rok 2018

www.isumava.cz

číslo 12

Strana 1

Prosincové akce na Šumavě
1. 12. 2018 / Nebíčko a peklíčko / hrad Rabí / Přijďte oslavit svátek sv. Mikuláše na hrad
Rabí. Co vás čeká? V nebi plném andílků si pohrajete a zasoutěžíte v několika andělských
zastaveních. U nebeské brány pak můžete pošeptat do ucha sv. Mikuláši svá tajná vánoční
přání, od 12 do 16 hodin. www.hrad-rabi.eu
1. 12. 2018 / Adventní koncert Pod křídly Andělů / Stachy / od 17. 30 hodin v kostele Navštívení Panny Marie. www.stachy.cz
1. 12. 2018 / Adventní věnce / Horažďovice, EC Proud / workshop pro veřejnost.
www.ddm-hd.cz
1. 12. 2018 / Peklo plné čertů / Horažďovice, zámecký pivovar / www.tyjatr.cz
1. 12. 2018 / Harlej, host Rocksana / Horažďovice, KD / od 20 hodin. www.kdhd.cz
1. 12. 2018 / Mikulášský den / Bohumilice, zámek / průvod s čerty a anděly na koních, zpívání koled, možnost svezení dětí
na koních. www.zamekskalice.cz
1. 12. 2018 / Vánoční trhy / Volary, náměstí / v sále radnice zahraje hudební uskupení Zámecké
trio. www.mestovolary.cz
1. 12. 2018 / Adventní lidový
jarmark / Horní Planá / staré šumavské recepty na dobroty ožívají, jakož i drobné řemeslné práce,
na dvorku rodného domu A. Stiftera. www.horniplana.cz

Výstavy a dlouhodobé akce
do 15. 12. 2018 / Prohlídky zimního zámku / Chudenice, Starý czerninský zámek / zimní prohlídky vánočního zámku pro předem objednané skupiny (min.
5 osob), dále při návštěvě můžete shlédnout výstavu
Za ranních červánků a výstavu betlémů.
www.zamekchudenice.cz
do 31. 12. 2018 / Výstava Rok 1918 na Prachaticku /
Prachatice, muzeum / Výstava věnovaná 100. výročí
konce I. světové války a vzniku ČSR.
www.prachatickemuzeum.cz
do 31. 12. 2018 / Výstava Volání dálek / Žihobce,
muzeum / výstava výsledků z expedic a výzkumů
spolku Zoogeos Bohemia za 25 let jeho působení.
www.zihobce.eu
do 11. 1. 2019 / Kouzelné pohádkové Vánoce / Klatovy, Atrium KD / výstava panenek našich babiček a
prababiček, loutek a rekvizit z dlouhé historie souboru Brouček, dřevěných postaviček vyrobených pro
radost. www.mksklatovy.cz
do 11. 1. 2019 / Výstava obrazy a sochy / Prachatice, Galerie Dolní brána / výstava českobudějovických
umělců Miroslava Konráda a Petra Schela.
www.prachatice.eu
do 31. 1. 2019 / Výstava Staré a nové Hartmanice /
Hartmanice, IC / na fotografiích Huberta Babora.
www.muhartmanice.cz
do 31. 1. 2019 / Perníkové Vánoce / Sušice, radnice
/ výstava vánočních perníčků, pondělí – pátek 8 – 16
hodin. www.mestosusice.cz
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1. 12. 2018 / Vánoční trhy / Vimperk, MěKS / vánoční charitativní bazar od 8 hodin, adventní řemeslný trh v Rožmberské ulici od 9 hodin, zvonkový průvod a rozsvícení vánočního
stromu od 16.30 hodin. www.meks-vimperk.com
1. – 2. 12. 2018 / Adventní fotografování u Seidlů
/ k zapůjčení jsou kožichy, kabáty, lyže i sáně a
drobné doplňky, šály, šátky či klobouky, rezervace
je nutná na tel.: 736 503 871. www.seidel.cz

do 3. 2. 2019 / Obrazy zimy / Klatovy, Galerie U
Bílého jednorožce / jedno téma, různé národnosti,
různá období od 19. století po současnost ukáží, že
jakkoli v umění panuje různost, je zaklenuto vyšší
shodou a obrazy z tolik odlišných dob, prostředí a
od tolika a tolik odlišných autorů spolu mohou komunikovat a vypovídat různými uměleckými jazyky v
symbolické shodě o jednom. www.gkk.cz
do 3. 2. 2019 / Výstava stavebnice Merkur / Klatovy, vlastivědné muzeum / výstava legendární stavebnice. www.muzeum.klatovynet.cz

2. 12. 2018 / Rozsvícení vánočního stromu / Horažďovice, Mírové náměstí / zpívání u stromu, posvěcení, rozsvícení. www.horazdovice.cz

do 10. 2. 2019 / Výstava Secesní přípitek vínem /
Klatovy, pavilon skla PASK/ výstava pohárů na víno
z produkce
především šumavských skláren.
www.pask-klatovy.cz

2. 12. 2018 / Rozsvícení vánočního stromu / Horní
Planá / vystoupení hornoplánských dětí, sváteční
slovo starosty města, od 17 hodin.
www.horniplana.cz

do 22. 2. 2019 / David Sládek: Do ulic / Horažďovice, Městská galerie / výstava, www.muzeumhd.cz

2. 12. 2018 / Rozsvícení vánočního stromu / Sušice, náměstí Svobody / od 17 hodin.
www.kulturasusice.cz

do 30. 4. 2019 / Výstava Náhodná setkání / Žihobce, muzeum / výstava fotografií Jany Dvorské a Miloše Kašpara. www.zihobce.eu

