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Přivítání svatého Martina a adventní lidový
jarmark v Horní Plané
V Horní Plané U Stifterů na dvoře se v úterý 11. listopadu 2014 od 17 hodin uskuteční
již tradiční svatomartinská slavnost s průvodem světel, luceren i lampiónů od rodného
domku Adalberta Stiftera kolem náměstí ke kostelu a vystoupením dětí z mateřské ško‐
ly. Přijďte, možná se objeví i sv. Martin na koni!

Výstava "Velká válka 
Češi na bojištích Evropy"
Výstavu k 100. výročí vypuknutí I. světové
války, nazvanou "Velká válka ‐ Češi na bojištích
Evropy" připravili pro návštěvníky v klatovské
Jezuitské koleji.

O víkendu 14. – 16. listopadu pak budete moci oslavit svátek sv. Martina i v místních vy‐
braných restauracích, kde se bude servírovat husí menu a svatomartinská vína.

Bude zahájena v úterý 4. listopadu 2014 a
představí situaci ve světě v předválečných le‐
tech, zabývá se příčinami vzniku válečného kon‐
fliktu i jeho průběhem.

Ani v závěru listopadu se v Horní Plané nudit nebudete, v pátek 28. listopadu od 18
hodin se můžete v Rodném domku Adalberta Stiftera zastavit na přástky „u stifterů“.
Bude se tam totiž konat beseda s Mgr. Tomášem Veberem, Th.D. na téma „Vánoce
mezi Ježíškem a Stalinem“.

Věnuje se také vývoji techniky, zdravotnictví a
působení Červeného kříže v období války, i živo‐
tu v zázemí.

V sobotu 29. listopadu se můžete vánočně naladit při adventním lidovém jarmarku
v Rodném domku Adalberta Stiftera. Těšit se můžete na předvádění řemesel a tvořivos‐
ti, tvůrčí dílny, pohádkové vyprávění a lidový trh. Akce se uskuteční od 10 do 17 hodin.
O první adventní neděli 30. listo‐
padu pak bude v 17 hodin slavnostně
rozsvícen vánoční strom na náměstí,
zazní sváteční slovo starosty města,
a předvánoční pohodovou náladu
pomůže vykouzlit vystoupení horno‐
plánských dětí a místních hudebníků.
Více informací naleznete
www.horniplana.cz.

na

Realizace výstavy: Asociace nositelů legionář‐
ských tradic www.anlet.cz www.osudove‐roky.cz
Výstavu můžete navštívit od 4. do 27. listopa‐
du 2014, otevřena bude od pondělí do pátku od
8 do 18 hodin.
Více informací k akcím v Klatovech naleznete na
www.klatovy.cz

Další listopadové výstavy
do 10. 11. 2014 / Mercandinovy sady / Klatovy
/ výstava ve spolupráci s Martinem Křížem a
Peterem Pošefkou o historii největšího klatov‐
ského parku. Otevřeno pondělí až pátek od 9 do
16
hodin,
Galerie
Atrium
KD.
www.mksklatovy.cz
do 14. 11. 2014 / Krajina a lidé Šumavy ve třech
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Kalendář akcí na Šumavě
1. 11. 2014 / Haloween v bazénu / Sušice, bazén / od 20 do 23 hodin tématické večerní
koupání. www.sportoviste‐susice.cz
1. 11. 2014 / Podmalby na skle s Kačkou / Horaž‐
ďovice, muzeum / program pro dospělé; krátké
povídání o podmalbě a malování.
1. 11. 2014 / Lampionový průvod a ohňostroj /
Lenora / v 18 hodin u obecního úřadu.
www.lenora.cz
4. 11. 2014 / Tvořivé kurzy s Natálií Vítovcovou /
Klatovy, Měks / fimo přívěsky 150 Kč, od 17 hodin, rezervace na tel.: 376 370 938, 725
970 811. www.mksklatovy.cz
5. 11. 2014 / 9. Ples seniorů / Klatovy, KD/ www.mksklatovy.cz
5. 11. 2014 / Tvořivé kurzy s Natálií Vítovcovou / Klatovy, Měks / stromeček štěstí 150 Kč,
od 17 hodin, rezervace na tel.: 376 370 938, 725 970 811. www.mksklatovy.cz
5. 11. 2014 / Výstava výtvarníků z Vysočiny / Prachatice, Galerie Dolní brána / vernisáž od
17 hodin, výstava potrvá do 23. 12. 2014, tel.: 388 318 612, www.kisprachatice.cz
5. 11. 2014 / Musejní diskusní klub / Vimperk, hudební hospoda XIII. / moderovaná disku‐
se k historii Vimperku a Šumavy na téma Zaniklé obce na Šumavě, od 20 hodin.
www.npsumava.cz
6. 11. 2014 / Přednáška Katovské řemeslo v historii/ Netolice, Muzeum JUDr. O. Kudrny /
o opovrhované profesi kata a hrdelních příbězích pohovoří ředitel muzea v Milevsku, autor
mnoha publikací, pan Vladimír Šindelář, v 17:30 hodin. www.muzeum.netolice.cz
6. 11. 2014 / Luboš Pospíšil a 5P / Prachatice, městské divadlo / od 19 hodin.
www.kisprachatice.cz
7. 11. 2014 / Přednáška o pomnících na Klatovsku / Nýrsko, knihovna / od 17 hodin.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
7. 11. 2014 / Jazz bez hranic / Klatovy, KD / „Glenn Miller – A Tribute to the Legend“, vy‐
stoupí „CBC Big Band & Dalibor Gondík“, od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
7. 11. 2014 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / představení pro děti. www.loutky.unas.cz,
www.mestosusice.cz
7. 11. 2014 / Lampionový průvod / Nýrsko / od 17.30 hodin. www.sumavanet.cz/icnyrsko
7. – 12. 11. 2014 / Juniorfest / Horšovský Týn / VII. ročník Mezinárodního filmového festi‐
valu pro děti a mládež. www.juniorfest.cz
8. 11. 2014 / Kouzelné zrcadlo / Klatovy, KD loutková scéna / repríza marionetové pohádky
Antonína Průchy, představení od 14 a 16 hodin. www.mksklatovy.cz

