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Literární festival Šumava Litera ve Vimperku
V sobotu 12. listopadu se ve Vimperku bude konat 2. ročník šumavského
literárního festivalu, který se zaměřuje na propagaci (popularizaci) regionální
jihočeské literatury s důrazem na Šumavu.
Chce představit místní malá nakladatelství, spisovatele zde narozené či
spisovatele, kteří se ve svém díle Šumavy dotýkají. Hodlá představit Šumavu jako
domov různých literárních postav, Šumavu jako místo literárních toulek… Rád by se
stal místem setkání milovníků dobrých knih a krásné divoké přírody.
Festival Šumava Litera nechce být dalším
“tržištěm”, kde si budete moci jen zakoupit
knihy. Naší snahou bude regionální
literaturu představit netradičně, moderně,
interaktivně…
Na stránkách festivalu www.sumava‐litera.cz
můžete kromě aktuálních informací k akci na‐
lézt katalog knih zaměřený na literaturu o Šu‐
mavě. Je to skvělá pomůcka nejen pro čtenáře, či fanoušky, ale i například pro potřeby stu‐
dentů, či literárních badatelů.

Kalendář listopadových akcí na Šumavě
2. 11. 2016 / Partička / Vimperk, KD Cihelna / od 20 hodin. www.meks‐vimperk.com
3. 11. 2016 / Přednáška Vladimíra Šindeláře – „Když ženy vraždí“ / Netolice, muzeum / od
17 hodin. www.muzeumnetolice.cz
4. 11. 2016 / Jelen v rámci Vlčí srdce tour 2016 / Klatovy, KD / od 20 hodin.
www.mksklatovy.cz

Pozvánka na výstavy
v listopadu
do 30. 11. 2016 / Výstava Léčivé obrázky / Kašperské
Hory, radnice / výstava obrázků kreslených technikou
automatické a intuitivní kresby. Automatická a intui‐
tivní kresba je kresba neovlivněná rozumem a vědo‐
mím, ruka kreslí jakoby sama, je vedena podvědomím.
www.kasphory.cz/kultura
1. ‐ 26. 11. 2016 / Proměny hravé duše / Horní Planá,
Galerie KIC / výstava perokreseb Ivy Kučerové.
www.horniplana.cz
29. 11. ‐ 20. 12. 2016 / Výstava Andělské Vánoce a 60
let Folklorního souboru Šumava / Klatovy, KD / Ver‐
nisáž výstavy 29. 11. v 17 hodin. www.mksklatovy.cz
do 6. 1. 2017 / Výstava koláží a batik Marie Vechové
/ Žihobce, Muzeum Lamberská stezka /
www.zihobce.eu
do 6. 1. 2017 / Obrazy Šumavy Tomáše Hausera a
broušené kameny Ladislava a Petra Lhoty / Žihobce,
Muzeum Lamberská stezka / www.zihobce.eu
4. 11. 2016 ‐ 13. 1. 2017 / Výstava Konec nudy na Jihu
– Blanka Dvořákova obrazy / Prachatice, Galerie Dol‐
ní brána / Vernisáž proběhne 4. 11. v 18 hodin /
www.kisprachatice.cz
11. 11. 2016 ‐ 15. 1. 2017 / Výstava obrazů Petra
Pastrňáka / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce /
výstava představí náhled do jeho obrazů od 90. let až
k těm současným. www.gkk.cz
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4. 11. 2016 / Loutkové představení / Sušice, KD Sokolovna / pohádka Čert a Káča, od 17
hodin. www.loutky.unas.cz
4. 11. 2016 / Přednáška Hasana Zahiroviće / Horažďovice, Městské muzeum / povídání o
Bosně a Herzegovině od 18 hodin. www.muzeumhd.cz
4. 11. 2016 / Umění na dvoře Karla IV. / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce / přednáška
Petra Štěpána představí umění především pražského Karlova dvoru, ale také v karlovských
Čechách i na Moravě. Všemožné impulzy inspirovaly dvorskou i aristokratickou kulturu a
pomohly vytvořit osobité a pestré umění. Od 17 hodin. www.gkk.cz
5. 11. 2016 / Toulky Hornoplánskem / Horní Planá a okolí / pěší výlet, sraz v 9 hodin v IC,
přesun vlakem do Olšova, odtud pěšky do Horní Plané po nových zastaveních s lavičkami a
naučnými cedulemi. Trasy jsou v délce 8 a 20 km. Je možno zapůjčit zdarma hole.
www.horniplana.cz
5. 11. 2016 / Svatohuberstská mše / Stachy, Kostel Navštívení Panny Marie / od 18 hodin.
www.stachy.cz
5. 11. 2016 / Podzimní fichtlcup / Dolany u Čkyně / akce pro příznivce silných motorů, vý‐