2. 12. 2018 / Adventní neděle / Kašperské Hory /
od 13 hodin vánoční trhy na náměstí, výstava korálků Jarmily Podzemské na radnici, tvořivá dílna ve vestibulu kina, ukázka aranžování květin, zvonkový průvod, rozsvícení vánočního stromu. www.kasphory.cz
2. 12. 2018 / Voňavá adventní neděle / Klatovy, sál SZPŠ / pletení vánočky, zdobení perníčků, ukázka vánočních vazeb, výroba a prodej vánočních ozdob, výroba a prodej drobné
bižuterie, od 10 hodin. www.mksklatovy.cz
2. 12. 2018 / Rozsvícení vánočního stromu / Železná Ruda, u kostela / od 15 hodin odpolední program s překvapením pro děti, Ježíškova pošta, v 17 hodin zazpívá Železnorudský
smíšený sbor, poté rozsvícení vánočního stromu, svařáček. www.sumava.net/itcruda
2. 12. 2018 / Zvonkový průvod na Belveder / Železná Ruda / v 17.45 hodin se vydá průvod
na Belveder. www.sumava.net/itcruda
2. 12. 2018 / Adventní koncert / Volary, kostel sv. Kateřiny / od 16 hodin koncert žáků ZUŠ,
od 18 hodin zapálení 1. svíce na adventním věnci. www.mestovolary.cz
2. 12. 2018 / Komentovaná prohlídka židovských památek / Horažďovice / sraz na zámeckém nádvoří ve 14 hodin, provází Mgr. Roman Vaněk. www.muzeumhd.cz
3. 12. 2018 / Koncert kapely Čechomor / Klatovy, KD / od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
3. 12. 2018 / Vánoční úsměvy Zdeňka Trošky / Klatovy, divadlo / známý český režisér Zdeněk Troška vypráví nejen o filmech, které všichni známe, ale i o jídle a dietách, žrádle a dobrotách ve všech podobách, tedy i v té vánoční podobě! Jak vznikl takový dříve nenáviděný,
dnes milovaný vánoční králík na smetaně nebo kapr na křenu, uslyšíte v tomto pořadu, od
19.30 hodin. www.mksklatovy.cz
3. 12. 2018 / Vánoční koncert Petry Janů se skupinou Amsterdam / Sušice, KD Sokolovna /
od 19 hodin. www.kulturasusice.cz
4 12. 2018 / Vimperské peklo / Vimperk, stará radnice / brány pekelné se
otevřou v 16 hodin a zavřou (možná) v
19 hodin, pekelné informace: 388 402
230, náměstí Svobody 8 -stará radnice.
www.vimperk.cz
4. 12. 2018 / Mikulášský koncert ZUŠ /
Horažďovice, hotel Prácheň /
www.zus.horazdovice.cz

do 30. 4. 2019 / Výstava Z jedné palety / Žihobce,
muzeum / společná výstava obrazů žáků malířky
Olgy Hrachové. www.zihobce.eu
celoročně / Kašperskohorský skříňový betlém /
Kašperské Hory, radnice / každý rok do betléma přibudou nové figurky, v prosinci 2016 nám některé postavičky ožily a rozsvítilo se v některých domech, betlém je
přístupný
v otevírací
době
infocentra.
www.kasphory.cz/kultura

Adventní jarmark „u Stifterů“
v Horní Plané
V sobotu 1. prosince se v Památníku – rodném
domě Adalberta Stiftera v Horní Plané uskuteční
tradiční akce s názvem Adventní jarmark „u Stifterů“.
Návštěvníci se mohou těšit na inspirace, řemesla,
rukodělné činnosti, pohádkové vyprávění a mnoho
dalšího ve sváteční atmosféře. „Zveme k zastavení
se, dívání, zkoušení, ochutnávání a nakupování,“
uvádějí pořadatelé a dodávají: „Máte-li zájem se
zúčastnit – prodávat nebo předvádět řemeslo či rukodělnou činnost, napište na e-mail: stifter@horniplana.cz, nebo se přijďte přihlásit osobně.
Všem, kteří se na konání jarmarku podílejí, již nyní
děkujeme za spolupráci, pomoc a nadšení, které do
příprav
vkládají!“
V rámci akce se bude konat i jarmarečné vetešnictví,
výtěžek bude použit na občerstvení při Živém betlému. Příjem věcí do vetešnictví se uskuteční ve
středu 28. listopadu ve dvoře Stifterova památníku
od 16 do 18 hodin.
Adventní jarmark „u Stifterů“ proběhne od 10 do
17 hodin.
O den později bude následovat další oblíbená tradice – rozsvícení vánočního stromu. O sváteční slovo
se postará starosta města Jiří Hůlka a o hudební doprovod Lubomír Schimmer. Akce se uskuteční od 17
hodin před radnicí.
Více informací na www.horniplana.cz
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5. 12. 2018 / Nebeské náměstí aneb …. / Klatovy, náměstí / zábavný program pro děti i
dospělé, od 16:45 hodin průvod Mikulášů, andělů a čertů od Černé věže okolo náměstí, od
17 hodin zábavný program na pódiu s Hitrádiem FM plus, soutěže, fotokoutek a další čertoviny. www.mksklatovy.cz
5. 12. 2018 / Čertovská škola / Sušice, Pivovar U Švelchů / čertovské úkoly, vysvědčení,
odměny, od 18.30 hodin. www.pivovarusvelchu.cz
5. 12. 2018 / Mikulášský průvod / Netolice / v 17 hodin od hasičské zbrojnice.
www.netolice.cz
5. 12. 2018 / Mikulášská nadílka / Horní Planá, sál KIC / Mikuláš, anděl a čert navštíví
místní děti, které podaruje drobným dárečkem. Připraveny budou hry, soutěže a diskotéka,
od 17 hodin. www.horniplana.cz
5. 12. 2018/ Čertovský rej, pekelný průvod / Prachatice, náměstí / od 17 hodin/
www.prachatice.eu
6. 12. 2018 / Vycházka na sněžnicích / Horská Kvilda / vycházka okolím s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, sraz v 9.30 hodin u SEV, v případě nedostatku sněhu
se akce nekoná. www.npsumava.cz
7. 12. 2018 / Předvánoční večerní trh / Chlumany / od 17 do 21 hodin. www.chlumany.cz
7. 12. 2018 / Adventní Rajský Dvůr / Brusírna
Rajský dvůr u Annína / řemeslný trh šumavských produktů od 17 hodin, rozsvícení stromečku za pomoci čertů a andělů v 19 hodin,
ochutnávka sklářského vánočního punče a
vánočního cukroví nejen na sladko, prohlídka
muzea
a
brusírny
trochu
jinak.
www.kyralky.cz
7. 12. 2018 / Adventní koncert / Sušice, centrum charity Prostor / od 17 hodin.

