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Listopadové akce na Šumavě
1. 11. 2019 / Barevný podzim / Prachatice, městské divadlo / večer plný hudby, poesie,
mluveného slova, výtvarného umění a tance připravuje Klarinetový soubor Prachatice, od
19 hodin. www.prachatice.eu
2. 11. 2019 / Ples handicapovaných / Klatovy, KD / od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
2. 11. 2019 / Medové odpoledne / Janovice nad Úhlavou / medové ochutnávky, prodej
kosmetiky a výrobků z medu, tvůrčí dílny pro děti i dospělé, houbové speciality, zahrádkářské výpěstky, včelí fotokoutek; od 13 do 17 hodin v hale za městským úřadem.
www.janovice.cz
2. 11. 2019 / Soutěž o nejlepší šumavský gulášek / Železná Ruda, Hotel a pivovar Belvedér
/ www.hotelbelveder.cz
2. 11. 2019 / Dušičková bohoslužba / Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice / od 10 hodin
bohoslužba s P. Jendou Kulhánkem, poté komentovaná prohlídka celého areálu.
www.pratelemourence.cz

Výstavy a dlouhodobé akce
do 17. 11. 2019 / Alabastrové sklo ze Šumavy / Klatovy, PASK / zakalené, jakoby mlžně vyhlížející alabastrové
sklo se v šumavských sklárnách vyrábělo od poloviny 30.
let zhruba do 80. let 19. století a patří k výrazným fenoménům zdejšího sklářství. Na výstavě se představí produkce řady šumavských skláren – Annína, Adolfova
u Vimperku, Lenory, Stachů apod. www.pask-klatovy.cz
do 22. 11. 2019 / Výstava Spolužáci / Prachatice, Galerie Dolní brána / Václav Kuneš a Jaroslav Vančát vystavují
své obrazy při příležitosti kulatého životního jubilea.
www.prachatice.eu
do 20. 11. 2019 / Výstava Pralesy Šumavy / Klatovy,
atrium KD / výstava fotografií, otevřeno v pracovní dny 9
– 16 hodin. www.mksklatovy.cz

2. 11. 2019 / Komorní sbor Rosetta a jeho hosté / Vimperk, MěKS / koncert pěveckých
sborů: komorní sbor Rosetta Čkyně, pěvecký sbor Canto při VSG Vimperk, pěvecký sbor ZŠ
Smetanova Vimperk; od 18 hodin. www.meks-vimperk.com
3. 11. 2019 / Hubertská mše / Kašperské Hory, kostel sv. Markéty / hudebním doprovodem bude stejně jako v minulých letech pěvecký sbor Svatobor a Povltavští trubači, od 15
hodin. www.kasphory.cz
6. 11. 2019 / Ani o den dýl! / Vimperk, MěKS / podstatou není zdolat svého soupeře a získat ženu svých snů, ale naopak se ženy za pomoci kamaráda zbavit. A to rozhodně není
snadné. Ztřeštěná francouzská komedie v podání divadla SemTamFór; od 19 hodin.
www.meks-vimperk.com

do 30. 11. 2019 / Po stopách pašeráků / Janovice nad
Úhlavou / výstava o životě pašeráků na Šumavě v
městské knihovně. www.knihovna-janovice.cz
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7. 11. 2019 / Povídání o pejskovi a kočičce / Vimperk, MěKS / 3 klauni povídají příběh
Pejska a kočičky netradičním způsobem, který dětské publikum nadšeně přijímá; od 8.15
hodin. www.meks-vimperk.com

do 30. 11. 2019 / Charta 77 / Vyšší Brod, vestibul kina / www.ivyssibrod.cz1. 11. 2019 – 31. 3. 2020 / Český
filmový plakát / Klatovy, KD / retrospektivní výstava
českých filmových plakátů. www.mksklatovy.cz

7. 11. 2019 / Koruna světa II. / Vimperk, MěKS / závěrečná část dvoudílného přednáškového cyklu Iva Grabmüllera, který jako pátý Čech Korunu světa dokončil výstupem na Mount
Everest v květnu 2018. V této části bude hovořit mimo jiné také o výstupu na Mount Everest; od 19 hodin. www.meks-vimperk.com

