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Kašperské Hory spolu s hradem Kašperkem
žijí i v zimě
Kašperskohorsko je ideálním místem pro zimní radovánky. Nabízí možnost sportovního
vyžití, přímo ve městě můžete využít udržovaný Ski areál s celkovou délkou tras 1,5 km; za
dobrých sněhových podmínek lákají k výletům na běžkách desítky kilometrů upravených
běžeckých tras. Těm, co sportu moc neholdují, doporučujeme krátký výlet na hrad
Kašperk, který od 28. 12. do 1. 1. otevírá brány svým návštěvníkům.
Večerní čas vám zpříjemní tematická vánoční noční prohlídka města s průvodcem navíc
doplněná šálkem horké kávy. Představte si historické horské městečko zahalené do vrstvy
bílého prachového sněhu, blikající vánoční osvětlení na lampách a domech. V rukou držíte
šálek dobré kávy nebo horké čokolády a posloucháte vyprávění o vánočních zvycích, tradi‐
cích a historii šumavského městečka. Letos se na tyto večerní prohlídky s průvodcem může‐
te těšit od pondělí 28. 12. do čtvrtka 31. 12. 2015.
Od 3. adventní neděle si opět po roce přijďte na radnici prohlédnout největší skříňový bet‐
lém v Čechách, kde návštěvníkům jeho autoři pánové Hrach a Brož připravují na 25 dalších
postaviček. Dnes jich tam můžete vidět 125, spolu s nádhernými stavbami zachycujícími his‐
torické Kašperské Hory. Snad už v příštím roce se betlém promění ze statického na mecha‐
nický.
Kultury není nikdy dost a proto i letos se usku‐
teční od 27. 12. řada vánočních koncertů, jako
např. tradiční Rybova mše vánoční v kostele sv.
Markéty nebo koncert členů sboru Musica Lucis.
Na Silvestra se v lyžařském areálu projede prů‐
vod lyžařů s pochodněmi, kteří přivítají nový rok.
Veronika Rosecká, MěKIS Kašperské Hory

Výstavy a dlouhodobé
akce v prosinci
do 12. 12. 2015 / Vystava "Po zarostlém chod‐
níčku" / Horní Planá, rodný dům A. Stiftera /
www.sumava‐lipno.eu
do 30. 12. 2015 / Výstava Josefa Jakší / Pracha‐
tice, Galerie Dolní brána / www.kisprachatice.cz
do 30. 12. 2015 / Vánoční trh v muzeu / Klato‐
vy, Muzeum Dr. Hostaše / nabídka výrobků tra‐
diční rukodělné výroby a lidových řemesel.
www.muzeum.klatovynet.cz
do 30. 12. 2015 / Cesta světla / Prachatice, mu‐
zeum
/
výstava
o historii
svícení.
www.prachatickemuzeum.cz
do 31. 12. 2016 / Výstava Len na Šumavě /
Horní Planá, rodný domek A. Stiftera / lenka‐
hulka@seznam.cz
do ledna 2016/ Historické kočárky a panenky /
Klatovy, KD / vánoční výstava v galerii Atrium
KD. www.mksklatovy.cz
do 8. 1. 2016 / Historické kočárky a panenky ze
soukromé sbírky Aleny Balýové / Klatovy, Gale‐
rie Atrium / vánoční výstavu doplní svými pra‐
cemi děti výtvarných oborů DDM Klatovy na
ochozu galerie. Výstava pro veřejnost otevřena
do 22. 12. 2015 a od 4. 1. do 8. 1. 2016. Otevíra‐
cí doba PO ‐ PÁ od 9 do 12:30 a od 13 do 17 ho‐
din + bronzová, stříbrná a zlatá neděle.
www.mksklatovy.cz
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Kalendář prosincových akcí na Šumavě
2. 12. 2015 / Ondřej Havelka a Melody Makers / Sušice, KD / koncert od 19 hodin.
www.kulturasusice.cz
2. 12. 2015 / Nenuďme se doma / Kvilda, IS / vyrobte si papírovou krajku technikou per‐
gamano, obyčejný papír se pod vašima rukama stane andílkem, květinou, či ptáčkem, od 18
hodin. www.npsumava.cz
3. 12. 2015 / Adventní koncert charity / Volšovy, zámecký areál / www.charitasusice.cz
3. 12. 2015 / Mikulášský koncert / Horažďovice, hotel Prácheň / od 16 hodin, pořádá ZUŠ
Horažďovice.
4. 12. 2015 / Loutkové představení pro děti / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka Jak v hos‐
podě napálili čerta. www.loutky.unas.cz
4. 12. 2015 / Vypouštění balónků s přáním pro Ježíška / Sušice, amfiteátr za ZUŠ / od 15
hodin.
4. 12. 2015 / Čertovské bruslení / Sušice, zimní stadion / od 17 hodin. www.sportoviste‐
susice.cz
4. 12. 2015 / Jak Honza s Kašpárkem o hladu vyhnali čerta z hradu / Horažďovice, městské
muzeum / od 17 hodin, loutkové představní v divadelním sále muzea – Tyjátr Horažďovice.
4. 12. 2015 / Nebeské náměstí aneb setkání Mikulášů, andělů a čertů / Klatovy, náměstí /
od 17 hodin. www.mksklatovy.cz
5. 12. 2015 / Nebíčko a peklíčko / Hrad Rabí / od 13 hodin přijďte oslavit svátek sv. Mikulá‐
še na hrad Rabí. Co vás čeká? V nebi plném an‐
dílků si pohrajete a zasoutěžíte v několika anděl‐
ských zastaveních. U nebeské brány pak můžete
pošeptat do ucha sv. Mikuláši svá tajná vánoční
přání. Pro malé i velké zlobivce je připraveno za‐
čouzené peklíčko v hradním sklepení. Již nyní si
Lucifer s čertíky připravuje malá šibalská překva‐
pení a také pilně zapisuje do Knihy hříchů všech‐
ny špatné skutky. www.hrad‐rabi.eu