Requiem za Karla IV. na
hradě Kašperk
U příležitosti 640. výročí úmrtí zakladatele našeho hradu pořádá hrad Kašperk ve spolupráci se
sdružením Gabreta Karla Ešnera v sobotu
1. prosince 2018 od 11 hodin v expozičních prostorách budovy purkrabství hradu Kašperk requiem za Karla IV.
Bohoslužbu celebrují P. Ing. Mgr. Jan Kulhánek a
Mons. Adolf Pintíř, hudební doprovod duo Elthin
(dobová hudba) z Plzně.
Pro účastníky připraven teplý čaj. Více informací na
www.kasperk.cz

Víkend s vánočními
ozdobami v Pavilonu skla v
Klatovech
Pro první adventní víkend 1. – 2. 12. 2018, od
10 do 16 hodin, připravil Pavilon skla další oblíbenou dílnu. Tentokrát se zaměřuje pouze na
dekorování vánočních ozdob.
Budou se malovat a jinak zdobit skleněné větší a
menší vánoční koule, zvonečky a srdíčka ze Železného Brodu, které byly vyrobeny speciálně pro
tuto akci v pavilonu. Technik zdobení bude k dispozici celá řada – malování barvami na sklo, sypání dekorů z drobných korálků, drtí a dalších materiálů.

www.prostor.zone
7. 12. 2018 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti.
www.loutky.unas.cz
7. 12. 2018 / Lucerna / Sušice, kino / divadelní hra A. Jiráska v podání sušického ochotnického spolku Sušdivoch, od 20 hodin. www.kulturasusice.cz
7. 12. 2018 / Vánoční koncert / Čkyně, synagoga / hudební uskupení Pohoda live doplní
dětský pěvecký sbor ze Čkyně, od 18 hodin. www.synagoga-ckyne.cz
8. 12. 2018 / Adventní koncert / Hrádek u Sušice, zámek / koncert v podání Tria Karageorgiev, od 18 hodin. www.zamekhradek.cz
8. 12. 2018 / Adventní pečení / Volary, muzeum / pečení česnekových placek, housek,
chleba a vánočky pod roubenou střechou typického Alpského domu, dobrá nálada s Mistry
Velké lože Pecařské nejen při pečivu, ale i svařáčku, od 9 hodin. www.mestovolary.cz
8. 12. 2018 / Vánoce na hradě / hrad Rabí / podvečerní prohlídky s neopakovatelnou atmosférou zimního hradu. Dozvíte se více o tom, jak dobu adventu a Vánoc trávili naši předci, překvapí vás oživlé postavy středověkých obyvatel hradu a poodhalíte také něco ze symboliky tohoto období, od 16 do 19.30 hodin. www.hrad-rabi.eu
8. 12. 2018 / Krampus Show v podzámčí / Chudenice / v 17 a 19 hodin průvod kolem Starého zámku, ohnivá show, pyrotechnické efekty. www.zamekchudenice.cz
8. 12. 2018 / Vánoční trhy / Volary / zahájení adventních koncertů v kostele od 18 hodin a
zapálení první adventní svíce. www.mestovolary.cz
8. 12. 2018 / Adventní koncert / Dobrá Voda u Hartmanic, kostel sv. Vintíře / koncert Luboše od 16 hodin. www.sumavskecesty.cz
8. 12. 2018 / Advent v „Enviru“ / Železná Ruda, návštěvnické a environmentální centrum /
od 10 hodin pásmo nejkrásnějších Českých koled a Vánočních zvyků, účinkují Staročeští ko-

A kdo bude chtít, ten si bude moci vánoční ozdoby navléknout také z korálků – vánoční hvězdice
a jiné. A vlastně každý zde může objevit svou
kombinaci různých technik a zhotovit si ozdobu
tak, aby byla ta nejkrásnější letošním na vánočním
stromku. Lektorky každému při jeho projektu s
radostí pomohou. Vlastnoručně vyrobená ozdoba
pak určitě podtrhne poetiku vánočních svátků.
Program je možné uspořádat i pro školy a školky
od pondělí 3. 12. do pátku 14. 12. 2018. U menších dětí je možné z bezpečnostních důvodů použít
i plastové ozdoby. Jednotlivé třídy se mohou objednat
na
recepci
PASKu.
Program je připraven s podporou firem Preciosa
a Bijoux Components.
Více informací o aktuálním dění v Pavilonu skla v
Klatovech naleznete na www.pask-klatovy.cz.

Strana 4

www.isumava.cz

ledníci, 1/pásmo v 10:15, 2/pásmo ve 13:30 hodin; tvořivá dílna, svařák, drobný prodej.
www.sumava.net/itcruda

Mikulášské prohlídky na
hradě Kašperk

8. 12. 2018 / Adventní koncert /, purkrabství hradu / koncert skupiny Elias, vánoční spirituály a písně z evropských zemí, české koledy a písně ve vícehlasých úpravách, od 16 hodin.
www.gkk.cz

Přijďte hledat společně s Mikulášem čerta a anděla a pomozme jim se vrátit zpět do nebe.

8. 12. 2018 / Pochod Lucií / Javorník / krajová tradice pochod Lucií, setkání u kapličky sv.
Antonína, rozsvícení betlému a vystoupení
Black
Ladies.
www.javorniksumava.cz

V sobotu 8. prosince od 15, 16 a 17 hodin se
uskuteční historicky první oživené Mikulášské prohlídky na hradě Kašperk. Na setkání s Mikulášem,
čertem a andělem v kouzelné atmosféře středověkého hradu jsou srdečně zvány rodiny s dětmi.

8. 12. 2018 / Mikulášská zábava /
Hojsova Stráž, Hotel Na Stráži / od 20
hodin
hraje
skupina
Relax.
www.zelezna-ruda.cz

Kvůli omezené kapacitě je nutná rezervace na:
info@kasperk.cz
Nezapomeňte si vzít lucerny, baterky nebo čelovky
na cestu temným lesem k hradu Kašperk. Více informací naleznete na www.kasperk.cz.