Od 30. 11. 2016 / Výstava Sladké Vánoce / Klato‐
vy, Vlastivědné muzeum / nahlédnutí do historie
vánočního cukroví, cukrářství a klatovských cukrá‐
ren. V rámci výstavy bude do 30. 12. probíhat Vá‐
noční trh výrobků tradiční rukodělné výroby a li‐
dových řemesel. www.muzeum.klatovynet.cz
Od 30. 11. 2016 / Historie stolování v obrazech /
Klatovy, Vlastivědné muzeum / výstava obrazů.
www.muzeum.klatovynet.cz
Od 30. 11. 2016 / Z historie lázeňství / Klatovy,
Vlastivědné muzeum / výstava předmětů s temati‐
kou lázeňství. www.muzeum.klatovynet.cz

Setkání u kapličky sv.
Martina na bývalých
Zadních Paštích
I letos jste všichni zváni ke kapličce sv. Mar‐
tina na bývalé Zadní Paště již v sobotu 12. lis‐
topadu, ve 12 hodin, kdy se zde sejdou lidé
dobré vůle, kteří dokáží ocenit kouzlo místa,
jež je v polovině listopadu schopno návštěvní‐
ky přivítat téměř letním sluníčkem, stejně jako
i mlhou, sněhem a větrem.
Již po šesté se sejdeme na tomto kouzelném
a v dnešní době stále ještě krásně opuštěném
místě centrální části Šumavy, na úpatí hory
Křemelné a zároveň nad řekou Křemelnou a
oslavíme neuvěřitelných pět let od postavení
této drobné stavby a vysvěcení kapličky (11. 11.
2011 v 11 hodin a 11 minut).

borné občerstvení, zábava.
5. 11. 2016 / Pracovní patchworkový seminář / Klatovy, Vlastivědné muzeum / od 11 do
17 hodin s lektorkou Ing. Annou Králíkovou. www.muzeum.klatovynet.cz
5. 11. 2016 / Parkán / Horažďovice, KD / od 21 hodin rocková zábava. www.horazdovice.cz
6. 11. 2016 / Drakiáda / Horní Planá, louka nad benzínovou čerpací stanicí / tradiční pod‐
zimní pouštění draků a posezení u ohníčku, buřtíky je třeba vzít s sebou, od 14 hodin.
www.horniplana.cz
7. 11. 2016 / Koncertní tour Jakuba Smolíka / Klatovy, KD / od 19 hodin.
www.mksklatovy.cz

Při pohledu do údolí tajemné řeky Křemelné
si často poutník uvědomí svoji skutečnou veli‐
kost a moc v porovnání s obrovským chrámem
šumavské přírody. Přijďte s láskou a pokorou a
prožijte s námi několik milých chvil u kapličky.
Protože se nám podařilo letos v létě splnit
další ze svých cílů – návrat varhan do kostela sv.
Vintíře v Dobré Vodě, rádi bychom vás odpo‐
ledne od 16 hodin pozvali na první oficiální var‐
hanní koncert, tentokrát studentů plzeňské
konzervatoře.

7. 11. 2016 / Večery s kresbou / Sušice, Galerie Sirkus / tématem bude interiér – prostor a
základy perspektivy, od 18 hodin. www.kulturasusice.cz
8. 11. 2016 / Podzimní koncert ZUŠ Vimperk / Vimperk, sál ZUŠ /od 18 hodin.
www.vimperk.cz
8. 11. 2016 / Strašidelný koncert / Horažďovice, hotel Prácheň / od 16 hodin.
www.zus.horazdovice.cz
9. 11. 2016 / Čištění Stolpersteine / Horažďovice / od 18 hodin. www.muzeumhd.cz
9. 11. 2016 / Blanka Šrůmová & Jan „Sahara“ Hedl a skupina Něžná noc / Prachatice,
Městské divadlo / od 19 hodin / www.kisprachatice.cz
9. 11. 2016 / Tvořivé podvečery / Horní Planá, Kavárna U tří Koček / přijďte si vyrobit an‐
dělíčka, od 17 hodin, cena 20 Kč za materiál. www.horniplana.cz
10. 11. 2016 / Klenoty starého věžního hodinářství a záhady Staroměstského orloje /
Vimperk, MěKS / beseda od 10 hodin. www.vimperk.cz