tisíciletích / Nýrsko, knihovna / výstava NP a
CHKO Šumava. www.sumavanet.cz/icnyrsko
do 21. 11. 2014 / U Huberta / Klatovy, Vlasti‐
vědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech / vý‐
stava
s mysliveckou
tematikou.
www.muzeum.klatovynet.cz
do 21. 11. 2014 / Smutek + radost = naše tvoři‐
vost / Klatovy, Vlastivědné muzeum Dr. Hosta‐
še v Klatovech / výstava z tvorby Klubu Krystal
Klatovy. www.muzeum.klatovynet.cz
do 23. 11. 2014 / Výstava k osobnosti roku
„Hans Multerer / Nýrsko, Muzeum Královského
Hvozdu / dramatik, spisovatel, básník“.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
do 26. 11. 2014 /Václav Burle: Fotografická vý‐
stava hub / Žihobce, muzeum LS /
www.zihobce.eu
do 28. 11. 2014 / Chráněná květena Šumavy a
Pošumaví/ Sušice, výstavní prostory radnice/
výstava fotografií Ing. Přemysla Večeři.
www.kulturasusice.cz
9. 11. 2014 ‐ 18. 1. 2015 / Richard Konvička –
Amsterdam Blues / Klatovy, Galerie U Bílého
jednorožce / výstava obrazů inspirovaných pro‐
žitky z Amsterdamu. www.gkk.cz
10. 11. – 2. 12. 2014 / Výstava fotografií Josefa
Götze z Nabburgu / Horšovský Týn, výstavní sál
MKZ / výstava u příležitosti 10. výročí partner‐
ství měst Horšovský Týn – Nabburg.
www.mkzht.cz
28. 11. – 21. 12. 2014 / Perníkové Klatovy / Kla‐
tovy / vánoční výstava s vůní perníčků bude slav‐
nostně zahájena ve čtvrtek 27. 11. 2014 v 17 hodin
v galerii Atrium kulturního domu. Výstava bude ote‐
vřena denně od 9 do 17 hodin. Bude doplněna pro‐
dejem
drobných
perníčkových
dekorací.
www.mksklatovy.cz

Zimní prohlídky hradu
Rožmberk
Již 5. zimní sezónu nabízí hrad Rožmberk
zimní prohlídkovou trasu. Návštěvníci mohou
nahlédnout do soukromí šlechtického rodu
Buquoy.

8. 11. 2014 / Svatohubertské slavnosti, Svatohubertská mše/Sušice – náměstí Svobody,
kostel sv. Václava/ www.mestosusice.cz
8. 11. 2014 / Pohádkový les v zámeckém parku / Žihobce / www.zihobce.eu
8. 11. 2014 / Podzimní vycházka pod Pajrek / Nýrsko, Muzeum Královského Hvozdu / vy‐
cházka a vyvěšení budek z výstavy jako pokračování tradice z roku 1931 od 8 hodin.
www.sumavanet.cz/icnyrsko
8. 11. 2014 / Vernisáž výstavy Richarda Konvičky / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce/
od 15 hodin. www.gkk.cz
8. a 9. 11. 2014 / Víkendové tvoření / Žihobce, infocentrum / přijďte si vyrobit první vá‐
noční dárečky, podzimní nebo adventní dekorace, nechat si nakreslit karikaturu od Petra
Šrédla a užít si pohodový víkend. www.zihobce.eu