8. 12. 2018 / Odysea soudního sluhy
/ Kašperské Hory / pochod k uctění
památky pana Františka Kortuse, trasa
vede z Kašperských Hor přes Kačerov,
Mílov, Studenec, Krousov, Michalov, cíl Stachy a zpět. Sraz v 9 hodin na náměstí u kašny.
www.kasphory.cz
8. 12. 2018 / Klatovský klášterní bazar / Klatovy, před dominikánským klášterem / od 9
hodin. www.klatovy.cz
8. 12. 2018 / Setkání u kaple sv. Barbory / Železná Ruda / tradiční akce u ohně a
s občerstvením, od 12 hodin. www.sumava.net/itcruda
8. 12. 2018 / Lipno dětem aneb Mikuláš naděluje / Lipno nad Vltavou, stezka v korunách /
mikulášská družina bude mít pro všechny děti nachystané dárky a také úkoly, nebudou chybět ani čerti. www.lipno.info
8. 12. 2018 / Lipno bez bariér / Lipno nad Vltavou / handicapovaní sportovci si mohou zapůjčit vybavení zdarma. www.lipno.info
8. – 9. 12. 2018 / Adventní fotografování u Seidlů / k zapůjčení jsou kožichy, kabáty, lyže i
sáně a drobné doplňky, šály, šátky či klobouky, rezervace je nutná na tel.: 736 503 871.
www.seidel.cz
9. 12. 2018 / Adventní neděle / Klatovy, náměstí / adventní trhy s kulturním programem
od 9 hodin. www.mksklatovy.cz

Vánoce na Rabí
Zpříjemněte si předvánoční čas a navštivte v sobotu 8. 12. 2018 podvečerní prohlídky s neopakovatelnou atmosférou zimního hradu.
Dozvíte se více o tom, jak dobu adventu a Vánoc
trávili naši předci, překvapí vás oživlé postavy někdejších obyvatel hradu a poodhalíte také něco ze
symboliky tohoto období.
Během večera se můžete ohřát u jednoho z velkých ohňů na nádvoří a ochutnat svařené víno či
čaj. Vánoční náladu podtrhne středověká hudba a
koledy v podání plzeňské skupiny Gutta.
Důležité informace:
Vánoce na Rabí se těší velké oblibě, kapacita
jednotlivých prohlídek je omezená, a proto doporučujeme rezervaci. Objednávky budeme přijímat
od 1. listopadu 2018, a sice na e-mailu purokova.radka@npu.cz, či rudova.hana@npu.cz, nebo na
telefonním čísle 376 596 235 (a to od pondělí do
pátku od 11.00 do 14.00).

9. 12. 2018 / Irena Budweiserová a Jakub Racek: Od Adventu do Tří králů / Mouřenec u
Annína, kostel sv. Mořice / adventní koncert od 14 hodin. www.pratelemourence.cz
9. 12. 2018 / Adventní koncert / Volary, kostel sv. Kateřiny / Trio Flauto Traverso, od 17
hodin. www.mestovolary.cz
9. 12. 2018 / Venčíme! / Horažďovice, Dům dětí a mládeže / jak trávit čas s dětmi
v přírodě. www.ddm-hd.cz
9. 12. 2018 / Adventní neděle / Klatovy, náměstí / adventní trhy s kulturním programem,
vystoupí brněnští Poutníci. www.mksklatovy.cz
10. 12. 2018 / Vánoční koncert ZUŠ Fr. Stupky / Sušice, Komunitní centrum Káčko / od 18
hodin. www.kphsusuice.cz
11. 12. 2018 / Vycházka na sněžnicích / Horská Kvilda / vycházka okolím s povídáním o historii, místopisu a přírodních poměrech, sraz v 9.30 hodin u SEV, v případě nedostatku sněhu
se akce nekoná. www.npsumava.cz
11. 12. 2018 / Vánoční floristika s Hankou Šebestovou Kindelmannovou / Sušice, kino /
ukázky vánočního aranžování, drobný prodej. www.kulturasusice.cz
12. 12. 2018 / Vánoční tvořivá dílna / Horská Kvilda, SEV / přijďte si vyzkoušet svoji kreativitu a zručnost, doporučujeme rezervaci míst na tel.: 388 328 188, cena programu 50 Kč, od
16 do 18 hodin. www.npsumava.cz

Rezervace je platná až v okamžiku, kdy ji potvrdí
správa hradu Rabí.
Jednotlivé
prohlídky
budou
odcházet
v následujících časech: v 16.00, v 17.50 a v 18.10
hodin.
Prohlídka bude trvat přibližně šedesát minut.
Vstupenky na prohlídku se vyzvedávají v den konání akce, a to nejpozději 15 minut před začátkem
vámi vybrané prohlídky na pokladně hradu.
Více informací na www.hrad-rabi.eu.
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12. 12. 2018 / Vánoční koncert – Poupata a Kvítek / Horažďovice, hotel Prácheň / divadelní představení Poupata a Kvítek. www.zskomenskeho.horazdovice.cz
12. 12. 2018 / Zpívání koled s Českým rozhlasem / Klatovy, náměstí Míru / všichni si společně s Českým rozhlasem zazpíváme tři známé české koledy, v programu vystoupí Marián
Vojtko, od 17 hodin. www.klatovy.cz
12. 12. 2018 / Česko a Bavorsko zpívají koledy / Alžbětín, hraniční nádraží / od 18.30
hodin. www.sumava.net/itcruda
13. 12. 2018 / Symfonický orchestr Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy / Sušice /
koncert pořádá Kruh přátel hudby Sušice. www.mestosusice.cz

Prosinec na Mouřenci: Jiří
Strach, Irena Budweiserová,
Žihelský sbor a půlnoční
silvestrovská mše
Na tradičně pestrý program zve v adventní a vánoční době kostel sv. Mořice nad Annínem. Spolek
Přátelé Mouřence připravil koncerty, pobožnost,
silvestrovskou bohoslužbu, setkání s hvězdnými
umělci, prohlídky nebo pásma s koledami.