Pro zájemce z Plzně bude vypraven autobus.
Místo si můžete rezervovat na našem mailu
nebo
telefonních
číslech
603265034,
724006625.
Bližší informace na www. sumavskecesty.cz nebo
mailu sumavske.cesty@centrum.cz.
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10. 11. 2016 / Přednáška s promítáním „Českoslovenští letci v RAF“ / Netolice, muzeum
/ přednáší Dušan Vávra od 17 hodin. www.muzeumnetolice.cz
11. 11. 2016 / Na svatého Martina zima svůj chod začíná / Horní Planá, Rodný domek A.
Stiftera / Svatomartinská slavnost ve dvoře muzea s vystoupením dětí z mateřské školy, pří‐
jezdem Martina na bílém koni a průvodem lampionů ulicemi města, od 17 hodin.
www.horniplana.cz
11. 11. 2016 / Mezinárodní den veteránů válek / Prachatice / www.prachatice.eu
11. 11. 2016/ Mezinárodní den veteránů světových válek / Vimperk / vzpomínkové akty
též v osadách Klášterec, Boubská, Výškovice; v IC Vimperk putovní výstava historických arte‐
faktů a zbraní.
11. 11. 2016 / Celebrity – Ondřej Sokol / Prachatice, Městské divadlo / od 19 hodin /
www.kisprachatice.cz
11. 11. 2016 / Loutkové představení / Sušice, KD Sokolovna / pohádka Kocourek Mourek,
od 17 hodin. www.loutky.unas.cz

Svatomartinská slavnost i
adventní lidový trh
v Horní Plané
V Horní Plané U Stifterů na dvoře se v pátek
11. listopadu 2016 od 17 hodin uskuteční již tra‐
diční svatomartinská slavnost s průvodem svě‐
tel, luceren i lampiónů.
Přijďte, možná se objeví i sv. Martin na koni!
Ve dvorku rodného domu A. Stiftera vystoupí děti
z mateřské školy a poté se vypraví průvod lampi‐
ónů přes náměstí až ke kostelu.
O víkendu 11. – 13. listopadu pak budete moci
oslavit svátek sv. Martina i v místních vybraných
restauracích, kde se bude servírovat husí menu a
svatomartinská vína.

11. 11. 2016 / Martinské hody / Železná Ruda, Penzion „U zlomené lyže“ / od 11 hodin
svatomartinská husička a jiné dobroty, 724 591 260.
11. 11. 2016 / Svatomartinský koncert ‐ Original Band / Horažďovice, hotel Prácheň /
www.horazdovice.cz
11. 11. 2016 / Loutkové představení – Míček Flíček / Horažďovice, Městské muzeum / od
17 hodin. www.tyjatr.cz
11. 11. 2016 / Radim Uzel a Pepa Štross – O sexu převážně nevážně / Kašperské Hory, kino
/ nový, velice úspěšný a divácky velmi vděčný pořad s doktorem Radimem Uzlem. Poutavé,
rozhodně poučné ale také nesmírně humorné vyprávění známého sexuologa Radima Uzla je
protkáno písničkami a básněmi Villona, Preverta a Kainara v podání Pepy Štrosse. Jde
o minimálně dvě hodiny vkusné zábavy, humoru, ale i ponaučení na ještě donedávna tabui‐
zované téma. Vstupné 120 Kč. www.kasphory.cz/kultura
11. 11. 2016 / 60. výročí souboru Šumava / Klatovy, KD / představení „Ke Klatovům vede
cesta“ od 19:30 hodin. www.mksklatovy.cz
11. ‐ 13. 11. 2016 / Martinská husa / Horní Planá / po celý víkend je ve vybraných restaura‐
cích servírováno husí menu a Svatomartinské víno. www.horniplana.cz
12. 11. 2016 / Šumava Litera / Vimperk, hotel Zlatá Hvězda a MěKS / šumavský literární
festival je zaměřen na popularizaci regionální jihočeské literatury s důrazem na Šumavu.
Představí místní malá nakladatelství, spisovatele zde narozené či spisovatele, kteří se ve
svém díle Šumavy dotýkají. Hodlá představit Šumavu jako domov různých literárních postav,
Šumavu jako místo literárních toulek. Od 11 hodin. www.meks‐vimperk.com
12. 11. 2016 / Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi – sítotisk / Klenová, vila Paula / vytvoříme
si potisk na textil, od 14 hodin. www.gkk.cz
12. 11. 2016 / Kult Tour – koncert skupin Visací zámek a Vypsaná fixa/ Sušice, KD Soko‐
lovna / od 21 hodin. www.kulturasusice.cz
12. 11. 2016 / Tradiční setkání u kapličky sv. Martina / Zadní Paště / od 12 hodin.
12. 11. 2016 / Svatomartinský sjezd z Pancíře / Pancíř / od 12 hodin sportovně recesistický
závod za účelem přivolání paní Zimy do hor, z Pancíře po Belvedér.
www.sumava.net/itcruda
12. 11. 2016 / Varhanní koncert / Dobrá Voda u Hartmanic / nové varhany v kostele rozez‐
ní studenti plzeňské konzervatoře. www.hartmanice.cz
12. 11. 2016 / Svatomartinský jarmark / Horažďovice, zámecké nádvoří / od 9 hodin.
www.horazdovice.cz
12. 11. 2016 / Tradiční Svatomartinské posvícení / Javorník / www.javorniksumava.cz