do 8. 1. 2016 / Výstava Pošta za velké války /
Žihobce, muzeum / www.zihobce.eu/muzeum
do 12. 1. 2016 / Výstava Kouzlo vějířů / Žihobce,
muzeum / www.zihobce.eu/muzeum
do 15. 1. 2016 / Výstava obrazů Volyňského
malíře Pavla Škody / Žihobce, muzeum /
www.zihobce.eu/muzeum
do 21. 2. 2016 / Schránky vůní / Klatovy, Vlasti‐
vědné muzeum / parfémové flakony a nádobky
ze soukromé sbírky a ze sbírek muzea;
www.muzeum.klatovynet.cz
do 27. 2. 2016 / Výstava „Život na skle“ /
Kašperské Hory, Muzeum Šumavy / výstava je
pořádána u příležitosti 100. výročí narození auto‐
ra ‐ šumavského malíře JUDr. Václava Hrabánka
(2015 ‐ 2005. www.muzeum.sumava.net
do 28. 2. 2016 / Smíření / Klatovy, Vlastivědné
muzeum / výstava obrazů Václava Lamra s biblickou
tematikou. www.muzeum.klatovynet.cz

Mikulášský den na zámku
Skalice v Bohumilicích
Jízdárna Zámek Skalice zve v neděli 6. prosin‐
ce 2015 na Mikulášský den v Bohumilicích.
Akce bude začínat od 15 hodin kostýmovým
průvodem doprovázeným koňmi a pokračovat
před zámkem do večerních hodin, pro děti bu‐
dou připraveny vánoční dílničky, dále pak bude
na programu od 16 hodin zpívání koled, vystou‐
pení dětí z MŠ Čkyně a pekelné hrátky v podání
skupiny historického šermu Berit.

5. 12. 2015 / Čert a Mikuláš na náměstí / Sušice / od 17 hodin. www.kulturasusice.cz
5. 12. 2015 / S čerty nejsou žerty / Prachatice, Velké náměstí / od 17 hodin, čertovský rej /
www.kisprachatice.cz
5. 12. 2015 / Mikuláš, andělé a čerti / Chanovice / tradiční mikulášské nadělování.
www.chanovice.cz
5. 12. 2015 / Setkání u kaple sv. Barbory / Železná Ruda / tradiční akce Železnorudského
klubu u ohně, s občerstvením, od 14 hod. / tel.: 376 397 185.
5. 12. 2015 / Mikulášská zábava / Železná Ruda, Hotel „Na Stráži“ / od 20 hodin hraje BK
BAND, tel.: 376 361 227.
5. 12. 2015 / Mikulášská nadílka / Hojsova Stráž, Penzion „Dračí vila“ / od 18 hodin také
Hojsovu Stráž navštíví Mikuláš s čerty, tel.: 376 390 124.
5. 12. 2015 / Mikulášská pro dospělé / Železná Ruda, Penzion „U zlomené lyže“/ od 20
hodin taneční zábava, tel.: 724 591 260.
5. 12. 2015 / Zimní radovánky aneb čím se bavili měšťané před sto lety / Klatovy, Muzeum
Dr. Hostaše / komponovaný pořad PhDr. Jany Skarlantové (autorské slovo
doplněné ukázkami z dobové literatury a unikátními dobovými obrázky módy), od 15 hodin.
www.muzeum.klatovynet.cz

V 17.30 hodin se mohou děti těšit na mikuláš‐
skou nadílku.
Pro zahřátí těla i ducha bude k dispozici vá‐
noční punč, grog i ochutnávky vánočního cukroví.
Dále se můžete těšit na tradiční vánoční ozdoby,
vánoční perníčky, drobné dárky pod stromeček,
čaje, bylinky, jezdecké potřeby, jogurty z Vlčích
Jam a další tipy na vánoční dárky. Vstupné pro
děti do 6 let (školka) a účastníky v maskách
ZDARMA, ostatní 30 Kč. V celém areálu platí
přísný zákaz kouření!
Akce probíhá za každého počasí v kryté jízdárně.
Více na www.zamekskalice.cz nebo na tel.: 777
157 600.
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5. 12. 2015 / Mikulášská nadílka / Horní Planá, sál KIC / Mikuláš, Anděl a Čert navštíví hor‐
noplánské děti, které podaruje drobným dárečkem. Připraveny budou hry, soutěže a disko‐
téka, od 17 hodin. www.horniplana.cz
5. 12. 2015 / Vánoční hrátky / Kašperské Hory, Horský klub / 10.00 – 15.30 tvořivé dílny
pro děti i dospělé, přijďte si vytvořit vánoční dekorace, které si odnesete domů. Od 16 hodin
promítání pohádky. www.sumava.net/ickhory

Předvánoční večerní
chlumanský trh
Obec Chlumany srdečně zve na již tradiční
předvánoční večerní trh, který se bude konat v
pátek 11. prosince 2015 od 17 do 21 hodin na
prostranství u obecního úřadu Chlumany.