V polovině 19. století nechal Jiří Jan Jindřich
Buquoy upravit pokoje ve druhém patře hradu k
obytným účelům.
Díky nedávné nákladné rekonstrukci jsou zpří‐
stupněny jídelna, salon, herna a pracovna.
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9. 11. 2014 / Harmonikáři / Sušice, KD Sokolovna / od 14 hodin pohodové nedělní posezení
s harmonikářem, www.kulturasusice.cz
10 ‐ 11. 11. 2014 / Podmalby na skle / Horní Planá, Rodný domek A. Stiftera / svatomar‐
tinská slavnost s průvodem světel a vystoupením dětí z MŠ.
11. 11. 2014 / Z historie obce Včelná pod Boubínem / Prachatice, muzeum / přednáška ‐
Mgr. Pavel Fencl, od 17 hodin. www.prachatickemuzeum.cz
11. 11. 2014 / Pietní akt ke Dni veteránů světových válek / Vimperk / v 11 hodin před rad‐
nicí. www.vimperk.cz
11. 11. 2014 / Beseda s Vladislavem Hoškem / Žihobce / Nepál, trek pod Mt. Everest a Cho‐
Oyu. www.zihobce.eu
11. 11. 2014 / Tvořivé kurzy s Natálií Vítovcovou / Klatovy, Měks / dřevěné přívěsky 150
Kč, od 17 hodin, rezervace na tel.: 376 370 938, 725 970 811. www.mksklatovy.cz
11. 11. 2014 / První deník F. Seidela / Český Krumlov, Museum Fotoateliér Seidel / před‐
náška spojená s promítáním fotografií, od 19.00 v MFS. www.seidel.cz
11. 11. 2014 / Na svatého Martina / Horní Planá, rodný domek A. Stiftera / svatomartinská
slavnost s průvodem světel a vystoupením dětí z mateřské školy, od 17 hodin.
www.sumava‐lipno.eu

Součástí prohlídkové trasy je i výstup na Ang‐
lickou věž, ale výhradně za příznivého počasí. V
případě deště, větru, či sněhu nelze vystoupit
až na horní ochoz, ale výhled je přesto umož‐
něn z oken horního patra.
Otevřeno je od úterý do pátku vždy v 11 a ve
13 hodin, o víkendech v každou celou hodinu
od 10 do 15 hodin. Pro skupiny lze zajistit i jiný
čas prohlídky, je třeba se předem objednat buď
telefonicky nebo emailem.
Více informací na www.hrad‐rozmberk.eu.

Promítání snímků z cest
ve Štitkově
Fotograf Šumavy, Vladislav Hošek vás sr‐
dečně zve na zahájení třináctého ročníku
"promítání snímků z cest".

11. 11. 2014 / Škrtněte si, prosím / Sušice, kino / od 19 hodin zábavná talkshow Radka Na‐
kládala. Hosté budou Ivan Myslikovjan, špičkový český saxofonista a Vladimír Kratochvíl, uči‐
tel a hudebník. www.kulturasusice.cz
11. 11. 2014 / Leoš Šimánek: Aljaška pobřeží Pacifiku / Prachatice, Národní dům / od
19:00, tel.: 388 607 574 / velkopanoramatická dia‐show. www.kisprachatice.cz
11. 11. 2014 / Den válečných veteránů – pietní vzpomínkový akt /Prachatice, hřbitov sv.
Petra a Pavla/ v 11 hodin, pořádá Město Prachatice. www.prachatice.eu
12. 11. 2014 / Tvořivé kurzy s Natálií Vítovcovou / Klatovy, Měks / dvoubarevné kuličky
150 Kč, od 17 hodin, rezervace na tel.: 376 370 938, 725 970 811. www.mksklatovy.cz
13. 11. 2014 / Hlasoplet / Nýrsko, kostel sv. Tomáše / koncert mužského vokálního kvinte‐
tu v rámci festivalu „Jazz bez hranic“ od 18 hodin. www.sumavanet.cz/icnyrsko
13. 11. 2014 / Island země ohně a ledu / Vimperk / povídání s fotografem a cestovatelem
Vladislavem Hoškem o zemi plné sopek, lávy, vodopádů, ledovců, lagun a gejzírů, od 19.30
hodin. www.npsumava.cz
13. 11. 2014 / Sama sobě kořenářkou / Horní Planá, knihovna / účinek léčivých bylin na
naše tělo v praxi, zajímavé povídání s Pharm. Dr. Ivanou Haldovou, od 18 hodin.
www.sumava‐lipno.eu
14. 11. 2014 / Loutkové divadlo / Sušice,
KD / představení pro děti.
www.loutky.unas.cz, www.mestosusice.cz
14. 11. 2014 / Gospelový koncert skupiny
VINESONG / Sušice, Muzeum Šumavy / od
19:30 hodin. www.kulturasusice.cz
14. 11. 2014 / Koncert / Kdyně / návštěva
z Plzeňské filharmonie, účinkují Gala
Schumann a Anne Queffélec od 19 hodin
v sále Sokolovny. www.kdyne.cz
14. 11. 2014 / Tvůrčí dílna s pohádkou / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu / pro
rodiče s dětmi; povíme si pohádku, budeme si hrát a tvořit; od 10 hodin. www.nm.cz
14. 11. 2014 / Přednáška Josefa Vomáčky: Současná švýcarská architektura / Klatovy, Ga‐
lerie U Bílého jednorožce/ přednáška doplněná ukázkami. Zajímavé příklady současné švý‐