6. 11. 2019 – 28. 2.2020 / Abstraktní obrázky /
Hartmanice, IS / menší výstavka obrázků malovaných
akrylem
z tvorby
paní
Miluše
Schmalzové.
www.muhartmanice.cz

8. 11. 2019 / Koncert kapely Jelen / Klatovy, KD / od 20 hodin. www.mksklatovy.cz
9. 11. 2019 / Svatomartinský jarmark/ Horažďovice, Mírové náměstí / řemeslný a farmářský jarmark s kulturním programem, od 9 do 12 hodin.
www.horazdovice.cz
9. 11. 2019 / Komentovaná prohlídka /
Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice /
od 11 hodin. www.pratelemourence.cz
9. 11. 2019 / Svatomartinský sjezd
aneb přivolání paní Zimy do hor / Pancíř / sraz lyžníků a dalších účastníků na
všelijakých vehiklech u horské chaty na
Pancíři ve 12 hodin. www.zelezna-ruda.cz
9. 11. 2019 / Setkání u kapličky na bývalých Zadních Paštích / Zadní Paště a Dobrá Voda u
Hartmanic / tradiční setkání u kapličky ve 12 hodin a poté doprovodný program v Dobré
Vodě. www.sumavskecesty.cz

8. 11. – 2. 12. 2019 / 20 let Beritu / Vimperk, MěKS / v
pátek 8. 11. 2019 od 18 hodin slavnostní zahájení výstavy,
představení činnosti. www.meks-vimperk.com
17. 11. 2019 – 31. 1. 2020 / Události v Klatovech v roce
1989 / Klatovy, kino / výstava fotografií.
www.mksklatovy.cz
19. – 30. 11. 2019 / Stopy věčnosti / Vimperk, městská
knihovna / v úterý 19. 11. 2019 od 16 hodin slavnostní
zahájení výstavy. Manželé Váchovi představí významné
osobnosti staré Šumavy, ukázka dobových oděvů, hudební doprovod. www.meks-vimperk.com
do 29. 12. 2019 / Svět kostiček / Prachatice, muzeum /
putovní výstava exponátů sestavených z kostiček stavebnic Lego. www.prachatickemuzeum.cz
do 31. 1. 2020 / Elke Busching – cyklus černobílých fotografií
loutek
/
Horažďovice,
muzeum
/
www.muzeumhd.cz

9. 11. 2019 / Lampionový průvod se sv. Martinem na Lipky, Mírové náměstí / od 18 hodin.
www.horazdovice.cz

Setkání u kapličky sv. Martina
na bývalých Zadních Paštích

11. 11. 2019 / Den veteránů / Vimperk, u městské zvonice / vzpomínkový akt na památku
padlých, kteří za nás ve všech válkách a válečných konfliktech bojovali a položili své životy.
www.vimperk.cz

Když jsme se společně sešli u obnovené kapličky
prvně 11. 11. 2011, moc jsme si přáli, aby se toto
neformální setkání dobrých lidí a milovníků Šumavy
stalo tradicí.

12. 11. 2019 / Podzimní koncert / Vimperk, ZUŠ / od 18 hodin. www.zusvimperk.cz
12. 11. 2019 / Emil Kintzl: Zmizelá Šumava 4. / Janovice nad Úhlavou, sál MÚ / povídání
s promítáním od 18 hodin. www.janovice.cz
13. 11. 2019 / Rendez-vous s Janem Bauerem / Vimperk, MěKS / beseda s autorem 172
knih a držitelem českého rekordu v počtu nejvíce vydaných knižních titulů od jednoho spisovatele; od 18 hodin. www.meks-vimperk.com
15. 11. 2019 / Koncert kapely Harlej + Komunál / Klatovy, KD / od 20.30 hodin.
www.mksklatovy.cz
16. 11. 2019 / Pohádka pro děti – Koníček s klapací hudbou / Klatovy, KD loutková scéna /
repríza pohádky Antonína Pruchy o tom, kterak se princ s kašpárkem vydali do světa hledat
nevěstu, od 14 a 16 hodin. www.mksklatovy.cz