5. 12. 2015 / Mikuláš a čerti na náměstí / Vyšší Brod / od 17 hodin.
www.mestovyssibrod.cz
6. 12. 2015 / Hlasoplet / Hrad Rabí / od 16 hodin, první prosincový víkend vás přijede pří‐
jemně naladit do vánoční pohody mužský vokální kvintet Hlasoplet z Plzně. www.hrad‐
rabi.eu
6. 12. 2015 / Mikulášská nadílka / Kašperské Hory, Horský klub / od 17 hodin nadílka pro
děti i dospělé s doprovodným programem a malým občerstvením.
www.sumava.net/ickhory
6. 12. 2015 / Advetní koncert / Hrad Klenová, sýpka / koncert skupiny Roháči, od 16 hodin.
www.gkk.cz
6. 12. 2015 / Putování za Vánoční hvězdou / Prachatice, Městské divadlo / od 15 hodin,
pohádka pro děti / www.kisprachatice.cz
6. 12. 2015 / II. adventní neděle / Prachatice, Velké náměstí / od 18 hodiny /
www.kisprachatice.cz

Těšit se můžete na stánky plné dobrot a vánoč‐
ních dárků, připravených ke koupi ... a také vá‐
noční stromky!
Více o chlumanském trhu a akcích pořádaných v
Chlumanech naleznete na www.chlumany.cz.

6. 12. 2015 /Adventní neděle / Klatovy, náměstí / trhy s doprovodným kulturním progra‐
mem od 10 do 16 hodin. www.mksklatovy.cz

Adventní akce ve čkyňské
synagoze

6. 12. 2014 / Mikulášský den / Bohumilice, Zámek Skalice / průvod masek na koních, trh,
zpívání koled. www.zamekskalice.cz

Společnost pro obnovu synagogy vás zve na
adventní program do čkyňské synagogy, může‐
te se těšit na výstavy, přednášky i koncerty:

6. 12. 2015 / Zuzana Stirská &Fine Gospel Time / Klatovy, KD / vánoční koncert od 18 ho‐
din. www.mksklatovy.cz

VÝSTAVA OBRAZŮ MAXMILIÁNA BOHÁČE

6. a 7. 12. 2015 / Jak jsem se ztratil / Horažďovice, KD / divadelní představení ochotnické‐
ho spolku Tyjátr Horažďovice, v ne od 16.30, v po od 19.30 hodin. www.tyjatr.cz

Malé nahlédnutí do tvorby jednoho ze tří bratří
Boháčů, umělců, rodáků z blízké Volyně. Výsta‐
va, jež rozhodně stojí za zhlédnutí, bude v syna‐
goze do konce roku 2015.

7. 12. – 13. 12. 2015 / Vánoční výstava spojená s workshopy / Prachatice, Sklepy Staré
radnice / www.kisprachatice.cz
8. 12. 2015 / Jak jsem se ztratil / Horažďovice, KD / od 19.30 hod, divadelní představení
ochotnického spolku Tyjátr Horažďovice, www.tyjatr.cz
8. 12. 2015 / Škrtněte si, prosím / Sušice, kino / od 19 hodin zábavná talkshow Radka Na‐
kládala se zajímavými hosty. www.kulturasusice.cz
8. 12. 2015 / Archeologické výzkumy na Prachaticku 2007 – 2014 / Prachatice, muzeum /
od 17 hodin, přednášející Mgr. Ing. Marek Parkman. www.prachatickemuzeum.cz
9. 12. 2015 / Vánoční floristika s Hankou Šebestovou – Kindelmannovou / Sušice, kino /
od 17 hodin. www.kulturasusice.cz
9. 12. 2015 / Fanny agentura – Dana Homolová: Manželský čtyřúhelník / Městské divadlo
Prachatice / www.kisprachatice.cz
10. 12. 2015 / Společné zpívání koled na náměstí / Sušice / od 17 hodin.
www.kulturasusice.cz
10. 12. 2015 / Z historie zdobení vánočního stromku / Klatovy, Muzeum Dr. Hostaše /
přednáška PhDr. Jitky Lněničkové, od 16.30 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz
10. 12. 2015 / Předvánoční tvořivá dílna / Kašperské Hory, IS a SEV / vyrobíme si originální
dárky pod stromeček s využitím přírodních materiálů, od 15 hodin. www.npsumava.cz
11. 12. 2015 / 170. výročí Tyjátru / Horažďovice, KD / www.tyjatr.cz