Akce se uskuteční v pátek 7. listopadu 2014 od
20 hodin, ale pozor! Nikoliv tradičně v Nahořa‐
nech, nýbrž ve Štitkově v hostinci U lípy.
Hlavním tématem prvního promítání bude
letošní expedice na K2, osobně přijede Honza
Tráva Trávníček. Nenechte si ujít tuto akci.
Více na www.fotohosek.cz

Setkání u kapličky sv.
Martina na Zadních
Paštích
V neděli 9. listopadu 2014 od 13 hodin se již
tradičně bude konat mše svatá u znovuobno‐
vené kapličky v bývalé osadě Zadní Paště.
Z Hartmanic bude vypraven autobus. Odjezd
v 11.30 hodin od hotelu Vintíř.
Na původních základech byla kaplička skupinou
dobrovolníků znovu postavena v roce 2011, o rok
později slavnostně vysvěcena v den svátku svého
patrona sv. Martina.
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carské architektury, ovlivněné původní klasickou vysokohorskou domácí architekturou od
17 hodin. www.gkk.cz
14. 11. 2014 / Loutkové divadlo / Horažďovice, kino / od 17 hodin představení pro děti:
Míček Flíček. www.sumavanet.cz/horazdovice
14. 11. 2014 / Oslava 25 let od pádu „železné opony“ / Horní Planá, sál KIC / od 17.30 ho‐
din promítání filmu a hudby kapely Plastic People of the Universe. Od 20.30 hodin
Bratři Karamazovi ‐ underground music. Vstupné 80 Kč. www.sumava‐lipno.eu
14. 11. 2014 / Svarogova noc / Nýrsko, cukrárna Manuel Caffé / večer inspirovaný minu‐
lostí našich slovanských prapředků. Dáme promluvit dávným Bohům, téměř zapomenutým
legendám i historickým skutečnostem. Připravila a provází: Soňa Křečanová, od 18.30 hodin.
www.sumavanet.cz/icnyrsko

„Zlaté české ručičky“ 
tvořivé dílny s
historickým podtextem
Městské Muzeum Horažďovice připravilo na
zimní sezonu sérii rukodělných akcí nazvanou
„Zlaté české ručičky“. Jedná se o tvořivé dílny s
historickým podtextem.
V listopadu a prosinci se můžete těšit na ná‐
sledující akce:
1. 11. 2014 / Podmalby na skle s Kačkou /
program pro dospělé; krátké povídání o pod‐
malbě a malování.

14. ‐ 16. 11. 2014 / Martinská husa / Horní Planá / po celý víkend je ve vybraných restaura‐
cích servírováno husí menu a svatomartinská vína. www.sumava‐lipno.eu
15. 11. 2014 / Wohnout upekl Laskonky a kremrole / Sušice, KD Sokolovna / od 20 hodin
koncert, turné podzim 2014. www.kulturasusice.cz
15. 11. 2014 / Komentované prohlídky výstavy „U Huberta“ / Klatovy, Vlastivědné muze‐
um Dr. Hostaše v Klatovech / s odborníkem na mysliveckou tematiku Ing. Zdeňkem Vejvo‐
dou, začátek prohlídek: 13, 14 a 15 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz
15. 11. 2014 / Pohádkový les v zámeckém parku / Žihobce / www.zihobce.eu
15. 11. 2014 / Svatomartinský sjezd z Pancíře / Železná Ruda / recesistický závod ‐ přivolá‐
ní paní Zimy. www.sumava.net/itcruda
16. 11. 2014 / Tvorba adventních věnců / Klatovy / od 14 do 18 hodin si můžete přijít do
galerie Atrium kulturního domu vyrobit vlastní adventní věnec. V 16 hodin ukázka balení
dárků. www.mksklatovy.cz
16. 11. 2014 / Sametový Mouřenec
aneb 25 let poté / Mouřenec u Annína
/ od 14 hodin v kostele na Mouřenci
zahraje kapela MISSA s písněmi Karla
Kryla. www.pratelemourence.cz
16. 11. 2014 / Jak statečný Honzík
zoubky své zachránil / Prachatice,
Městské divadlo / od 15 hodin, tel.:
388 607 574,
nedělní
pohádka.
www.kisprachatice.cz
17. 11.2014 /MFKH Klatovy 2014 – gospelová jednička Zuzana Stirská&Fine gospel time
/Klatovy, radnice / koncert ke státnímu svátku, od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
17. 11. 2014 / Oldřich Dudek: Paparazzi aneb intimní život bulvárního fotografa/ Prachati‐
ce, Městské divadlo / od 19 hodin, tel.: 388 607 574, představení plzeňského divadla Pluto.
www.kisprachatice.cz
17. 11. 2014 / Oslavy Dne boje za svobodu a demokracii / Sušice, námětí / tradiční slav‐
nostní vzpomínkový akt od 17 hodin pod lípou.
17. 11. 2014 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / představení pro děti. www.loutky.unas.cz,
www.mestosusice.cz
18. 11. 2014 / Martin Mykiska: Po zamrzlé řece do nitra Himaláje / Prachatice, Městské
divadlo / od 19 hodin, tel.: 388 607 574, cestopisná přednáška. www.kisprachatice.cz
18. 11. 2014 / Razítka z moosgumi / Klatovy, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
/ pracovní seminář s Mgr. Ivanou Sieberovou, od 17.00 hodin, rezervace na tel. čísle:
376 326 354. www.muzeum.klatovynet.cz

