoční koncert z děl velkých
mistrů – A. Dvořák, B. Smetana, J. J. Ryba. Od 19 hodin, sál radnice. www.mksklatovy.cz
12. 12. 2013 / Adventní čtení s výtvarnou dílnou / Nýrsko / od 16 hodin v městské knihov‐
ně. www.sumavanet.cz/icnyrsko
13. 12. 2013 / Loutkové divadlo / Sušice, Sokolovna – Husův sál / Od 17 hodin pohádka
Hanička
a
baba
Jaga.
www.loutky.unas.cz
13. – 14. 12. 2013 / Jak čert vyle‐
těl z kůže / Horažďovice, KD / v
17.30 pohádka pro malé i velké
uvádí TYJÁTR Horažďovice. Režie:
Andrea
Hlaváčová.
www.sumavanet.cz/horazdovice
14. 12. 2013 / Prohlídky při svíč‐
kách / hrad Rabí / tradiční vánoč‐
ní prohlídky zimního hradu. První
prohlídka odchází v 16.30 hodin,
další následuje v 17.00, 17.30 a 18.00 hodin (doporučujeme rezervaci prohlídek). Dozvíte se
více o tom, jak čas adventu a Vánoc trávili naši předci, překvapí vás i oživlé postavy středo‐
věkých obyvatel hradu, můžete se ohřát u jednoho z velkých ohňů na nádvoří a ochutnat
svařené víno či čaj a přitom poslouchat středověkou hudbu. www.hrad‐rabi.eu
14. 12. 2013 / Adventní koncert Bety, Nina a batik boys / Zámek Hrádek, kaple / keltské,
spirituální aj. písně od 17 hodin. Účinkující: Bety Cooper ‐ zpěv, harfa; Nina Klestilová ‐ kyta‐
ra, zpěv; Miroslav Kněz – zpěv; Karel Tvardek – basa; Vladislav Bradáč ‐ rytmické nástroje.
www.zamekhradek.cz
14. 12. 2013 / Krajkářský den v muzeu / Klatovy, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše / ukáz‐
ky paličkování členek Krajkářského klubu Klatovy; 10 – 16 hodin.
www.muzeum.klatovynet.cz
14. 12. 2013 / Adventní jarmark na zámku / Horažďovice / od 9 do 13 hodin jarmark, tra‐
diční řemesla, krajové zvyky, pro děti i dospělé tvořivé dílny s vánoční tématikou.
www.muzeumhd.cz
14. 12. 2013 / Adventní koncert / Horažďovice, kostel sv. Petra a Pavla / Pavel Šporcl, Pel‐
lant Collegium a žáci ZUŠ. Začátek v 18 hodin. www.horazdovice.cz

V zimě jsou k dispozici ke stažení na webových
stránkách Bílá stopa nebo bezplatně na infor‐
mačních centrech v regionu. A také probudit
přes léto spící webové stránky www.bilastopa.cz,
obsahují aktuální zpravodajství z jednotlivých
lokalit a bližší informace o běžeckém lyžování na
Šumavě a celém systému Bílá stopa Šumava. Pro
ještě větší komfort slouží podpůrný portál
www.bilestopy.cz, který kromě standardních
funkcí jako online zobrazování aktuálně uprave‐
ných běžeckých stop nabízí mnoho aktuálních
informací: úseky upravované pro bruslení, in‐
formace o infocentrech, stanice Horské služby,
aktuální stav počasí, parkoviště, restaurace, pen‐
ziony, půjčovny a servis lyží (v přípravě) a další.
K již dříve nabízené službě SMS info, která nabízí
informaci o úpravě stop prostřednictvím SMS
zpráv, byla doplněna další služba tzv. geolokace.
Tato služba zobrazí v mobilním telefonu v mapě,
kde jsou současně zobrazeny upravené stopy
také vaši aktuální polohu. Úplnou novinkou je
„plánovač tras“, který umožňuje uživateli naplá‐
novat trasu s přehledem předpokládané vzdále‐
nosti a převýšení naplánovaného úseku.