NÁŠ DŮM V KOSMU ‐ VEČER S P. MARKEM
ORKO VÁCHOU
Pátek 12. prosince od 18 hodin. Další pokračo‐
vání tematických vědecko‐populárních předná‐
šek. Po Jiřím Grygarovi přivítáme další osobnost
s výjimečným darem sdělování vědeckých po‐
znatků srozumitelnou formou. Mgr. et Mgr. Ma‐
rek Vácha, PhD. je římskokatolickým farářem a
přednostou Ústavu etiky na 3. Lékařské fakultě
Univerzity Karlovy. Specializuje se na otázky
evoluční biologie a lékařské i environmentální
etiky z pohledu vědy a víry. Vstupné 50 Kč.
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11. 12. 2015 / Cesta zpracování vlny
s ukázkou / Bošice, tkalcovna / dozvíte
se vše o zpracování vlny, uvidíte prak‐
tickou ukázku tkaní, předení a plstění.
www.navlne.com
11. 12. 2015 / Loutkové přestavení pro
děti / Sušice, KD / od 17 hodin pohád‐
ka Když je komu nejhůře, Kašpárek mu
pomůže. www.loutky.unas.cz
11. 12. 2015 / Tvůrčí dílny / Volšovy,
zámecký areál / www.charitasusice.cz
11. 12. 2015 / Chlumanský předvánoční trh / Chlumany / večerní trh se skvělou atmosfé‐
rou a stánky plnými dobrot i dárků, od 17 hodin. www.chlumany.cz
11. 12. 2015 / Příběh jednoho hradu / Volary, kino / divadelní komedie od 19 hodin.
www.mestovolary.cz
12. 12. 2015 / Vánoce na hradě / Rabí, hrad / prohlídky hradu při svíčkách. Dozvíte se o
tom, jak čas adventu a Vánoc trávili naši předci. Při prohlídce se setkáte s oživlými postava‐
mi středověkého hradu. Po prohlídce si můžete poslechnout v konírně hradu středověkou
hudbu Gutta. www.hrad‐rabi.eu
12. 12. 2015 / Adventní jarmark / Horažďovice, zámecké nádvoří / od 9 hodin.
www.horazdovice.cz
12. 12. 2015 / Adventní koncert – Andrea Tögel Kalivodová / Horažďovice, kostel sv. Petra
a Pavla / od 18 hodin www.horazdovice.cz
12. 12. 2015 / Inspirace / Vyšší Brod / tradiční adventní burza nápadů, dárků, bohatý pro‐
gram a občerstvení s vůní Vánoc od 13 do 17 hodin na náměstí a od 18 hodin koncert Musi‐
ca viva v gotickém sklepení kláštera. www.mestovyssibrod.cz
12. 12. 2015 / Klatovský klášterní bazar / Klatovy, prostranství před dominikánským kláš‐
terem / od 9 do 15 hodin. www.klatovy.cz
12. 12. 2015 / Vánoce za časů našich prababiček aneb Jak se v Čechách strašívalo / Hrádek
u Sušice, zámek / divadelní představení o zapomenutých vánočních zvycích a tradicích, sta‐
vění betlému, zpívání koled, od 16 hodin. www.zamekhradek.cz

VÁNOČNÍ KONCERT ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
VE ČKYNI
Čtvrtek 17. prosince od 17 hodin. Tradiční před‐
vánoční prezentace hudebního umění malých i
větších muzikantů ze Čkyně a okolí.
VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÝCH
RŮŽIČKY, ROSETTA A MÍR

SBORŮ

pátek 18. prosince od 18 hodin. V jedinečné
akustice naší synagogy zazní vánoční koledy a
další písně v podání čkyňských pěveckých sborů
vedených p. učitelem Jaroslavem Fafejtou.
KONCERT
PRACHATICE

KLARINETOVÉHO

SOUBORU

Neděle 20. prosince od 17 hodin. Advent v sy‐
nagoze zakončíme setkáním s u nás již tradičně
vystupujícím hudebním tělesem mladých inter‐
pretů z Prachatic. Atmosféra vánočních koled
nám nebrání nahlédnout i do dalších žánrů.
Na všechny akce (s výjimkou přednášky 12. 12.)
je vstupné dobrovolné. TĚŠÍME SE NA VÁS.
Bližší informace na www.synagoga‐ckyne.cz.

Zima u Šumavouse
Zveme všechny návštěvníky Šumavy na Ad‐
ventní tvoření v sobotu 5.a 12.12. od 9:30 do
16:00 a od 28. do 31.12. od 9:30 do 16:00 na
prázdninový celodenní program „Vánoce a Sil‐
vestr u Šumavouse“ do Dětského centra Šuma‐
vous.
Celodenní zážitkový program je určen pro
všechny děti, které mají rády přírodu, dobro‐
družství a chuť poznávat nové věci. Aktivity jsou
za každého počasí venku v přírodě. V případě
velmi nepříznivého počasí využíváme zázemí
Dětského centra Šumavous.