29. 11. 2014 / Předvánoční plstění s Kačkou /
program pro děti; výroba drobných dárků pod
stromeček technikou suchého plstění pomocí
jehly.
7. 12. 2014 / Předvánoční plstění s Kačkou /
program je určen pro dospělé; výroba andělíčků
a vánoční dekorace technikou suchého plstění
pomocí jehly
Jednotlivé dílny budou začínat vždy od 13 ho‐
din, doporučujeme objednat se na tel. 376 512
271 nebo e‐mailem k.cervena@muzeumhd.cz
V horažďovickém muzeu můžete netradičně
spojit prohlídku nejkrásnějších zámeckých
prostor a muzejní expozice i se sezónními výsta‐
vami. Také stará část města Horažďovic stojí za
procházku, a pokud vás nezajímají středověké
památky, může vás zaujmout výhled na řeku
Otavu a vrch Prácheň.
Programy pro děti – doba trvání 2 hodiny, ce‐
na 40 Kč; programy pro dospělé – doba trvání 4
hodiny, cena 70 Kč; místo konání – malý sál mu‐
zea.
Více o akcích v horažďovickém muzuu na
www.muzeumhd.cz

Muzeum loutek a cirkusu
v Prachaticích zve na
listopadové akce
Národní muzeum – Muzeum české loutky a
cirkusu v Prachaticích srdečně zve na vernisáž
výstavy "Peníze", která se uskuteční 4. listopadu
2014 v 16 hodin.
Během listopadu se uskuteční například tvůrčí
dílna pro rodiče s dětmi, nebo koncert Václava
Kořínka.
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19. 11. 2014 / Senior klub / Horní Planá, sál KIC / od 15 hodin setkání přátel dechové hud‐
by. Účinkuje František Vojík, vstupné 50 Kč. www.sumava‐lipno.eu
19. 11. 2014 / Ukázky vánočního aranžování s floristkou Hanou Kindelmannovou Šebesto‐
vou / Sušice, kino / od 16:30 hodin. www.kulturasusice.cz
20. 11. 2014 / Rumunsko / Nýrsko, knihovna / cestopisná beseda Jany Dvorské a Miloše
Kašpara od 18 hodin. www.sumavanet.cz/icnyrsko
21. 11. 2014 / Pěvecký recitál Tomáše Supa / Horažďovice, hotel Prácheň / koncert, pořá‐
dá Hudba bez hranice.
21. 11. 2014 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / představení pro děti. www.loutky.unas.cz,
www.mestosusice.cz

4. 11. 2014 v 16 hodin Vernisáž výstavy Peníze:
Fenomén
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Chys‐
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v umění
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Chys‐
(výtvarné
umění,
hudba,
literatura,
divadlo,
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představí
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umění
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vztah khudba,
penězům
‐ vliv peněz
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umění
uměleckou
ale také
film) aa jejich
vztah kscénu,
penězům
‐ vlivumělecké
peněz na
zpracování
tématu peněz.
K vidění
bude
např.
umění a uměleckou
scénu,
ale také
umělecké
historická
do které
se vybíralo
na
zpracovánípokladnička,
tématu peněz.
K vidění
bude např.
postavení
divadla,
kytary
čes‐
historickáNárodního
pokladnička,
do které
se hvězd
vybíralo
na
koslovenské
pop music,divadla,
Petra Jandy
Sche‐
postavení Národního
kytaryJiřího
hvězd
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lingera
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či kostým
z inscena‐
koslovenské
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Jandy Jiřího
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Lakomec,
ve kterém
vystupoval
BoriszRösner.
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či kostým
inscena‐
ce Lakomec, ve kterém vystupoval Boris Rösner.