Ani v závěru listopadu se v Horní Plané nudit
nebudete, v sobotu 26. listopadu se můžete vá‐
nočně naladit při adventním lidovém jarmarku v
Rodném domku Adalberta Stiftera.
Těšit se můžete na lidový trh, řemesla, domácí
regionální produkty, muzejní dílnu, kolorování
historických pohlednic, pohádková vyprávění,
zimní kino, či soutěž šumavské Vánoce.
Také si budete moci prohlédnout výstavu "za
okny u Stifterů"‐ od adventu do Hromnic mohou
lidé číst v obraze Vánoc v textu Adalberta Stiftera
Vánoce. Akce se uskuteční od 10 do 17 hodin.
O první adventní neděli 27. listopadu pak bu‐
de v 17 hodin slavnostně rozsvícen vánoční strom
na náměstí, zazní sváteční slovo starosty města, a
předvánoční pohodovou náladu pomůže vykouzlit
vystoupení hornoplánských dětí a místních hu‐
debníků.
Kontakt: Památník‐rodný dům Adalberta Stiftera,
pobočka Regionálního muzea v Českém Krumlově,
Palackého 21, 382 26 Horní Planá;
telefon/fax 380 738 473,
e‐mail:
ter@horniplana.cz, www.horniplana.cz

stif‐
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12. 11. 2016 / Katapult / Prachatice, Hotel Park / od 20 hodin / www.kisprachatice.cz
12. 11. 2016 / Marionetová hra Antonína Pruchy / Klatovy, KD / Princezna na hrášku
s oblohou modrou od 14 a 16 hodin. www.klatovy.cz

Svatomartinský sjezd
z Pancíře

13. 11. 2016 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, návštěvnické centrum / poznejme život vlků
na Šumavě a jejich život ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, komentovaná návštěva ven‐
kovní expozice s výběhem vlků v přirozeném prostředí, od 13 hodin. www.npsumava.cz

Členové Horské služby chystají letos již 6. roč‐
ník originální sportovně recesistické akce, která
nabízí turistům i samotným aktérům vskutku
jedinečnou podívanou i zábavu.

14. 11. 2016 /
Komentovaný filmový večer s Petrem Hejnou za světem Rudého moře /
Netolice / v městské knihovně v dětském oddělení od 18 hodin. www.muzeumnetolice.cz

Jedná se o sjezd z Pancíře v maskách na čem‐
koli nemotorovém. Akce se uskuteční v sobotu
12. 11. 2016 od 12 hodin. Jejím cílem je přivolání
sněhu do hor. Zdali se sníh přivolat podaří, přijď‐
te se sami přesvědčit.
Sjezd se uskuteční od chaty na Pancíři až k pivova‐
ru Belvedér.