13. 12. 2018 / Vánoční koncert ZUŠ / Volary / od 18 hodin. www.mestovolary.cz
14. 12. 2018 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti.
www.loutky.unas.cz
14. 12. 2018 / Jak se Kašpárek těšil na Ježíška / Horažďovice, Městské muzeum / od 17
hodin, loutková pohádka. www.tyjatr.cz
14. 12. 2018 / Vánoční koncert Sušického dětského sboru / Sušice, Smetanův sál / vystoupí hlavní sbor, Včelky, od 19.30 hodin. www.susicesds.cz
15. 12. 2018 / Adventní jarmark / Horažďovice, Mírové náměstí / od 9 do 12 hodin, řemeslný a farmářský jarmark, kulturní program. www.horazdovice.cz
15. 12. 2018 / Adventní recitál Hanky Křížkové / Horažďovice, kostel sv. Petra a Pavla, Mírové náměstí / od 18.00 hodin, recitál s adventní tematikou, vstupné 150 Kč,
www.horazdovice.cz
15. 12. 2018 / Vánoční koncert Sušického dětského sboru / Sušice, Smetanův sál / vystoupí Broučci, Sluníčka, od 15 a 17 hodin. www.susicesds.cz
15. 12. 2018 / Vánoční koncert Sušického dětského sboru / Sušice, Smetanův sál / vystoupí hlavní sbor, Včelky, od 19.30 hodin. www.susicesds.cz
15. 12. 2018 / Adventní troubení / Javorník / u kapličky sv. Antonína.
www.javorniksumava.cz
15. 12. 2018 / Vánoční koncert / Chanovice, zámecký areál / tradiční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů od 18 hodin. www.hartmanice.cz
15. 12. 2018 / Rockové Vánoce /
Horní Planá, sál KIC / vystoupí
metalové a rockové kapely, od 21
hodin. www.horniplana.cz
15. 12. 2018 / Zahájení zimní sezony / Lipno nad Vltavou, skiareál
/ bohatý doprovodný program po
celý den. www.lipno.info
16. 12. 2018 / Adventní koncert /
Volary, kostel sv. Kateřiny / Martina´s Boys (Martina Pivoňková,
David Holc a Petr Míšek), od 17 hodin. www.mestovolary.cz
16. 12. 2018 / Adventní neděle / Klatovy, náměstí / adventní trhy s kulturním programem
od 9 hodin, ve 13:30 hodin vystoupí hudební skupina Neřež. www.mksklatovy.cz
16. 12. 2018 / Adventní romantika na Mouřenci: Žihelský sbor / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / tradiční adventní koncert od 14 hodin. www.pratelemourence.cz
16. 12. 2018 / Vánoční koncert Original band / Horažďovice, hotel Prácheň /
www.zskomenskeho.horazdovice.cz
16. 12. 2018 / Vánoční koncert / Hartmanice, synagoga / tradiční koncert Volného sdružení
horažďovických zpěváků a muzikantů od 15 hodin. www.hartmanice.cz
16. 12. 2018 / Taneční soutěž / Sušice, KD Sokolovna / od 10 hodin. www.kulturasusice.cz

PRVNÍ ADVENT:
V sobotu 1. prosince zavítá po čase na Mouřenec
režisér Jiří Strach, který v tomto chrámu před lety
natočil část pohádky Anděl Páně. Tentokrát se ale
diváci můžou těšit na Anděla Páně 2. Pořad s názvem
Za dveřmi jsou Mikuláš, Petronel a Uriáš začne v 19
hodin. Po krátké besedě Jiří Strach zahájí promítání
své pohádky. „Domluvil jsem se s distributorem, že
výtěžek z dobrovolného vstupného věnujeme Mouřenci, třeba na chystaný nátěr fasády. Těším se na
vás!“ zve do svého oblíbeného šumavského kostela
Jiří Strach.
Hned o den později, v neděli 2. prosince, Mouřenec zahájí adventní dobu. Jako každý rok spolek Přátelé Mouřence nabídne k prodeji adventní věnce,
které ve 14 hodin přímo v kostele požehná P. Jenda
Kulhánek. K žehnání můžou přinést lidé i věnce
vlastní. Velký adventní věnec pro kostel opět vyrobí
floristka Hana Kindelmannová Šebestová.
DRUHÝ ADVENT:
Druhou svíčku na tomto věnci rozsvítí v neděli 9.
prosince ve 14 hodin zpěvačka, textařka, skladatelka
a pedagožka Irena Budweiserová. „V pořadu Od adventu do Tří králů zazní adventní a vánoční spirituály
a gospely s českými či původními anglickými texty.
Uslyšíte ale i jiné vánoční písně, a to ze staré Francie,
Anglie, Španělska i písně naší provenience,“ upřesňuje Irena Budweiserová. Na kytaru zpěvačku a bývalou
výraznou členku Spirituál kvintetu doprovodí Jakub
Racek. Vstupenky budou od začátku prosince
k dostání v předprodeji v IC Hartmanice, v kině
v Sušici nebo na www.sirkus.cz.
TŘETÍ ADVENT:
Také letos pozve Mouřenec na tradiční koncert Žihelského sboru. Začíná v neděli 16. prosince ve 14 hodin. „V
první polovině připomeneme písně, které jsme zpívali
před mnoha lety, např. Ryba rybě od Janka Ledeckého, Ó
Pane náš od Věry Martinové nebo Skořápky ořechů od
Marie Rottrové. Ve druhé části vystoupení posluchači
uslyší nově nastudované písně, např. Modlitba z pohádky
Anděl Páně 2, Vánoční od Michala Penka nebo Píseň pro
Emu od Michala Hrůzy,“ láká na koncert sbormistryně
Martina Rambousková.
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17. – 23. 12. 2018 / Adventní trhy / Sušice, náměstí / trhy s kulturním programem, 17. 12.
slavnostní zahájení od 16 hodin, vystoupí žáci ZŠ T. G. M. www.mestosusice.cz
18. 12. 2018 / Vzpomínka na Václava Havla / Sušice, náměstí / vzpomínkový akt se zpěvem
spirituálů u příležitosti smrti V. Havla, od 18 hodin. www.kulturasusice.cz
19. 12. 2018 / Vánoční
www.zus.horazdovice.cz