21. 11. 20104 / Jan Venas ml. / Horní Planá, Kavárna U tří koček / od 20 hodin, hudebník
interpretující středověkou, barokní a irskou hudbu. Zpívá a hraje na historický strunný ná‐
stroj mandocello a irské bouzouki, djembe a další. Vstupné 50 Kč. www.sumava‐lipno.eu
21. 11. 2014 / Přednáška architekta Michala Fišera: Dialogy s historií / Klatovy, Galerie U
Bílého jednorožce / od 18 hodin. www.gkk.cz
22. 11. 2014 / Gioacchino Rossini – Lazebník Sevillský / Klatovy, kino / přímý přenos z Met‐
ropolitní opery. Vstupné 330 Kč. www.mksklatovy.cz
22. 11. 2014 / Vánoční šití / Klatovy, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech / pra‐
covní patchworkový seminář s Ing. Annou Králíkovou, 11 až 17 hodin.
www.muzeum.klatovynet.cz
22. 11. 2014 / Taneční odpoledne / Horažďovice, KD / od 15 hodin, nejen pro absolventy
tanečních kurzů pro dospělé, za účasti manželů Kociánových z Klatov.
22. 11. 2014 / Koncert Václava Kořínka / Prachatice, Muzeum české loutky a cirkusu / kon‐
cert muzikoterapeuta, divadelníka a především profesionálního hudebníka hrajícího na růz‐
né rytmické, dechové a strunné nástroje, od 18 hodin. www.nm.cz
22. 11. 2014 / Dá si někdo černou kávu? / Horšovský Týn, sál MKZ / od 18 hodin, divadelní
představení divadla ExTröma Plzeň. www.mkzht.cz
23. 11. 2014 / Zpívaná s harmonikou / Horažďovice, KD / nedělní odpoledne zpříjemní
Kůrovci z Kašperských Hor. Bude se nejen zpívat, ale i tančit; od 15 hodin.
www.sumavanet.cz/horazdovice
23. 11. 2014 / Povídání o Adventu / Kdyně, knihovna / výroba netradičních kalendářů.
24. 11. 2014 / Koncert ZUŠ / Kdyně / od 17 hodin, Sokolovna.
24. 11. 2014 / Týden amatérského divadla: A. R. Gurney – Sylvie / Prachatice, Městské di‐
vadlo / od 19 hodin, tel.: 388 607 574, Divadelní klub Českokrumlovská scéna Český Krum‐
lov. www.kisprachatice.cz
24. 11. 2014 / Vánoční klábosení / Lenora / od 17 hodin adventní tvořivá dílna v sokolovně,
povídání o Adventu a Vánocích. www.lenora.cz
26. ‐ 28. 11. 2014 / Vánoční prodejní výstava / Prachatice, Muzeum české loutky a cirku‐
su/ výstava prací prachatických seniorů, 9 ‐ 17 hodin. www.nm.cz
25. 11. 2014 / Týden amatérského divadla: Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů / Prachatice,
Městské divadlo / od 19 hodin, tel.: 388 607 574, Spolek divadelních ochotníků TYL Netoli‐
ce. www.kisprachatice.cz
25. 11. 2014 / Jaroslav Hutka / Sušice, kino / od 19:30 hodin koncert 25. let od Sametové
revoluce. www.kulturasusice.cz
25. 11. 2014 / Tvořivé kurzy s Natálií Vítovcovou / Klatovy, Měks / stojánek na tužky 150
Kč, od 17 hodin, rezervace na tel.: 376 370 938, 725 970 811. www.mksklatovy.cz
26. 11. 2014 / Tvořivé kurzy s Natálií Vítovcovou / Klatovy, Měks / peříčkové náušnice 150
Kč, od 17 hodin, rezervace na tel.: 376 370 938, 725 970 811. www.mksklatovy.cz

14. 11. 2014 v 10 hodin Tvůrčí dílna pro rodiče
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s pohádkou
propro
rodiče
s
11. 2014
v 10
hodin
Tvůrčí dílna
rodiče
dětmi.
Projdeme
příběhem,pro
budeme
s dětmi:
Tvůrčí společně
dílna s pohádkou
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hrát a tvořit.
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a
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11. 2014 vmuzikoterapeuta,
18 hodin Koncertdivadelníka
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rytmické,
dechové hudebníka
a strunné nástroje,
z
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různésirytmické,
dechové
strunné nástroje,
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sám vyrábí
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díky svéKořínek
energii ovládá
a při‐
Stardrum,
Flashstring).
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a
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bývá mno‐
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se věnuje
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askládání
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muzikoterapii
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a ozdravnému terapeutickému semináři Tara
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26. 11. 2014 / Týden amatérského divadla: Miloslav Pikolon: Tu myš JÍ ukopnu u hlavy /
Prachatice, Městské divadlo / od 19 hodin, tel.: 388 607 574, Divadelní spolek PIKY Volyně.
www.kisprachatice.cz

Veřejné obecní pece sloužily nemajetným
občanům, kteří neměli dost peněz na to, aby
si postavili doma pec vlastní.