14. – 15. 11. 2016 / Prodejní trh / Horažďovice, KD / www.horazdovice.cz
15. 11. 2016 / XI. Ples seniorů / Klatovy, KD / Pořádá Klub seniorů, MÚSS a MěKS Klatovy
od 13:30 hodin. www.mksklatovy.cz
15. 11. 2016 / Domnělé povstání svobodných zednářů v Praze v roce 1766 / Prachatice,
muzeum / přednáška PhDr. Františka Kubů od 17 hodin. www.prachatickemuzeum.cz
16. 11. 2016 / Sketchman II. / / Horažďovice, KD / divadlo Komediograf uvádí poctivou
komedii pro silnější nátury v 19.30 hodin. www.horazdovice.cz
16. 11. 2016 / Harlej / Klatovy, KD / od 19:30 hodin. www.mksklatovy.cz
16. 11. 2016/ Na Stojáka live – stand up comedy show/ Sušice ‐ KD Sokolovna / od 20 ho‐
din. www.kulturasusice.cz
17. 11. 2016 / Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy, radnice / od 19 hodin kon‐
cert J. Hutky ke státnímu svátku. www.mksklatovy.cz
17. ‐ 20. 11. 2016 / 17. listopad a rozloučení se sezonou / Hrad Kašperk / www.kasperk.cz
18. 11. 2016 / Koncert Bar‐
bory Polákové – kdo je tady
víc než ty / Klatovy, KD / od
19
hodin.
www.mksklatovy.cz
18. 11. 2016 / Loutkové
představení / Sušice, KD
Sokolovna / pohádka Zakle‐
tá princezna, od 17 hodin.

Příjezd paní Zimy do
Netolic
S blížícími se Vánocemi přichází čas na klidné
a romantické večery. A jeden takový můžete
prožít v neděli 20. listopadu 2016 ve zvonkovém
vlaku Českých drah na trati České Budějovice ‐
Netolice.
Do Netolic přijede Paní Zima. Zvláštní motoro‐
vý vlak pojede z Českých Budějovic do Netolic,
kam vlaky již běžně nejezdí. Jízdu ve vlaku zpří‐
jemní autorské čtení Pohádek pana přednosty
Drahoráda. Z netolického nádraží, kam vlak do‐
razí v 16.10 hodin, půjde zvonkový průvod na
náměstí, kde nás čeká zajímavý program.
Přijede Paní Zima a přiletí anděl! Ohřejeme se
punčem a pobavíme se na netolickém historic‐
kém náměstí. Děti si budou moci vypustit baló‐
nek s přáním Ježíškovi. Od 15 do 18 hodin se na
náměstí bude konat řemeslný trh, v muzeu bude
pro děti připravena řemeslná dílnička ‐ zdobení
perníčků.

www.loutky.unas.cz
18. 11. 2016 / Rockpárty 14 / Vimperk, Zlatá Hvězda / druhá Rockpárty v tomto roce bude
v podání slovenské kapely Iné Kafe a Support. www.hotelzlatahvezda.cz
18. 11. 2016 / Bratři Karamazovi / Horní Planá, sál KIC / undergoundový koncert od 21 ho‐
din, vstupné 80 Kč. www.horniplana.cz
18. 11. 2016 / Ševčíkovy hudební večery – Pěvecký sbor Martinů Voices / Horažďovice,
hotel Prácheň / od 19 hodin. www.horazdovice.cz
19. 11. 2016 / Vernisáž výstavy – Roman Szpuk / Horažďovice, Městská galerie / od 16 ho‐
din. www.muzeumhd.cz
19. 11. 2016 / Vepřové hody / Kašperské Hory, budova hasičárny / ke koupi i k zakousnutí
budou jitrnice, jelítka a prdelačka. www.kasphory.cz/kultura
20. 11. 2016 / Příjezd paní Zimy / Netolice, náměstí / od 15 do 18 hodin trhy a kulturní
program na náměstí, v rámci akce bude z Českých Budějovic vypraven nostalgický vlak.
www.netolice.cz
20. 11. 2016 / Kateřinská pouť / Hartmanice / v 11:30 poutní mše v kostele sv. Kateřiny.
www.hartmanice.cz
21. 11. 2016 / Šumavské vánoční klábosení / Lenora, sokolovna / od 17 do 19 hodin
tvorba adventních věnců, svícnů na vánoční stůl a dekorací na dveře, cena programu 50 Kč,

Vyhřátý zvonkový vlak nás večer odveze zpět
do Českých Budějovic. Děti do 18 let, které bu‐
dou mít zvonek, cestují zdarma!
Jízdní řád a bližší informace k akci na
www.cd.cz/jihocesky‐kraj.