koncert

ZUŠ

/

Horažďovice,

hotel

Prácheň

/

19. 12. 2018 / Nenuďme se doma / Stožec, IS / přijďte s námi strávit příjemný večer při rukodělném tvoření, vyrábět budeme vánoční ozdoby, přání a další dekorace, od 17 do 19 hodin, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz
19. 12. 2018 / Vystoupení žáků ZŠ Lerchova / Sušice, náměstí / od 16 hodin.
www.kulturasusice.cz
20. 12. 2018 / Zpívání koled se Sirkusem / Sušice, náměstí / od 17 hodin.
www.kulturasusice.cz
20. 12. 2018 / Vánoce s vůní sentimentu / Klatovy, divadlo / ZUŠ Josefa Kličky Klatovy ve
spolupráci se Stálou divadelní scénou Klatovy zve na vánoční koncert hudební skupiny Sentiment, jehož hudební náplní budou české zimně a vánočně laděné tituly interpretů všech
žánrů, od 19.30 hodin. www.klatovy.cz
20. – 23. 12. 2018 / Adventní trhy / Klatovy, náměstí / vánoční trhy s kulturním programem, 22.12. Pražská mobilní zvonkohra, 23. 12. Úhlavanka od 10 hodin, Big Band Klatovy
od 13.30 hodin. www.mksklatovy.cz
21. 12. 2018 / Vystoupení Paddys Bangers /
Sušice, náměstí Svobody / od 17 hodin.
www.kulturasusice.cz
21. 12. 2018 / Vánoční pohádka / Horažďovice, Městské muzeum / od 17 hodin, loutková pohádka. www.tyjatr.cz
21. 12. 2018 / Loutkové divadlo / Sušice,
KD / od 17 hodin pohádka pro děti „Jak se
Kašpárek
těšil
na
Ježíška“.
www.loutky.unas.cz

Sbor také vzpomene na své letní účinkování ve
francouzské Provence. Hostem koncertu bude tentokrát řádová sestra Angelika Ivana Pintířová. Zájemci si můžou přijít do kostela pro Betlémské světlo. Naopak přinést můžou jako každý rok drobné
dárky pro seniory v sušickém domově důchodců.
Sbírka potrvá až do 26. prosince.
ČTVRTÝ ADVENT:
Znovu otevřený bude Mouřenec v neděli 23. prosince. Ve 14 hodin začne malý koncert skupiny
Memento ze Sušice. Děti budou během koncertu
stavět velký Mouřenecký betlém.
VÁNOCE:
Na Štědrý den zve kostel nad Annínem od 11 do
12 hodin na Štědrou hodinku, při které si lidé užijí
Vánoce všemi smysly. „Vánoce uslyšíme, uvidíme,
ucítíme, ochutnáme a budeme si na ně moci i sáhnout,“ slibuje Lukáš Milota z pořádajícího spolku
Přátelé Mouřence.
Na Štěpána můžou zájemci nejdříve zavítat do
sklářské hrobní kaple nad sklárnou v Anníně, kde
bude od 11 hodin vánoční mše. Program bude pokračovat od 14 hodin, kdy na Mouřenci začne pásmo Mouřenecké dětské Vánoce s koledami.
SILVESTR:
Na přelomu roku pozve šumavský Mouřenec už
pošesté na oblíbenou půlnoční silvestrovskou mši
při svíčkách s P. Jendou Kulhánkem. „Zpravidla je
kostel plný.
Přijíždí nebo přichází asi 60 lidí zblízka i zdaleka.
Připijeme si, popřejeme, zazvoníme na zvon z roku
1329, zazpíváme za doprovodu varhan hymnu a
poté začne farář sloužit mši,“ popisuje tradiční průběh
organizátor
Lukáš
Milota.

21. 12. 2018 / Petr Kotvald / Horažďovice, kulturní dům / od 19 hodin.
www.horazdovice.cz
21. 12. 2018 / Lidové Vánoce v českých a moravských vesnicích / Janovice nad Úhlavou,
stará radnice / vánoční zastavení na českých a moravských vesnicích s vyprávěním o dobových zvycích a koledách; účinkují: doc. Miloš Černý - housle, dudy, zpěv, Michal Horsák
- cimbál, Eva Šašinková - kontrabas, zpěv; od 19 hodin. www.janovice.cz
22. 12. 2018 / Vánoční koncerty pěveckého sboru Svatobor / Sušice, Smetanův sál / od 17
a 19.30 hodin. www.kulturasucice.cz
22. 12. 2018 / Zdobení stromečku s lišákem Foxem / Lipno nad Vltavou / přijďte se po lyžování užít zábavu s lišákem Foxem, společně ozdobit stromeček a zazpívat si koledy.
www.lipno.info
23. 12. 2018 / Živý betlém / Horní Planá, u kostela sv. Markéty / vánoční legenda sehraná
hornoplánskými ochotníky s živými zvířaty a hudebním doprovodem, od 18 hodin.
www.horniplana.cz
23. 12. 2018 / Koncerty na klatovském náměstí / Klatovy / od 10 hodin dechová kapela
Úhlavanka, od 13.30 hodin kapela Big Band při ZUŠ Klatovy. www.klatovy.cz/icklatovy
23. 12. 2018 / Adventní koncert / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / od 14 hodin. www.pratelemourence.cz
23. 12. 2018 / Vánoční trh / Železná Ruda a Bayerisch Eisenstein, centrum / od 11
hodin tradiční vánoční trh, hudba a zpěv, občerstvení. www.sumava.net/itcruda

Při akcích pořadatelé zpravidla podávají čaj a svařené víno Mouřák. Sjízdnost silnice od annínského
koupaliště až ke kostelu zajistí při akcích OÚ Dlouhá
Ves.
I v prosinci můžou lidé do kostela a kostnice přicházet
na pravidelné komentované prohlídky. Začínají každou
sobotu v 11 hodin.
Bližší informace získáte na www.pratelemourence.cz
nebo na facebooku.