12. 12. 2015 / Krampus show / Kaplice / průvod rakouských Krampus skupin od 18 hodin,
doprovodný program po celé odpoledne. www.krampuskaplice.cz
12. 12. 2015 / Krajkářský den / Klatovy, Muzeum Dr. Hostaše / ukázky paličkování členek
Krajkářského klubu, 10 – 16 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz
13. 12. 2015 / Cyrilometodějská misie a střední Evropa / Klatovy, Muzeum Dr. Hostaše /
vyprávění JUDr. Jiřího Štancla a Václava Fialy zakončené hudebním vystoupením žáků LŠU,
od 15 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz
13. 12 2015 / Středověké Vánoce / Prachatice, Velké náměstí / od 10 hodiny, celodenní
program, adventní trhy. www.kisprachatice.cz
13. 12 2015 / Vánoční koncert Věry Martinové / Prachatice, Městské divadlo / od 19 ho‐
din. www.kisprachatice.cz
13. 12. 2015 / Znovuotevření Kašperskohorského betléma / Kašperské Hory, radnice / od
17 hodin, i v letošním roce tvůrci betlému nachystali řadu překvapení. Přijďte se podívat i
vy. www.sumava.net/ickhory
13. 12. 2015 / Adventní neděle / Klatovy, náměstí / trhy s doprovodným kulturním pro‐
gramem od 10 do 16 hodin. Adventní koncert dětských pěveckých sborů od 17 hodin
v Jezuitském kostele. www.mksklatovy.cz

Děti během dne vyrábějí, tvoří a improvizují, aby
pak své nápady a kreativní výrobky použily k
hraní, zábavě a poznávání.
Veškeré podrobnosti, fotky z akcí z předchozího
roku naleznete na www.sumavous.cz, na FB pro‐
filu Sumavous.cz. Vaše případné dotazy rádi
zodpovíme na telefonu 602 483 534 a nebo
emailem jirka@sumavous.cz.
Přejeme všem vánoce v kruhu rodiny, zdraví a
štěstí v novém roce.
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13. 12. 2015 / Koncert duchovní hudby / Annín, kostel sv. Mořice / interpreti: Irena Pohl
Houkalová – soprán, Lukáš Vend – cembalo, od 14 hodin. www.pratelemourence.cz
14. 12. 2015 / Přástky ‐ tvůrčí dílna pro dospělé / Kašperské Hory, Horský klub / od 16 h
přijďte si s námi vytvořit výrobky pro vaše ratolesti. www.sumava.net/ickhory
14. ‐ 21. 12. 2015 / Adventní trhy na náměstí / Sušice / od 9 do 17 hodin.

Vánoce na hradě Rabí
Zpříjemněte si dobu adventu a navštivte
podvečerní prohlídky s neopakovatelnou at‐
mosférou zimního hradu.
Prohlídky při svíčkách se budou konat
v sobotu 12. Prosince od 16 hodin.

15. 12. 2015 / Cimbálová muzika České filharmonie / Sušice, Smetanův sál Gymnázia/ od
19:30 hodin, od Bacha po lidové Vánoce. www.kphsusice.cz
15. 12. 2015 / Vánoční koncert ZUŠ / Horažďovice, hotel Prácheň / od 16 hodin.
www.horazdovice.cz
16. 12. 2015 / Zpívání koled s Českým rozhlasem / Klatovy náměstí / od 17 hodin koncert
Petry Černocké se sborem Masarykovy základní školy Klatovy. www.klatovy.cz
16. 12. 2015 / Senior klub / Horní Planá, sál KIC / hudba, tanec a znalostní kvíz pro přátele
dechové hudby, od 15 hodin. www.horniplana.cz
17. 12. 2015 / Vánoční koncert / Horažďovice, KD / Otavanka, Poupata, Kvítek.
www.horazdovice.cz
17. 12. 2015 / Aneta Langerová – Turné Na Radosti / Městské divadlo Prachatice /
www.kisprachatice.cz
17. 12. 2015 / Metanoia a její hosté / Sušice, Smetanův sál /od 19:30 hodin koncert vážné
hudby. www.kulturasusice.cz
18. 12. 2015 / Loutkové představení pro děti / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka Jak se
Kašpárek těšil na Ježíška. www.loutky.unas.cz
18. 12. 2015 / Vánoční pohádka / Horažďovice, městské muzeum / od 17 hodin loutkové
představní. www.horazdovice.cz
18. 12. 2015 / Koncert Petry Černocké / Vacov, KD / v doprovodu Jiřího Pracného, od 20
hodin. www.vacov.cz
19. 12. 2015 / Předvánoční koncert / Chanovice, zámecký areál / od 18 h Volné sdružení
horažďovických zpěváků a muzikantů. www.chanovice.cz
19. 12. 2015 / Betlémské světlo / Vyšší Brod / od 17 hodin na nádvoří kláštera.
www.mestovyssibrod.cz
19. 12. 2015 / Vánoční pečení / Nezdice na Šumavě, muzeum / pekařský mistr Augustin
Sobotovič připraví kromě chleba a česnekových placek i tradiční vánočky. První pečivo bude
k ochutnání okolo 10 hodiny. www.nezdicenasumave.cz
19. ‐ 22. 12. 2015 / Vánoční řemeslné trhy / Klatovy, náměstí / trhy od 10 do 16 ho‐
din, doprovodný kulturní program od 13 hodin. www.mksklatovy.cz