Pečení chleba v Lenoře
Máte rádi vůni čerstvě upečeného chleba?
Přijďte na veřejné pečení do Lenory. Bude se
tradičně konat poslední sobotu v měsíci listo‐
padu, tedy 26. 11. 2016.
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s sebou si přineste podklady na věnce, svíčky, ozdoby dle vlastního vkusu.
www.npsumava.cz
21. 11. 2016 / Večery s kresbou / Sušice, Galerie Sirkus / tématem bude draperie – světlo a
stín, od 18 hodin. www.kulturasusice.cz
22. 11. 2016 / Šumavské vánoční klábosení / Nová Pec, ZŠ / od 17 do 19 hodin tvorba
adventních věnců, svícnů na vánoční stůl a dekorací na dveře, cena programu 50 Kč, s sebou
si přineste podklady na věnce, svíčky, ozdoby dle vlastního vkusu. www.npsumava.cz
22. 11. 2016 / Úsměvy Ivo Šmoldase / Prachatice, Městské divadlo / od 19 hodin /
www.kisprachatice.cz
22. 11. 2016 / Přednáška Hrad Skála / Klatovy, Vlastivědné muzeum / promítání filmu a
vyprávění o historii hradu; pověsti, zážitky z natáčení; beseda; přednáší Libor Marek, začá‐
tek v 17 hodin v přednáškovém sále; vstupné 40 Kč. www.muzeum.klatovynet.cz

Pečení pravidelně láká místní i turisty. Veškerý
chléb a pečivo na místě rozdává pekař Augustin
Sobotovič, který se tomuto řemeslu vyučil na
Slovensku a na Šumavu se dostal jako voják a již
zde zůstal natrvalo. Možnost ochutnat dobroty
při tradiční ukázce pečení mají turisté každou
poslední sobotu v měsíci a také při kulturních
akcích jako je „Šumavské léto s párou“ nebo „Le‐
norské slavnosti“.
Do kasičky na přístřešku můžete naoplátku da‐
rovat příspěvek pro postižené děti. Lenorská ve‐
řejná pec, která patří mezi takzvané hliněnky,
byla postavena v letech 1834‐1837 a znovu se
rozhořela až v roce 1997. Tehdy již byla technic‐
kou památkou a do její opravy se pustila skupin‐
ka místních.

23. 11. 2016 / Šumavské vánoční klábosení / Stožec, IC / od 17 do 19 hodin tvorba ad‐
ventních věnců, svícnů na vánoční stůl a dekorací na dveře, cena programu 50 Kč, s sebou si
přineste podklady na věnce, svíčky, ozdoby dle vlastního vkusu. www.npsumava.cz
24. 11. 2016/ Vázání adventních věnců / Kašperské Hory, společenská místnost DPS / Ob‐
lastní charita Sušice zve všechny na tradiční vázání adventních věnců a vánoční výzdoby,
materiál na výrobu věnců si můžete přinést s sebou nebo si ho zakoupit přímo na místě.
www.kasphory.cz/kultura
25. 11. 2016 / Rozsvícení vánočního stromu / Klatovy, náměstí / od 17 hodin tradiční akce
s kulturním programem. www.mksklatovy.cz
25. 11. 2016 / Šumavské hody / Železná Ruda, Hotel a pivovar Belvedér / od 15 hodin vep‐
řové hody, pivo z vlastního pivovaru. www.sumava.net/itcruda
25. 11. 2016 / Evropské umění v době Karla IV. / Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce / na
dvoře císaře a krále Karla vzkvétala kultura, která byla poučená uměleckými výboji nejvyspě‐
lejších zemí Evropy. Na druhou stranu byla tato kultura obohacena o nové myšlenky, po‐
mohla vytvářet kulturu evropskou, jakési předznamenání pozdějšího internacionálního slo‐
hu. Přednáška Petra Štěpána od 17 hodin. www.gkk.cz
25. 11. 2016 / Loutkové představení / Sušice, KD Sokolovna / pohádka Dračí vejce, od 17
hodin. www.loutky.unas.cz
25. 11. 2016 / Loutkové představení –
O Budulínkovi / Horažďovice, Městské
muzeum / od 17 hodin. www.tyjatr.cz
26. 11. 2016 / Adventní lidový jarmark
„U Stifterů“ / Horní Planá, rodný dům
A. Stiftera / lidový trh, řemesla, domácí
regionální produkty, muzejní dílna, ko‐
lorování historických pohlednic, po‐
hádková vyprávění, zimní kino, soutěž
šumavské Vánoce. Výstava "za okny u Stifterů"‐ od adventu do Hromnic mohou lidé číst
v obraze Vánoc v textu Adalberta Stiftera Vánoce. Od 10 do 17 hodin. www.horniplana.cz
26. 11. 2016 / Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, vánoční trhy, zvonkový průvod /
Vimperk, náměstí / od 13 hodin. www.vimperk.cz
26. 11. 2016 / Pečení chleba / Lenora, obecní pec / www.sumava.net/iclenora
26. 11. 2016 / Pohádkové pivo pro rok 2017 / Železná Ruda, Hotel a pivovar Belvedér / od
13 hodin 9. ročník mezinárodní pivovarské soutěže. www.sumava.net/itcruda
26. 11. 2016 / Adventní koncert / Hojsova Stráž, kostel / od 18 hodin zazpívá v kostele Že‐
leznorudský smíšený sbor. www.sumava.net/itcruda
26. 11. 2016 / Fitness maraton / Kašperské Hory, sportoviště / šestihodinový maraton ve
fitness disciplínách. www.sport.kasphory.cz