Vánoční splutí Otavy
OOslavte druhý svátek vánoční trochu netradičně a
vypravte se na vánoční splouvání Otavy
s Lubomírem Brabcem. Letos se koná již 9. ročník.
Start plavby: Sušice – u bývalého PDA, cíl plavby:
Čepice – kamenný most. O rok později se sešli podruhé a navíc se k nim přidala další posádka Tak se
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23. 12. 2018 / Adventní koncert / Volary, kostel sv. Kateřiny / saxofonové trio Tilia,
od 17 hodin. www.mestovolary.cz
24. 12. 2018 / Živý betlém / Kašperské Hory, náměstí / živý betlém sehrají Radek Nakládal
se svými přáteli a sušickou hudební skupinou Strýčkova zahrádka, na závěr zpívání koled, od
15 hodin. www.kasphory.cz

Sraz účastníků v 10.45 hodin u PDA. Akci pořádá
půjčovna lodí Otava a kytarový virtuos Lubomír
Brabec. Informace o splutí získáte v prodejně
Robson Sport v Sušici, na telefonních číslech 777
023 778, 608 626 252 nebo na www.otava.eu.
očního splouvání Otavy začíná v roce 2007, k

24. 12. 2018 / Štědrá hodinka / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / prohlídka kostela,
zpívání koled, svařené víno, od 11 do 12 hodin. www.pratelemourence.cz

Zimní otužování na Vodníku

24. 12. 2018 / Vánoce s lišákem Foxem / Lipno nad Vltavou / vánoční dopolední lyžování
s lišákem. www.lipno.info

Otužování je velmi prospěšné pro každého,
kdo chce udělat něco pro své zdraví.

24. 12. 2018 / X-Mass Night / Sušice, KD Sokolovna / vánoční večer s DJs od 22 hodin.
www.kulturasusice.cz

Na Štěpána, 26. prosince se bude konat na
Vodníku od 13,33 hodin tradiční zimní otužování.
Přijďte si také zaplavat, nebo alespoň podpořit
účastníky akce.

24. 12. 2018 / Půlnoční mše / Kašperské Hory, kostel sv. Markéty / mše s koledami od 24
hodin. www.kasphory.cz
24. 12. 2018 / Hojsovka sobě / Hojsova Stráž, kostel / nejen vánoční koledy zazpívá „Štědrovečerní hojsovecký orchestr“, od 21 hodin. www.zelezna-ruda.cz
25. 12. 2018 / Štěpánská zábava / Horní Planá, sál KIC / od 20 hodin. www.horniplana.cz
25. 12. 2018 / Vánoční krmení zvířátek / Horažďovice, přírodovědná stanice /
www.ddm-hd.cz
25. 12. 2018 / Sušice Jungle Attack by Wenkowsound / Sušice, KD Sokolovna / od 21
hodin. www.kulturasusice.cz
25. 12. 2018 / Vánoční koncert / Žihobce, kostel / vystoupení dětí ze ZŠ ze Žihobec a ze Sušice, od 10 hodin; poté bude následovat mše svatá od 11 hodin. www.zihobce.eu
25. 12. 2018 / Světla nad Betlémem
/ Netolice, kostel Nanebevzetí P.
Marie / živý betlém od 17 hodin.
www.netolice.cz
25. – 26. 12. 2018 / Chanovický betlém / Chanovice, skanzen / betlém
figurálních plastik v životní velikosti
čítá na dvě desítky postav, ukázka
dobového zdobení vánočního stromku na české vesnici od poloviny 19.
století. www.chanovice.cz
26. 12. 2018 / Vánoční splouvání Otavy s Lubomírem Brabcem / Sušice / start plavby: Sušice – u bývalého PDA, cíl plavby: Čepice – kamenný most; akci pořádá půjčovna lodí Otava a
kytarový virtuos Lubomír Brabec, informace na tel.: 777 023 778 nebo na www.otava.eu
26. 12. 2018 / Vánoční koncert pěveckého sboru Svatobor / Sušice, kostel sv. Václava /
www.kulturasucice.cz

Otužování upevňuje nejen zdraví, ale i pevnou vůli
člověka a prospívá všem, bez ohledu na věk. Otužilci
jsou mnohem odolnější proti nepříznivému působení
vnějších vlivů, proti nemocem z nachlazení, alergiím,
hypertenzi a některým nervovým chorobám či psychickým poruchám. Posiluje obranyschopnost organismu a umožňuje lépe se přizpůsobit teplotním výkyvům okolí.

Silvestrovský a novoroční
výstup na Javorník
Tělovýchovný spolek Javorník srdečně zve
všechny návštěvníky i místní obyvatele na již
tradiční Silvestrovský a novoroční výstup na Rozhlednu Karla Klostermanna.
Místní dobrovolníci pro vás připravují kvalitní
občerstvení a posezení s lokálními muzikanty.
Přijďte se vyvětrat a symbolicky „dobýt“ jeden z
vrcholů předhůří Šumavy do výšky 1 066 m.n.m.

26. 12. 2018 / Koncert Musical Friendship / Chanovice, zámecký areál / od 18 hodin,
skladby v úpravě pro housle, kytaru a klavír v podání mladých hudebníků.
www.chanovice.cz
26. 12. 2018 / Běh pod Černou věží / Klatovy / závod dlouhý 4,8 km vedený po silnici, pořádá Triatlon klub Klatovy, od 10 hodin. www.sumavanet.cz/triatlon
26. 12. 2018 / Zimní otužování na Vodníku / Vimperk, areál Vodník / tradiční potápění otužilců, pro všechny bude připraven teplý grog, od 13.33 hodin. www.vimperk.eu
27. 12. 2018 / Vánoční koncert / Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie / Pěvecký
spolek Prácheň, od 17 hodin. www.psprachen.cz
27. 12. 2018 / Naše Vánoce – Screamers / Klatovy, divadlo / tradiční předsilvestrovská
show oblíbené travesti skupiny Screamers, od 19.30 hodin. www.klatovy.cz
27. – 30. 12. 2018 / Vánoční noční prohlídky města / Kašperské Hory / návštěvníci získají
zajímavé informace o vánočních zvycích a tradicích na Šumavě, doporučujeme si místa na

Přicházet k rozhledně lze z jakékoliv strany – od
Kašperských Hor, z Nicova, Nezdic, Strašína, Vacova, Benešovy Hory či přímo z vesnice Javorník.
Bližší
informace
naleznete
na
www.javorniksumava.cz
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prohlídce rezervovat na
www.kasphory.cz/kultura

tel.