26. 11. 2014 / Hana Zagorová a Petr Rezek – koncert / Klatovy, KD / od 19 hodin.
www.mksklatovy.cz
26. 11. 2014 / Výroba adventních věnců / Vimperk /adventní věnce z přírodnin jsou tradič‐
ním zvykem předvánočního času. Přijďte si jej vyrobit, učebna SEV NP a CHKOŠ, od 15.30
hodin. www.npsumava.cz
26. 11. 2014 / Vánoční klábosení / Nová Pec, ZŠ / Tvorba adventní a vánoční dekorace, po‐
vídání o Adventu a Vánocích. S sebou: podklady na věnce, drátek, svíčky, ozdoby. Cena pro‐
gramu 50 Kč, od 17 hodin. Tel: 731 530 466.
27. 11. 2014 / Přednáška k historii / Vimperk, Měks / www.npsumava.cz
27. 11. 2014 / Vánoční klábosení / Stožec, IS / tvorba vánoční dekorace, povídání o Adven‐
tu. S sebou: podklady na věnce, drátek, svíčky, ozdoby, od 17 hodin. www.npsumava.cz
27. 11. 2014 / Týden amatérského divadla: Knoflíková válka / Prachatice, městské divadlo
/ od 19 hodin, tel.: 388 607 574, SOS Strunkovice nad Blanicí. www.kisprachatice.cz
27. 11. 2014 / 1. adventní čtení / Nýrsko, knihovna / od 16 hodin čtení pro děti s výtvarnou
dílnou. www.sumavanet.cz/icnyrsko
28. 11. 2014 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / představení pro děti. www.loutky.unas.cz
28. 11. 2014 / Vánoční jarmark / Kdyně, park / www.kdyne.cz
28. 11. 2014 / Loutkové divadlo / Horažďovice, kino / od 17 hodin představení pro děti:
Čertí mlýn. www.sumavanet.cz/horazdovice
28. 11. 2014 / Přástky u Stifterů – Vánoce mezi Ježíškem a Stalinem / Horní Planá, rodný
domek A. Stiftera / beseda od 18 hodin s Mgr. Tomášem Veberem, Th.D. www.sumava‐
lipno.eu
28. 11. 2014 / Šumavské hody / Železná Ruda, hotel Belveder / vepřové hody, pivo
z vlastního pivovaru. www.hotelbelveder.cz
28. 11. 2014 /Rozsvícení vánočního stromu / Klatovy, náměstí / od 18 hodin s kulturním
programem. www.mksklatovy.cz
28. 11. ‐ 21. 12. 2014 / Vánoční výstava s tvořením / Klatovy / Galerie Atrium KD.
www.mksklatovy.cz
28. 11. 2014 / Adventní koncert – Petr Minář / Sušice, Muzeum Šumavy / od 19 hodin.
28. 11. 2014 / Snow film Fest / Sušice, kino / od 19 hodin přijďte si užít příjemné odpoledne
a večer ve znamení dobrodružství, adrenalinu a zimních sportů. www.kulturasusice.cz
28. 11. 2014 / Vernisáž vánoční výstavy: Zdeněk Mann: Vyřezávané betlémy, mechanické
betlémy a betlémy v lahvích / Žihobce, muzeum / od 17 hodin. www.zihobce.eu
29. 11. 2014 / Plstění s Kačkou / Horažďovice, muzeum / program pro děti; výroba drob‐
ných dárků pod stromeček technikou suchého plstění pomocí jehly. Od 13 hodin, nutno při‐
hlásit předem, tel. 376 512 271.
29. 11. 2014 / Adventní trhy a rozsvícení vánočního stromu / Vimperk / trh v Rožmberské
ulici od 8 do 13 hodin, v 17 hodin rozsvícení stromu na náměstí. www.vimperk.cz
29. 11. 2014 / Rozsvícení vánočního stromku / Žihobce / od 17.15 hodin. www.zihobce.eu
29. 11. 2014 / Rozsvícení vánočního stromu / Horšovský Týn, náměstí / od 16 hodin s kul‐
turním programem. www.mkzht.cz
29. 11. 2014 / 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.sumava.net/iclenora

Obvyklé bylo, že se na pečení domlouvalo
více rodin najednou a hospodyňky pak už jen
přinášely k vyhřáté peci připravené vykynuté
těsto v ošatce a odnášely si upečený chléb,
který vydržel i týden.
Veřejné pece se nacházely v obcích a osa‐
dách po celé Evropě především ve středově‐
ku. Tam, kde nebyly veřejné pece, se chodilo
péci za poplatek k rodinám, které pece měly.
V Čechách a na Slovensku se ve veřejných
pecích v některých osadách peklo ještě na
počátku druhé poloviny dvacátého století.
Více
o
akcích
v Lenoře
na
www.sumava.net/iclenora.