Veřejné obecní pece sloužily nemajetným ob‐
čanům, kteří neměli dost peněz na to, aby si po‐
stavili doma pec vlastní. Obvyklé bylo, že se na
pečení domlouvalo více rodin najednou a hospo‐
dyňky pak už jen přinášely k vyhřáté peci připra‐
vené vykynuté těsto v ošatce a odnášely si upe‐
čený chléb, který vydržel i týden.
Veřejné pece se nacházely v obcích a osadách
po celé Evropě především ve středověku. Tam,
kde nebyly veřejné pece, se chodilo péci za po‐
platek 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 informací o pečení a dalších akcích v Lenoře
naleznete na www.lenora.cz

Listopad v Šumavském
pivovaru ve Vimperku
Kromě postupného uvádění dalších piv na vý‐
čep – v listopadu, vedle standardní nabídky le‐
žáckých piv světlého, polotmavého a tmavého,
bude na čepu po roce opět Vimperský jantarový
Doppelbock 18°, krásné polotmavé pivo z řady
Bock, dříve ve Vimperku vařené.

www.isumava.cz
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27. 11. 2016 / Rozsvícení vánočního stromu / Kašperské Hory, náměstí / od 13 do 17 hodin
vánoční trhy, koncert klarinetového souboru, v 16.30 hodin zvonkový průvod, v 17 hodin
rozsvícení vánočního stromu. www.kasphory.cz/kultura
27. 11. 2016 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, návštěvnické centrum / poznejme život vlků
na Šumavě a jejich život ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, komentovaná návštěva ven‐
kovní expozice s výběhem vlků v přirozeném prostředí, od 13 hodin. www.npsumava.cz

V pivovaru došlo i k významným technologic‐
kým změnám, které umožní zvyšovat produkci
k pokrytí narůstající poptávky dodávek sudového
piva do horských středisek na Šumavě i v Praze.

27. 11. 2016 / Rozsvícení vánočního stromku / Železná Ruda / od 17 hodin rozsvícení vá‐
nočního stromu, zazpívá Železnorudský smíšený sbor, na místě občerstvení a svařáček.
V 17.30 se od kostela vydá zvonkový průvod k hotelu Belvedér. www.sumava.net/itcruda
27. 11. 2016 / Rozsvícení vánočního stromu na sušickém náměstí / Sušice, náměstí Svobo‐
dy / od 17 hodin. www.kulturasusice.cz
27. 11. 2016 / Koncert kapely Mandrage / Klatovy KD / od 19:30 hodin.
www.mksklatovy.cz
27. 11. 2016 / Slavnostní zapálení 1. adventní svíce / Prachatice, Velké náměstí / rozsvíce‐
ní vánočního stromu za doprovodu žesťo‐
vého souboru, koncert flétnového kvarte‐
ta Quartet Flauto Traverso v kostele sv.
Jakuba. www.prachatice.eu
27. 11. 2016 / Voňavá adventní neděle /
Klatovy / vystoupení dětských sborů,
ukázky tradičních rukodělných řemesel,
pletení vánočky, ochutnávka vánočního
cukroví a … přijde i kouzelník! V sále
Střední školy zemědělsko‐potravinářské
od 10 hodin. www.klatovy.cz
27. 11. 2016 / Rozsvícení vánočního
stromu na náměstí / Netolice /
www.netolice.cz
27. 11. 2016 / Posezení s písničkou / Ho‐
ražďovice, KD / od 15 hodin zahrají
k poslechu i tanci Jihočeští rodáci.
www.horazdovice.cz
27. 11. 2016 / Rozsvícení vánočního stromu / Horažďovice, u kina Otava /
www.horazdovice.cz
27. 11. 2016 / Rozsvícení vánočního stromu / Horní Planá, před radnicí / vystoupení hor‐
noplánských dětí, sváteční slovo starosty města Jiřího Hůlky za hudby Petra Scheucha a Ro‐
driego Estavése. Od 17 hodin. www.horniplana.cz
29. 11. 2016 / František Josef I. Panovník na přelomu dvou epoch/ Prachatice, muzeum /
přednáška Prof. PhDr. Ivana Šedivého, CSc., z Ústavu českých dějin FF UK Praha, od 17 ho‐
din. www.prachatickemuzeum.cz