Dozvíte se více o tom, jak čas adventu a Vánoc
trávili naši předci, překvapí vás i oživlé postavy
středověkých obyvatel hradu, poodhalíme i ně‐
co ze symboliky tohoto období.
Po prohlídce se můžete ohřát u jednoho z
velkých ohňů na nádvoří a ochutnat svařené
víno či čaj a přitom poslouchat v konírně středo‐
věkou hudbu Gutta. Prohlídka trvá 60 minut.
Akce je vhodná pro děti od 6 let.
Více informací na www.hrad‐rabi.eu

Vycházka za vlky na
sněžnicích
IS Rokyta připravila pro veřejnost poznávací
vycházku Klostermannovou stezkou k vlčímu
výběhu.
Akce se uskuteční 16. prosince 2015, od 9.30
do 13 hodin a je vhodná pro všechny věkové
kategorie i skupiny s dětmi. Trasa bude přizpů‐
sobena účastníkům.
V případě nevhodných sněhových podmínek lze
akci absolvovat jako vycházku bez sněžnic.
Sněžnice je možné zapůjčit.

20. 12. 2015 /
Mezinárodní vánoční trh / Bayerisch Eisenstein / tradiční vánoční
trh, hudba a zpěv, národní speciality z celého světa, 12 ‐19 hodin, tel.: +49 9925 940 316.
20. 12. 2015 / Adventní koncert / Annín, kostel sv. Mořice / Žihelský pěvecký smíšený sbor,
od 14 hodin. www.pratelemourence.cz
20. 12 2015 / IV. adventní neděle / Prachatice, Velké náměstí / od 18 hodin.
www.kisprachatice.cz
20. 12. 2015 / Vánoční koncert / Horažďovice, KD / Volné sdružení horažďovických zpěváků
a muzikantů. www.horazdovice.cz
20. 12. 2015 / Vánoční koncert sušického sboru Svatobor / Žihobce, kostel Proměnění Pá‐
ně /od 11 hodin.
22. 12 2015 / Rybova mše vánoční / Prachatice, Národní dům / od 19 hodin, smíšený pě‐
vecký sbor Česká píseň. www.kisprachatice.cz

Nutné předchozí objednání na tel.: 376
599 009. Sraz v 9.30 u IS Rokyta. Cena programu
je 50 Kč.
Více informací o akcích pořádaných Správou NP
Šumava naleznete na www.npsumava.cz.
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22. 12. 2015 / Zdobení perníčků / Kvilda, kavárna Na Kvildě / perníčky si mohou lidé při‐
nést vlastní, nebo si je nenazdobené zakoupit přímo v kavárně. Zdobící "náčiní" bude také k
dispozici. Vstupné, svařák a čaj, od 17 hodin. www.nakvilde.cz, tel.: 723 227 377.
23. 12. 2015 / Živý betlém / Horní Planá / vánoční legenda sehraná hornoplánskými ochot‐
níky se živými zvířaty a hudebním doprovodem, od 18 hodin. www.horniplana.cz
24. 12. 2015 /
Hojsovka sobě / Hojsova Stráž, kostel / vánoční koledy zazpívají hojso‐
večtí občané od 21 hodin, tel.: 376 361 227.
25. 12. 2015 / Vánoční koncert / Železná Ruda, kostel / od 18 hodin v kostele Panny Ma‐
rie Pomocné z Hvězdy zazpívá Železnorudský smíšený sbor, tel.: 376 397 033.

Vánoční pečení
v Nezdicích
Obecně prospěšná společnost Hostinný dům
si vás dovoluje srdečně pozvat na vánoční pe‐
čení, které se bude konat 19. prosince 2015 v
Muzeu řemeslné výroby v Nezdicích na Šumavě
čp. 143.
Manželé Sobotovičovi budou péct domácí
chléb, vánočky a další pekařské pochutiny. Část
výrobků bude k ochutnávce a k prodeji.

25. ‐ 26. 12. 2015 / Chanovický betlém / Chanovice, Expozice lidové architektury / před‐
stavení betlému řezaného v životní velikosti, 13 ‐ 17 hodin, sváteční vánoční setkávání ve
skanzenu. www.muzeum.klatovynet.cz
26. 12. 2015 / Pečení chleba v obecní peci / Lenora, obecní pec / lenorské placky, housky a
výtečný chléb; od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora
26. 12 2015 / Štěpánský běh / Prachatice, Městský stadion / od 10 hodin, běžecký závod.
www.kisprachatice.cz
26. 12. 2015 / Hej Mistře / Chanovice, kostel / od 17 hodin vánoční mše J. J. Ryby v podání
absolventů plzeňské konzervatoře a Železnorudského smíšeného sboru. www.chanovice.cz
26. 12. 2015 / Sjezd z Pancíře na historických lyžích / Pancíř / od 11 hodin výstup na Pancíř,
poté sjezd v historickém ob‐
lečení na histor. lyžích, start a
cíl: horní část Weissovy louky
na Špičáku. Te.: 724 062 612.
26. 12. 2016 / Pancíř Night
Vertical Race / Pancíř / ote‐
vřený večerní, skialpinistický
závod na Pancíř, start u dolní
stanice lanovky na Hofmanky,
od 17 hodin, tel.: 376
397 273.