Prohlídky Šumavského
pivovaru Vimperk
Prohlídky vybavení Šumavského pivova‐
ru, spojené s výkladem o vaření piva, použí‐
vaných surovinách a postupech, se staly již
tradiční součástí návštěv hostů.
Na prohlídky se není třeba nijak objedná‐
vat a jsou bezplatné. Jsme rádi, že hosté o
tradiční český nápoj – pivo mají takový zájem
a že jim jeho kvalita leží na srdci. U nás se
setkáte právě s postupy, které zaručují piva
špičkové kvality, piva nefiltrovaná, nepaste‐
rizované, nijak nekonzervovaná a nestabili‐
zovaná.
V restauraci je umístěna varna se dvěma
káděmi k vaření mladiny, ve sklepě pak uvi‐
díte spilku a ležení jak v sudech v ležáckém
sklepě, tak v ležáckých tancích.
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29. 11. 2014 / Adventní koncert / Žihobce, kostel / Bety, Nina a Batik Boys od 18 hodin.
www.zihobce.eu
29. 11. 2014 / Adventní lidový jarmark / Horní Planá, rodný domek A. Stiftera / od 10 do
17 hodin předvádění řemesel a tvořivosti, tvůrčí dílny, pohádkové vyprávění, lidový trh.
www.sumava‐lipno.eu

Zájem o prohlídku jsme zvládli i v letním provozu.
Ale přece jen v klidnějších podzimních měsících bude
na popovídání a probrání dalších zajímavostí, týkají‐
cích se piva, více času.

29. 11. 2014 / Pohádkové pivo pro rok 2015 / Železná Ruda, hotel Belveder / 7. ročník me‐
zinárodní pivovarské soutěže. www.hotelbelveder.cz
29. 11. 2014 / Pohádka „Jak Lesněnka učila Zirkonu čarovat“/ Netolice, městské divadlo/
od 15 hodin. www.netolice.cz
29. 11. 2014 / Adventní koncert / Hojsova Stráž / koncert Železnorudského smíšeného sbo‐
ru. www.sumava.net/itcruda
29. 11. 2014 / Country bál / Horažďovice, KD / celým večerem provází kapela F. R. C.
z Klatov, od 20 hodin. www.sumavanet.cz/horazdovice
29. – 30. 11. 2014 / Fotografování pro PF 2015 / Český Krumlov, Museum Fotoateliér Sei‐
del / víkendové fotografování před historickým zimním pozadím pro vlastní PF 2015, od
9.00 do 15.00 s polední přestávkou. Rezervace nutná na www.seidel.cz, nebo tel.
380 712 354, info@seidel.cz
30. 11. 2014 / Posezení s písničkou / Horažďovice, KD / k tanci a poslechu hraje Starošu‐
mavská pětka, od 15 hodin. www.sumavanet.cz/horazdovice
30. 11. 2014 / Rozsvícení vánočního stromku, Zvonkový průvod / Železná Ruda a hotel
Belveder / o první adventní neděli se sejdeme před kostelem v Železné Rudě, Zvonkový
průvod pak zamíří k hotelu Belveder. www.sumava.net/itcruda
30. 11. 2014 / Rozsvícení vánočního stromu / Horažďovice, u kina / tel: 376 547 557.
www.sumavanet.cz/horazdovice

A ochutnáte přitom i nové pivo: Vimperský jantarový
Doppelbock 18°!
Najdete nás v pátek až neděli ve Steinbrenerově uli‐
ci ve Vimperku. Těšíme se na Vás!
Ivan Hojdar, Šumavský
www.sumavskypivovar.cz

pivovar

Vimperk,

30. 11. 2014 / Vánoční Kašperské Hory ‐ Vánoční trhy na 1. adventní neděli, Rozsvícení
vánočního stromu, zvonkový průvod / Kašperské Hory / vánoční trhy v prostoru malebné‐
ho náměstí s doprovodným programem. www.sumava.net/ickhory
30. 11. 2014 / Muzikálové melodie / Horšovský Týn, kinosál / sólisté Divadla J. K. Tyla v
Plzni s klavírním doprovodem, od 17 hodin. www.mkzht.cz
30. 11. 2014 / 1. adventní neděle / Prachatice, náměstí / od 18 hodin, rozsvícení vánočního
stromu a žehnání adventnímu věnci, za hudebního doprovodu skupiny Elaion a římskokato‐
lické farnosti; vystoupení Víti Marčíka s jeho živým betlémem. www.prachatice.eu
30. 11. 2014 / Voňavá adventní neděle / Klatovy / můžete ochutnat vánoční cukroví, vy‐
zkoušet si zdobení perníčků a pletení vánočky. Střední škola zemědělská a potravinářská‐
přednáškový sál, od 10 hodin. www.klatovy.cz/icklatovy/
30. 11. 2014 / Rozsvícení vánočního stromu/ Sušice, náměstí Svobody/
www.kulturasusice.cz
30. 11. 2014 /Rozsvícení vánočního stromu / Horní Planá / sváteční slovo starosty města,
vystoupení hornoplánských dětí a místních hudebníků, od 17 hodin. www.sumava‐lipno.eu

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.
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