Celý provoz pivovaru můžete vidět během své
návštěvy pivnice. Prohlídka je vždy doprovozena
odborným výkladem o vaření a výrobě piva vše‐
obecně i konkrétně v podmínkách Šumavského
pivovaru.
Naše čepovaná piva můžete ochutnat v pivnici
ve Vimperku (ihned pod náměstím Svobody ve
Steinbrenerově ulici). Odtud si je můžete jako
obvykle odnést i v lahvích, nově pak silnější spe‐
ciální piva i ve skleněných lahvičkách 0,33 l
s korunkovým uzávěrem nebo jejich sadu
v dřevěné nosičce. S blížícím se koncem roku u
nás třeba najdete vhodný dárek nejen v podobě
piv, ale i našeho pivního skla a jiných pozorností.
Kde a kdy jaké pivo najdete i jinde, se vždy do‐
zvíte
na
webových
stránkách
www.sumavskypivovar.cz.
Srdečně vás zveme k návštěvě a posezení. Rádi
připomínáme, že naše piva jsou od roku 2010
nositeli certifikace Šumava originální produkt.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk,
www.sumavskypivovar.cz

30. 11. 2016 / Koncert Petry Janů / Vimperk, KD Cihelna / od 19 hodin. www.meks‐
vimperk.com

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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K Modrému obrazu
okolo vrchu Granátník

Stručný popis trasy
Zaparkujeme na parkovišti nad osadou Nový Dvůr u Českého
Krumlova a půjdeme východním směrem po asfaltové silnici, která
je proznačena jako cyklostezka č. 1166, 1169. Prvních 600 m půjdeme zároveň po NS Granátník. Po cca 2 km dojdeme mírným
stoupáním k volně přístupné dřevěné rozhledně, která je vysoká
pouhých 5 metrů a poskytuje výhled severovýchodním směrem k
Novohradským horám. Na ochozu rozhledny je umístěna informační tabule s popisem všech míst v dohledu. Odtud budeme stoupat
pěšinou nad rozhlednu, nyní opět po NS Granátník přes vrchol hory Granátník, cestou míjíme několik informačních panelů o fauně a
flóře této lokality, až dojdeme k rozcestí u Modrého obrazu. Místu
se také říká U modrého Pánaboha. Na jednom ze stromů visí krásný renovovaný obraz Ježíše Krista na modrém podkladu. Obraz
připomíná událost z roku 1787, kdy pytláci pověsili knížecího hajného na strom za nohy, hlavou do mraveniště. Postupem času se
stal Modrý obraz orientačním bodem, místem pro odpočinek i tiché
zamyšlení. Odtud se vydáme po modré TZ zpevněnou cestou k
parkovišti.

Výškový profil trasy

Parkování: parkoviště nad obcí
Nový Dvůr
GPS: 48.8373028N, 14.3089708E
Nástupní místo: nástupní místo
u parkoviště, značení NS
Granátník
Značení: částečně po naučné
stezce Granátník, cyklostezka
č.1166, modrá TZ
Časová náročnost: cca 2 hod.
Fyzická náročnost: střední,
vhodné i pro rodiny s dětmi,
nevhodné pro kočárky
Délka trasy: 5 km
Povrch: asfaltová cesta, lesní
kamenitá pěšina, lesní zpevněná
cesta
Zajímavosti na trase:
rozhledna, poutní místo u
Modrého obrazu
Občerstvení: ne, pouze vlastní
Zajímavosti v okolí: Zámek a
Grafitový důl v Českém
Krumlově, klášter Zlatá Koruna
(9 km), rozhledna a hvězdárna
Kleť (16 km)

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Investice do vaší budoucnosti.
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