V polovině listopadu může být na Šumavě všelijak.
A tak nás každoročně mile překvapujete hojnou účastí. Jsme tomu moc rádi a těšíme se na vás.
Loni jsme představili první ze série skleněných hrnků. Letos připravujeme druhý. Zase na něm bude
„něco“ ze Šumavy, co má zároveň spojitost s naším
spolkem. Zakoupením hrnku přispějete na náš dosud
nejnáročnější projekt po všech stránkách – Úpravu
pietního místa na Stodůlkách.
Věříme, že se vám i druhý hrnek bude líbit. Připomínáme jen, že se jedná o skleničku s ouškem  a j
třeba i tak s ním zacházet.

16. 11. 2019 / Sametový Svatobor / Janovice nad Úhlavou, sál MÚ / koncert smíšeného
pěveckého sboru ze Sušice, od 17.17 hodin. www.janovice.cz
16. 11. 2019 / Jsme ve vesmíru sami? / Vimperk, KD Cihelna / přednáška českého astronoma, astrofyzika a popularizátora vědy v oblasti astronomie a astrofyzikypana RNDr. Jiřího
Grygara, CSc.; od 17 hodin. www.cihelnavimperk.cz
16. 11. 2019 / Plynové lampy - Tyjátr / Horažďovice, KD / premiéra divadelního představení od 19.30 hodin. www.tyjatr.cz
16. 11. 2019 / Komentovaná prohlídka / Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice / od 11 hodin. www.pratelemourence.cz

U kapličky sv. Martina na bývalých Zadních Paštích
se sejdeme v sobotu 9. 11. 2019 tentokrát už ve
12:00 h, aby bylo víc času na odpolední náročný program. Po návratu do Dobré Vody na vás čeká tradiční
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17. 11. 2019 / Ondřej Hejma a Marush / Horažďovice, KD / koncert k výročí Dne boje za
svobodu a demokracii od 18 hodin, www.horazdovice.cz
17. 11. 2019 / Koncert k výročí 17. listopadu / Klatovy, KD / na housle zahraje virtuóz Pavel
Šprocl, od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
17. 11. 2019 / 30 let od sametu / Vimperk / vzpomínkové setkání v Pivovarské ulici před
Pizzerií Marco, od 17 hodin. www.meks-vimperk.com
17. 11. 2019 / Pohádka o třech námořnících / Prachatice, městské divadlo / pohádka pro
děti v podání Divadla Láry Fáry, od 10 hodin. www.prachatice.eu
18. 11. 2019 / Tančírna / Klatovy, KD / přijďte si zatančit na taneční akci pro širokou veřejnost pod vedením tanečního mistra Jiřího Hájka, od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
19. 11. 2019 / Ples seniorů / Klatovy, KD / od 13.30 hodin. www.mksklatovy.cz
19. 11. 2019 / Uzbekistán / Prachatice, městské divadlo / přednáška s promítáním Lenky
Martanové, od 19 hodin. www.prachatice.eu
19. 11. 2019 / Zůstane to mezi námi – Eva Holubová, Bob Klepl / Horažďovice, KD /
talkshow od 19 hodin. www.kdhd.cz
21. 11. 2019 / Michal David / Kaplice, KD / koncert s kapelou, od 19 hodin. www.ikaplice.cz
22. 11. 2019 / Ševčíkovy hudební večery – Ensemble Frizzante a Valérie Zawadská / Horažďovice, hotel Prácheň / poezie ve vokální hudbě, od 19 hodin. www.hotelprachen.cz
22. 11. 2019 / Tradiční pouťová zábava / Hartmanice, KD / od 20 hodin, pořádá SDH.
www.muhartmanice.cz
22. 11. 2019 / Michal David / Klatovy, KD / koncert s kapelou Kvatro, od 19 hodin.
www.mksklatovy.cz