V dopoledních hodinách jde převážně o sle‐
dování práce pekaře, hotové výrobky jsou k dis‐
pozici až později. Akce probíhá od 10 do cca 16
hodin.
Hostinný dům, o.p.s., Nezdice na Šumavě 143.
Více informací na www.hostinnydum.cz

Silvestrovské jízdy
zvláštních vlaků
Letos pořádá Stifterův pošumavský želez‐
niční spolek již šestnáctý ročník silvestrovských
jízd zvláštních vlaků do nejvýše položené že‐
lezniční stanice v ČR ‐ Kubovy Huti.
Neváhejte a přistupte do vlaku 31. prosince,
letošním tématem bude Noemova archa.

26. 12. 2015 / Inflagranti / Vimperk, Měks / sexy virtuozky balancují na jehlách v divokém
rytmu smyčců, od 19 hodin. www.meks‐vimperk.com
26. 12. 2015 / Štěpánská zábava / Horní Planá, sál KIC / od 20 hodin. www.horniplana.cz
27. 12. 2015 / Koncert skupiny Zebedeus / Hartmanice, synagoga / www.hartmanice.cz
27. 12. 2015 / Rybova mše vánoční / Kašperské Hory, kostel sv. Markéty / od 14 hodin
mše sv. s žehnáním manželům, vystoupí sbor a orchestr Šumavan.
www.sumava.net/ickhory
27. 12. 2015 / Živý Betlém / Netolice, kostel / od 17 hodin. www.netolice.cz
28. 12. 2015 / Vánoční vy‐
stoupení členů Musica Lucis /
Kašperské Hory, Muzeum
Šumavy / od 17 hodin.
www.sumava.net/ickhory
28. 12. 2015 /
Koncert /
Železná Ruda, Penzion U Zlo‐
mené lyže / od 20 hodin hu‐
dební skupina Golden Wind,
tel.: 724 591 260.
28. – 31. 12. 2015 / Vánoční
noční prohlídky města / Kašperské Hory, náměstí / od 17 hodin budou mít možnost ná‐

V minulých letech se mohli cestující podívat
třeba mezi detektivy, doktory, piráty, na divoký
západ, prožili pohádku i horor, přenesli se do
středověku i budoucnosti, potkali se s komikso‐
vými postavami a zažili mnoho dalších a neopa‐
kovatelných zážitků. Ani v letošním roce tomu
nebude jinak a proto se 31. prosince vydají čtyři
páry zvláštních vlaků z Vimperka na Kubovu Huť
a zpět.
Zvláštní vlaky Českých drah, které jsou spo‐
lupořadatelem akce, odjíždí z vimperského ná‐
draží v 7:46, 10:12, 11:50 a 13:46. Na nejvýše
položené a páté nejkrásnější železniční stanici v
Čechách bude pro cestující nachystáno tradičně
občerstvení, prohlídka techniky Horské služby,
úřadovna vlakové pošty a pojízdná pohádková
kancelář. Zájemci si zde budou moci zakoupit
upomínkové předměty, odeslat přání do Nové‐
ho roku i získat speciální silvestrovská razítka.
Další možností je absolvovat silvestrovský vý‐
stup na vrchol Boubína, kde bude pro úspěšné
horolezce připraven pamětní certifikát, pohled a
razítko.
Více o akci a jízdní řád silvestrčovských vlaků
naleznete na www.cd.cz/zazitky/kam‐na‐vylet/.
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vštěvníci Kašperských Hor s hrnkem horké kávy získat zajímavé informace o vánočních zvy‐
cích a tradicích na Šumavě v průběhu večerních prohlídek s průvodcem. Rezervace nutná na
tel. 376 503 413, omezená kapacita prohlídky. Prodej vstupenek ‐ radnice Kašperské Hory.
Bližší informace: www.sumava.net/ickhory nebo na tel. 376 503 413. Doporučujeme si mís‐
ta na prohlídce rezervovat. www.sumava.net/ickhory
29. 12. 2015 / Blázinec v prvním poschodí / Netolice, divadlo / divadelní představení od 18
hodin. www.netolice.cz
29. 12. 2015 / Vánoční koncert / Kašperské Hory, kostel sv. Markéty /
www.sumava.net/ickhory
30. 12. 2015 / Světlušky / Špičák, sjezdovka Sirotek / od 17 hodin předsilvestrovské večerní
lyžování a další program pro nejmenší lyžaře i rodiče. www.spicak.cz
30. 12. 2015 / Silvestrovské posezení s písničkou / Horažďovice, KD / od 15 hodin Malá
muzika Nauše Pepíka. www.horazdovice.cz

Vánoce v Šumavském
pivovaru ve Vimperku
Šumavský pivovar se o Vánocích přidrží už
osvědčené tradice: na čepu bude kromě tradič‐
ních českých piv (světlý ležák 11°, polotmavý le‐
žák 12° a tmavý speciál 13°) Vimperský vánoční
medový speciál 15°.
Je to již tradiční vánoční pivo, které má krásnou
zlatavou barvu a lahodnou chuť. Vařeno na zákla‐
dě světlého speciálu s použitím kvalitního domácí‐
ho medu získává toto pivo i osobitou jemnou vůni.
A k tomu i silnější pivo polotmavé: Vimperský jan‐
tarový Doppelbock 18° vystřídá Vimperský
7sladový speciál 17° ‐ nejlepší nové spodně kvaše‐
né pivo roku 2013.