376

503 413,

začátek

vždy

od

17

hodin.

27. – 30. 12. 2018 / Zimní prohlídky hradu / hrad Švihov / www.hradsvihov.cz
28. 12. 2018 / Zimní prohlídky hradu / hrad Kašperk / prohlídky se zimní tématikou, divadla
hradního spolku Pachmajr nebo dětské výpravy do hradu, od 10 do 16.30 hodin.
www.kasperk.cz
28. 12. 2018 / Vánoční koncert / Železná Ruda / v kostele Panny Marie Pomocné z Hvězdy
vystoupí Železnorudský smíšený sbor, sólisté, orchestr, od 18 hodin. www.zelezna-ruda.cz
29. 12. 2018 / Pečení chleba / Lenora, obecní pec / mlsálci se mohou těšit na tradiční lenorské placky, housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora
29. 12. 2018 / Železný Pašerák / Železná Ruda / od 17 hodin otevřený večerní skialpinistický závod na Pancíř, start u domu Horské služby na Špičáku; 7. ročník. www.zelezna-ruda.cz
29. 12. 2018 / Krajský klasifikační závod / Churáňov, lyžařský stadion / veřejný závod
v běhu na lyžích pro všechny věkové kategorie. www.skisokolstachy.cz
30. 12. 2018 / Posezení s písničkou / Horažďovice, KD / Malá muzika Nauše Pepíka od 15
hodin. www.kdhd.cz
30. 12. 2018 / Světlušky / Špičák, sjezdovka Sirotek / předsilvestrovské večerní lyžování a
další program pro nejmenší lyžaře i s rodiči, od 17 hodin. www.spicak.cz
30. 12. 2018 / Sjezd z Pancíře na historických lyžích / Pancíř / prezentace před bývalým hotelem Hrnčíř, hromadný výstup na start
od chaty Pancíř, cíl na Weissově louce,
sjezd v historickém oblečení na historických lyžích v 11 hodin. www.zeleznaruda.cz
31. 12. 2018 / Silvestrovský sjezd
s pochodněmi / Špičák, / nejprudší špičácké sjezdovky Šance budou sjíždět členové horské služby a šumavští lyžaři, od
17 hodin. www.spicak.cz
31. 12. 2018 / Silvestrovské jízdy zvláštních vlaků / Vimperk – Kubova Huť / tentokrát na
téma „hudební a muzikálový vlak“. www.spzs.sweb.cz
31. 12. 2018 / Silvestrovský výstup na Sedlo / Albrechtice / www.rozhledna-nasedle.cz

Vánoce v Šumavském
pivovaru ve Vimperku podle
tradice
Vánoční tradice znamená především vánoční
Vimperský medový speciál 15°. Jeho obliba trvale roste, a tak letos jsme jej uvařili opět více.
To ovšem neznamená, že „přežije“ Nový rok;
neotálejte a zajděte jej ochutnat nebo si jej odneste v lahvích na svůj vánoční stůl. Jeho vůně a
chuť jsou skutečně mimořádné.
Začátkem prosince se ještě bude čepovat nebo
alespoň prodávat v lahvích jak Vimperský zlatý
Bock 16°, tak Vimperský jantarový Doppelbock
18°. Mimořádně bude v prosinci i Vimperský
tmavý Doppelbock 19° – Inocenc. Jak jsme již předeslali v minulém čísle Výletníku, přispíváme tím
k připomenutí 250 let od přivezení ostatků sv.
Inocence, patrona Vimperku, do našeho kostela.
Sejdou se tedy všechny tři druhy Bocků, které vaříme, a máte tak jedinečnou příležitost je porovnat. Jsou to piva silnější, a tak i ta Vám vydrží na
vánoční svátky.
Samozřejmě jsou trvale nabízena tradiční česká
piva: světlý a polotmavý ležák i tmavý speciál. Věříme, že bude i v prosinci z čeho vybírat.
A držte nám palce 12. 12. 2018! Po získání ocenění Firma roku Jihočeského kraje se sejdeme
v Praze spolu s dalšími krajskými vítězi a pokusíme
se o co nejlepší umístění v celostátním měřítku.
I v prosinci je naše pivnice ve Steinbrenerově
ulici ve Vimperku otevřena vždy v pátek 17-22 a
v sobotu 15-20. O Vánocích ale budeme mít více
otevřeno pro nákup piv i pro ochutnání v pivnici:
27. - 31. 12. od 15 do 20 hodin. Jinak jako vždy
pivo s sebou i na zavonění mimo otevírací dobu
pivnice a pivo v sudech po předchozím objednání.
Sledujte náš web www.sumavskypivovar.cz.

31. 12. 2018 / Silvestr / Klatovy, KD / k tanci a poslechu hrají Ukradený vjecy, od 21 hodin.
www.mksklatovy.cz
31. 12. 2018 / Myslivecký Silvestr / Chanovice, KD / od 20 hodin. www.chanovice.cz
31. 12. 2018 / Půlnoční silvestrovský běh / Hojsova Stráž / akce, bez které by Silvestr na
Hojsovce nebyl Silvestr, od 23 hodin. www.zelezna-ruda.cz
31. 12. 2018 / Půlnoční silvestrovská mše při svíčkách / Mouřenec u Annína, kostel sv.
Mořice / začátek ve 23:55 hodin. www.pratelemourence.cz
31. 12. 2018 / Silvestr / Klatovy, KD / k tanci a poslechu hrají Ukradený vjecy, od 21 do 2
hodin. www.mksklatovy.cz
31.12 - 1. 1. 2019 / Silvestrovský a Novoroční výstup na Javorník / Javorník / k poslechu
zahrají Šumavští kozáci a Šumaři ze Stach, stánek s občerstvením vždy od 10 do 16:30 hodin.
www.javorniksumava.cz
Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i vy. Zajímavé články a příspěvky, tipy
na výlety a kulturní akce (společně s fotografií) nám zasílejte na e ‐mailkytlicova@rras.cz

Věříme, že s našimi pivy, nositeli certifikace Šumava – originální produkt®, strávíte příjemné vánoční dny. Těšíme se na Vás!
Ivan Hojdar, Šumavský
www.sumavskypivovar.cz

pivovar

Vimperk,
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