bramboračka, od 16:00 h varhanní koncert v kostele
sv. Vintíře při svíčkách a nově od 17:00 h krátká bohoslužba faráře Jendy Kulhánka za sv. Martina.
Z Plzně pojede autobus, který na zvláštní povolení
zajede až na bývalé Stodůlky (ke kapličce 2,5 km). Při
velkém počtu zájemců vypravíme ještě další autobus
s delší pěší trasou pro turisticky zdatnější účastníky
(celkem ke kapličce a do Dobré Vody 14 km).
Se starostou Hartmanic je domluvena kyvadlová
doprava malého autobusu pro přepravu méně pohyblivých účastníků akce. Přihlášky do autobusu a
požadavky na další informace posílejte na e-mail:
sumavske.cesty@centrum.cz. Ve výjimečných případech i na telefonní čísla (nejlépe SMS): 603 26 50 34
a 724 00 66 25.
Jana Kolářová, Šumavské cesty, z. s.

Příjezd paní Zimy do Netolic
S blížícími se Vánocemi přichází čas na klidné a
romantické večery. A jeden takový můžete prožít
24. listopadu 2019 v Netolicích.
Přijede Paní Zima a na netolické náměstí přiletí anděl! Ohřejeme se punčem a pobavíme se na netolickém historickém náměstí, kde bude přichystán doprovodn program. Děti si budou moci vypustit balónek s přáním Ježíškovi a vyzkouší si ozdobit perníčky
v rukodělné dílničce v muzeu.

22. 11. 2019 / Podzimní soaré s hudbou / Vimperk, Kavárna Ve Skále / komorní večer klasické hudby, na němž zazní skladby světové i české; Jaroslava Tajanovská - hoboj, zpěv, Drahoslava Satorová – klavír; od 19 hodin. www.meks-vimperk.com
23. 11. 2019 / Šumava Litera / Vimperk, Zlatá hvězda a MěKS / festival regionální literatury, přednášky, besedy a galavečer. www.sumava-litera.cz
23. 11. 2019 / Sametový Mouřenec / Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice / od 11 hodin
komentovaná prohlídka, od 15 hodin vystoupí jako hlavní hudební host písničkář Jaroslav
Hutka. www.pratelemourence.cz
23. – 24. 11. 2019 / 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
24. 11. 2019 / Příjezd paní Zimy / Netolice, náměstí
/ řemeslné trhy, dílničky pro děti, přílet anděla na
náměstí, bohatý kulturní program. www.netolice.cz
24. 11. 2019 / Poutní mše svatá / Hartmanice, kostel sv. Kateřiny
/ v
11:30 hodin.
www.muhartmanice.cz
24. 11. 2019 / Pohodová neděle / Vimperk, KD Cihelna / sál se promění v malé tržiště, na místě budou stánky a módní přehlídka vimperských obchodů, firem a podnikatelů; od 14 do 18 hodin. www.vimperk.cz
24. 11. 2019 / Čert a Káča / Vimperk, MěKS / pohádka od Z. Skořepy v úpravě divadelního
souboru Svatomařská SODA, při které se budou bavit jak děti, tak dospělí diváci; od 15.30
hodin. www.meks-vimperk.com

Od 15 do 18 hodin se na náměstí bude konat řemeslný trh, kde budou prodávat své výrobky a produkty především regionální řemeslníci.
Z českých Budějovic bude vypraven lucerničkový
vlak, který do Netolic dorazí v 16.10, zpět do Českých
Budějovic odjede v 18.32 hodin.
Jízdní řád a bližší informace k akci naleznete na
www.cd.cz/jiznicechy.

Komentované prohlídky na
Mouřenci
Každou sobotu v 11 hodin se konají na Mouřenci
komentované prohlídky kostela, kostnice a malého
muzea.
Individální nebo skupinové komentované prohlídky pro
Vás můžeme zajistit zejména o víkendech, ale je nutné si s
dostatečným předstihem domluvit termín na telefonním
čísle 607 118 846 nebo pomocí formuláře na
www.pratelemourence.cz.