Nechceme jít cestou nových a nových tras, na něž
budeme následně obtížně zajišťovat prostředky. V
národním parku takto ani postupovat nelze. Přesto
ve snaze vyjít vstříc zejména fyzicky méně zdatným
běžkařům nebo těm, co mají méně času na proběh‐
nutí se např. po celodenní práci, připravují obce ve
svém blízkém okolí kratší několikakilometrové okru‐
hy, kde chtějí pamatovat i na bruslaře na lyžích.
V letošním roce by již měly být běžným standardem
stojany s informacemi k Bílé stopě v obcích, stejně
jako označení konkrétních nástupních míst do lyžař‐
ských stop na okraji obcí.
Kvalita upravovaných lyžařských stop je mnohdy
přímo úměrná výši finančních prostředků, které má
daná obec/město k dispozici. Aby měli možnost
přispět sami lyžaři, připravili jsme pro tyto účely
několik variant:


zakoupení propagačních předmětů ‐ skleněný
valounek „těžítko“ s logem Bílá stopa Šumava
(prodejní cena je 100 Kč, z toho 70 Kč bude po‐
užito na úpravu lyžařských tras); dále připravu‐
jeme výrobu magnetků



zaslání DÁRCOVSKÉ SMS (cena DMS 30 Kč, na
Bílou stopu přispějete 28,50 Kč)



sběrací listiny – jednoduchý a rychlý způsob jak
přispět v hotovosti
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14. 12. 2013 / Vánoční koncert pěveckého sboru Svatobor / Sušice, Gymnázium ‐ Smeta‐
nův sál / www.svatobor.byznysweb.cz
15. 12. 2013 / Vánoční koncert / Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice/ od 14 hodin Žihel‐
ský pěvecký smíšený sbor. www.pratelemourence.cz
15. 12. 2013 / Spirituál kvintet / Klatovy, KD / koncert od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
15. 12. 2013 / Adventní neděle na náměstí / Klatovy / s kulturním programem.
www.mksklatovy.cz
15. 12. 2013 / Příjezd paní Zimy / Prachatice, Velké náměstí / vánoční tržiště, pohádka pro
děti, Rauhnachti z Waldkirchenu, vystoupení skupiny Papouškovo sirotci; od 9 hodin.
www.prachatice.cz
15. 12. 2013 / Vánoční koncert Jakuba Smolíka / Prachatice, městské divadlo / do 19 ho‐
din. www.prachatice.cz
15. 12. 2013 / Vánoční koncert skupiny Zebedeus / hrad Klenová / od 16 hodin.
www.gkk.cz
16. 12. 2013 / Aranžování vánoční výzdoby / Klatovy, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše /
seminář od 17 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz
16. – 23. 12. 2013/ Vánoční trhy / Sušice, náměstí Svobody / www.mestosusice.cz
16. – 17. 12. 2013 / Prodejní trh, KD / Horažďovice / www.sumavanet.cz/horazdovice
17. 12. 2013 / Tvůrčí dílna s pohádkou O Popelce / Prachatice, Muzeum české loutky a cir‐
kusu / v 10 hodin. www.nm.cz
17. 12. 2013 / Adventní koncert komorního pěveckého sboru Maraveja / Prachatice, Mu‐
zeum české loutky a cirkusu / v 18 hodin. www.nm.cz
18. 12. 2013 / Adventní koncert / Netolice, sál ZUŠ / v 18 hodin.
www.zusnetolice.stranky1.cz
18. 12. 2013 / Zpívání u vánočního stromu /Nýrsko/ od 16 hodin na náměstí.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
18. 12. 2013 / Vánoční koncert dětských pěveckých sborů / Horažďovice, kostel sv. Petra a
Pavla / začátek v 17.30 hodin. www.horazdovice.cz
19. 12. 2013 / Pěvecký spolek Prácheň a dětské pěvecké sbory z mateřských škol / Horaž‐
ďovice, KD / koncert, začátek v 17 hodin. www.horazdovice.cz
19. ‐ 21. 12. 2013 / Vánoční trhy / Klatovy, náměstí / s kulturním programem.
www.mksklatovy.cz
19. 12. 2013 / Adventní čtení s výtvarnou dílnou / Nýrsko, městská knihovna /
www.sumavanet.cz/icnyrsko
20. 12. 2013 / Corni di clasicco a hosté / Nýrsko / vánoční koncert v kostele sv. Tomáše od
18 hodin. www.sumavanet.cz/icnyrsko
20. 12. 2013 / Loutkové divadlo / Sušice, Sokolovna – Husův sál / Od 17 hodin, pohádka
Začarovaný les. www.loutky.unas.cz
20. a 21. 12. 2013 / Vánoční koncerty Sušického dětského sboru / Sušice, gymnázium,
Smetanův sál / od 19:30 hodin, Včelky a Hlavní sbor. www.susicesds.cz
21. 12. 2013 / Vánoční koncerty Sušického dětského sboru / Sušice, gymnázium, Smeta‐
nův sál / od 15 a 17 hodin, Sluníčka, Broučci a hosté z MŠ Klubíčko. www.susicesds.cz
21. 12. 2013 / J. J. Ryba: Česká mše vánoční / Zlatá Koruna, kostel / velešínský chrámový
sbor, od 19 hodin. www.klaster‐zlatakoruna.eu
21. 12. 2013 / Vánoční koncert / Železná Ruda / Železnorudský smíšený sbor, o.s. v kostele
Panny Marie Pomocné z Hvězdy od 18 hodin, tel.: 376 397 033.
21. 12. 2013 / Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů /
Chanovice / od 18.oo hodin, zámecký areál. www.chanovice.cz
22. 12. 2013 / Adventní neděle na náměstí / Klatovy/ s kulturním programem.
www.mksklatovy.cz
22. 12. 2013 / Rybova mše vánoční / Prachatice, Národní dům / v podání smíšeného pě‐
veckého sboru Česká píseň od 18 hodin. www.prachatice.cz
22. 12. 2013 / Vánoční koncert / Kdyně, kino / jedinečný koncert české folkové legendy –
skupiny Klíč – ve kterém uslyšíte i méně „klasické“ vánoční koledy od 19:30 hodin.
www.dokdyne.cz
22. 12. 2013 / Přijďte si pro betlémské světlo / Kašperské Hory, Kostel sv. Markéty / od 14
do 16 hodin.
22. 12. 2013 / Mezinárodní vánoční trh / Bayerisch Eisenstein / tradiční vánoční trh, hudba
a zpěv, národní speciality z celého světa, od 12 do 19 hodin. www.sumava.net/itcruda