31. 12. 2015 / Silvestrovský sjezd s pochodněmi / Špičák, sjezdovka Šance / tradiční sil‐
vestrovský sjezd nejprudší špičácké sjezdovky, od 17 hodin. www.spicak.cz
31. 12. 2015 / Silvestrovská zábava / Železná Ruda, Penzion „U zlomené lyže“/ od 19 ho‐
din, aneb „Prvorepublikový silvestr“, tel.: 724 591 260.
31. 12. 2015 / Půlnoční silvestrovský běh / Hojsova Stráž / od 23 hodin, tel.: 376 361 227.
31. 12. 2015 / Sjezd lyžařů s pochodněmi / Kašperské Hory, Skiareál Lišák / od 19 h vítání
Nového roku 2016. www.sumava.net/ickhory
31. 12. 2015/ Silvestrovský vlak / Vimperk – Kubova Huť / jízdy zvláštních vlaků, zábavné
skeče a program, letos na téma Noemo‐
va archa a oslava 115 let tratě Vimperk ‐
Lenora www.spzs.sweb.cz
31. 12. 2015 / Myslivecký Silvestr / Cha‐
novice, KD / od 20 hodin silvestrovská
veselice s bohatou zvěřinovou tombolou,
hraje
skupina
Melodion.
www.chanovice.cz
31. 12. 2015 / Silvestrovský výšlap na
Šibeniční vrch / Horšovský Týn / sraz
účastníků ve 13 hodin před informačním

Najdete nás v pátek až neděli ve Steinbrenerově
ulici ve Vimperku, mezi svátky 26.12. – 31.12. pak
denně 11‐23h., 31.12. do 20 h. Dobrá šumavská a
česká kuchyně, zvěřinové speciality a příjemné
prostředí Vás jistě potěší také.
Těšíme se na Vás!
Ivan Hojdar, Šumavský
www.sumavskypivovarcz

pivovar

Vimperk,

centrem na náměstí. www.mkzht.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‐mail kytlicova@rras.cz.
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Z Modravy na Březník

Stručný popis trasy
Zaparkujeme na centrálním parkovišti na Modravě, nejprve vyrazíme vpravo
asi 70 metrů a zde u turistického rozcestníku směr Březník odbočíme vlevo.
Asi po 150 metrech začínají krásně upravené stopy na ploše vpravo od cesty. Výlet podél Modravského potoka na hájenku Březník je pro lyžaře běžce
opravdu ideální. Cesta neustále mírně stoupá, sněhové podmínky jsou zde
ty nejlepší na Šumavě. Po zhruba 7 kilometrech nenáročné jízdy se náhle
úzké údolí otevře a my se octneme na horské louce snad přímo uprostřed
Šumavy. Z jihu na nás dohlíží nedaleký vrchol Luzný 1373 m n. m., na protilehlé stráni poslední z dochovaných domů dřívější lesnické osady - hájenka.
Rozjímání i radost z dosaženého cíle pomůže zpříjemnit návštěva v již zmíněné hájence. Zpět na Modravu můžeme pohodlně dojet stejnou trasou nebo zvolíme delší variantu a vydáme se pravou odbočkou na rozcestí Na
ztraceném a okruhem přes Lovčí skálu a Filipovu Huť.

Parkování: centrální parkoviště ve
středu obce Modrava
GPS 49.0237550N, 13.4965786E
Nástupní místo: z parkoviště
vpravo asi 70 m, u rozcestníku směr
Březník odbočíme vlevo, asi po
150m začínají upravené stopy
Značení: první část cesty nevede
trasa přímo po značené modré
turistické cestě, ale po souběžném
průseku vedle cesty, od rozcestí
Modravský potok pak již stopy vedou
přímo po lesní cestě.
Časová náročnost: dle sněhových
podmínek základní trasa 2-2,5h,
objížďkou přes Filipovu Huť 3-3,5h
Fyzická náročnost: základní
varianta – lehký profil snadné –
modrá (profilově vhodné i pro rodiny
s dětmi. Delší varianta – středně
těžké – červená

Výškový profil trasy

Délka trasy: základní trasa – 16km,
delší trasa 18 km
Povrch: pravidelně udržován
Zajímavosti na trase: hájenka
Březník, Luzenské údolí
Občerstvení: na Modravě
Servis lyží: na Modravě není k
dispozici

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

Edice Šumavské výlety • Zpracovala: Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. v roce 2015.
Vydáno pouze v elektronické verzi PDF. Foto: Hájenka na Březníku / Václav Šebelík
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