.
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26. 11. 2019 / 30 let od sametu / Vimperk, Kavárna Ve Skále / beseda s PhDr. Františkem
Kotěšovcem a pamětníky, od 17.30 hodin. www.meks-vimperk.com
28. 11. 2019 / Kluby zdraví / Vimperk, MěKS / Osvětová výstava, měření ukazatelů zdraví
(krevní tlak, tepová frekvence, výdechová rychlost, procento tělesného tuku v těle, viscerální tuk, BMI atd.), masáž pro uvolnění šíje, celostní poradenství; od 12 do 18 hodin.
www.meks-vimperk.com
28. 11. 2019 / Lenka Filipová a hosté / Vimperk, KD Cihelna / koncert od 19 hodin.
www.vimperk.cz
28. 11. 2019 / Petra Janů a Amsterdam / Horažďovice, KD / koncert
www.kdhd.cz

od 19 hodin.

28. - 30. 11. 2019 / My Fair Lady (po Janovicku) / Janovice nad Úhlavou, sokolovna / divadelní představení janovických ochotníků. www.janovice.cz

Šumavský pivovar ve
Vimperku nabídne
v listopadu jantarový
Doppelbock 18°
V minulém Výletníku jsme se rozepsali o pivech
Bock a jejich původu vůbec. Takže jen doplňujeme:
Vimperský zlatý Bock 16° byl úspěšně vypit a
v listopadu najdete na čepu i v lahvích jako speciál
Vimperský jantarový Doppelbock 18°. Je to pivo
krásné tmavohnědé barvy, dobře chmelené. K už
podzimním chladným dnům se bude určitě dobře
hodit. A ve sklepě je už na prosinec připraven vánoční medový speciál 15°.

29. 11. 2019 / Adventní Faux Pas / Hrádek u Sušice, zámecká kaple sv. Valburgy / koncert
dámského pěveckého souboru v 19 hodin. www.zamekhradek.cz
29. 11. 2019 / Rozsvícení vánočního stromu / Klatovy, náměstí / doprovodný program od
17.45 hodin. www.mksklatovy.cz
29. 11. 2019 / Rozsvícení vánočního stromku / Hartmanice / od 17 hodin doprovodný program před městským úřadem. www.muhartmanice.cz
30. 11. 2019 / Benefiční koncert Ireny Budweiserové / Dobrá Voda u Hartmanic, kostel sv.
Vintíře / koncert od 16 hodin, získané finanční prostředky budou použity k vytvoření pietního místa v prostoru bývalé kaple sv. Šebestiána na Stodůlkách. www.sumavskecesty.cz
30. 11. 2019 / 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
30. 11. 2019 / 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
30. 11. 2019 / Peklo plné čertů / Horažďovice, zámecký pivovar / www.tyjatr.cz
30. 11. 2019 / Adventní lidový jarmark / Horní Planá / staré šumavské recepty na dobroty
ožívají, jakož i drobné řemeslné práce, na dvorku rodného domu A. Stiftera. www.sumava-lipno.eu
30. 11. 2019 / 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

K ochutnávce našich piv vás srdečně vás zveme do
naší pivnice ve Steinbrenerova ulici ve Vimperku.
Jako vždy je otevřeno každý pátek 17-22 a sobotu 1520. Pivo s sebou pak i „na zazvonění“ během týdne,
kdy se v pivovaru většinou přes den pracuje. Jen o
víkendu 22. - 23. 11. bude zavřeno.
Na Šumavě pak můžete zajít do hotelu Inn na Kvildě, do hotelu Rankl na Horské Kvildě nebo do Hájenky na Filipově Huti. Další místa nabídky našich piv
včetně Prahy najdete na www.sumavskypivovar.cz.
Vimperská piva jsou dlouhodobě nositelem certifikace „Šumava – originální produkt®“.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk

30. 11. 2019 / Komentovaná prohlídka / Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice / od 11 hodin. www.pratelemourence.cz
30. 11. – 1. 12. 2019 / Prohlídky hradu / Švihov / prohlídky vánočně vyzdobených prostor
s povídáním o tom, jak Vánoce prožívali šlechtici. www.hradsvihov.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
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