sbírkový účet – bankovní účet zřízený přímo
pro příspěvky na úpravu lyžařských tras

Jde nám o kvalitu a ta něco stojí. Setkáte‐li se
proto na svých zimních výletech s výzvou
k dobrovolnému přispění na úpravu stop, ať již
formou zakoupení propagačního předmětu, DMS
nebo prostřednictvím bankovního účtu Bílé stopy,
děkujeme, že přispějete. Je to pro vás.
Příznivcům běžeckého lyžování přejeme mnoho
sněhu a příjemné zážitky v „Bílé stopě Šumava“.
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. &
Regionální sdružení Šumava
tel: +420 380 120 262, e‐mail: info@bilastopa.cz

Vánoce v Šumavském
pivovaru Vimperk
S vánočním časem je již tradičně spojeno
pivo medové: Vimperský medový speciál 15°.
Bude tomu i letos.
Začátkem prosince ale bude na čepu přede‐
vším Vimperský tmavý Doppelbock 19° ‐ Ino‐
cenc. Jak jsme již informovali, byl uvařen k po‐
žehnání novému vimperskému zvonu Inocenc.
Požehnání proběhlo 24. 11. 2013 a zvon se po‐
prvé rozezněl v sobotu 1. 12. 2013.

A možná ještě počátkem prosince zastihnete
Vimperský zlatý Bock 16°. Pokud již ne, nemějte
obavu. I piva Bock budeme po čase na čepu
opakovat.
A Nový rok 2014 přivítáme opět již tradičním
Vimperským zázvorovým speciálem 13°. Pivem,
které v zimě zahřeje.
Přijďte ochutnat, budeme mít i Vánocům při‐
způsobenou otevírací dobu. Otevřeno denně,
zavřeno pouze 23. ‐ 25. 12. 2013 a 1. ‐ 2. 1.
2014.
Vše nejlepší do nového roku 2014 a nezapo‐
meňte: navazujeme na tradici vaření piva ve
Vimperku!
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk

Skiareál Lipno je
připraven na lyžaře
Jezerní sjezdovka ve skiareálu Lipno je při‐
pravena na první lyžaře, sníh na ní má vynikající
kvalitu. Přesvědčili jsme se o tom, když jsme
vyrazili s rolbou na svah. Areál chceme spustit
už tuto sobotu 7. prosince, potřebovali bychom
ale ještě některá místa lehce dosněžit.
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22. 12. 2013 / Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů /
Horažďovice, KD / začátek v 18 hodin.
23. 12. 2013 / Přijďte si pro betlémské světlo / Sušice, náměstí Svobody/ od 14 hodin.
www.vydristopa.cz
23. 12. 2013 / Živý betlém / Horažďovice, náměstí / divadelní představení pod širým ne‐
bem, od 17 hodin. www.horazdovice.cz
23. 12. 2013 / Živý beltém – betlémský příběh / Kdyně, kostel sv. Mikuláše / zpívání koled i
malé občerstvení od 15:30 hodin / www.kdynsko.cz
24. 12. 2013 / Živý betlém / Kostel sv. Markéty Kašperské Hory / v 15 hodin.
25. 12. 2013 / Živý Betlém / Netolice, kostel Nanebevzetí Panny Marie / v 17 hodin umě‐
lecké ztvárnění betlémských událostí.
www.demdaal.cz
25. a 26. 12. 2013 / Chanovický bet‐
lém / Chanovice / od 13 do 17 hodin,
sváteční vánoční setkání v chanovic‐
kém skanzenu. www.chanovice.cz
26. 12. 2013 / Koncert sester Strole‐
ných / Chanovice / od 17 hodin, vá‐
noční rodinné muzicírování, zámecký
areál. www.chanovice.cz
27. 12. 2013 / Vánoční koncert /
Kostel sv. Markéty Kašperské Hory / organizátor Keltská stopa – tradiční vánoční koncert v
podvečer / www.sumavanet.cz/ickhory
28. 12. 2013 – 1. 1. 2014 / Zimní komentované prohlídky / Hrad Kašperk, Kašperské Hory /
tradiční komentované prohlídky hradu Kašperk, speciální doprovodné představení. Hrad je
otevřen denně od 10 do 16.30 hodin. www.kasperk.cz
28. 12. 2013 / Na káře až do Betléma, vánoční příběh / Zámek Hrádek, kaple / divadelní
vystoupení, podpořené různými kousky kejklířskými, zpíváním a v podobě figur Alšova bet‐
léma se objeví také další postavy příběhu zrození Páně. Od 15 hodin. www.zamekhradek.cz
28. 12. 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
28. 12. 2013 / Skitouring na Pancíři / Špičák / 2. ročník, akce se zaměřením na rozvoj Ski‐
touringu, na závěr večerní, skialpinistický závod na Pancíř, tel.: 376 397 273.
28. 12. 2013 / Horsefeathers IRON JAM Železná Ruda, centrum / originální lyžařský a
snowboardový závod uprostřed města od 14 hodin, tel.: 724 961 591.
29. 12. 2013 / Rybova mše vánoční / Kašperské Hory, kostel sv. Markéty / tradiční du‐
chovně‐hudební slavnost od 18 hodin. www.sumavanet.cz/ickhory
29. 12. 2013 / Sjezd z Pancíře na historických lyžích / Špičák / výstup na Pancíř a poté sjezd,
start a cíl Weissova louka, Špičák od 11 hodin, tel.: 603 267 455.
29. 12. 2013 / Silvestrovské posezení s písničkou / Horažďovice, KD / od 15 hodin k tanci a
poslechu hraje Malá muzika Nauše Pepíka. www.sumavanet.cz/horazdovice
31. 12. 2013 / Silvestrovský pochod na Sedlo / Sedlo u Albrechtic / sraz v 8:30 hodin na
návsi v Podmoklech. www.rozhledna‐nasedle.cz
31. 12. 2013 / Silvestrovský sjezd s pochodněmi / Špičák / nejprudší sjezdovku budou sjíž‐
dět členové HS a šumavští lyžaři od 17 hodin, tel.: 376 397 273.
31. 12. 2013 / Silvestr 2013 / Klatovy, KD /od 20 hodin. www.mksklatovy.cz
31. 12. 2013 / Silvestrovský vlak / Vimperk – Kubova Huť / jízdy zvláštních silvestrovských
vlaků na trati Vimperk – Kubova Huť a zpět. www.cd.cz
31. 12. 2013 / Myslivecký Silvestr / Chanovice / od 20 hodin, silvestrovská veselice s boha‐
tou tombolou. www.chanovice.cz
31. 12. 2013 / Silvestrovský bowlingový turnaj / Zadov, U Horejšů / tel.: 608 606 887

Zasněženy jsou sjezdovky Jezerní, Pánská a dět‐
ské lyžařské hřiště Foxpark kapitána Lipánka. Je na
nich kolem 30 cm sněhu. Ten je letos pro lyžování
skvělý, navíc v noci mrzne a sjezdovky se tak za‐
táhly.

Provoz v areálu bude pravděpodobně zahájen
první prosincovou sobotu 7. 12. 2013.
Skiareál Lipno zve návštěvníky na prosincové akce:
7. 12. 2013 Lipno dětem aneb Mikuláš naděluje
14. 12. 2013 Lipno bez bariér ‐ po celý den máte
možnost zapůjčit si zdarma vybavení pro handica‐
pované v půjčovně INTERSPORT RENT. Rezervace
na rent@lipnoservis.cz.
21. 12. 2013 Sněhulákománie – přijdte si postavit
sněhuláka, nejsympatičtější vyhrává skipas do Ski‐
areálu Lipno, od 16 hodin.
24. 12. 2013 Vánoce na lyžích ‐ přijďte si užít vá‐
noční atmosféru do SKiareálu Lipno. Na děti tu
bude čekat i malý dáreček.
25. 12. 2013 Vánoční nadílka na Stezce korunami
stromů
26. 12. 2013 Punč s kapelou na Stezce korunami
stromů

31. 12. 2013 Silvestr na lyžích – Skiareál Lipno
Více informací na www.lipnoservis.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
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