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Listopadové akce na Šumavě 
1. 11. 2022 / Jordánsko / Prachatice, muzeum / Cestovatelská přednáška Mgr. Jana Vágne-
ra od 17 hodin, vstupné dobrovolné. www.visit.prachatice.eu 

3. 11. 2022 / Šlapání zelí / Prachatice, muzeum / akce pro děti, od 14 hodin. 
www.visit.prachatice.eu 

3. 11. 2022 / Krasavci na chmelu / Vimperk, MěKS / … aneb chlapi jsou jen pro legraci. Ka-
meňáková legrace, plná laskavého i tvrdého humoru, s prvky pantomimy, tance, zpěvu a 
satiry na soudobou neradostnou realitu, která nás obklopuje každý den. Hrají: M. Peroutka, 
M. Šimůnek, B. Polák, J. Stránská, V. Upír Krejčí, B. Rajnišová, A. Vrzalová; od 19 hodin. 
vstupné: 420 Kč. www.kulturavimperk.cz 

3. – 6. 11. 2022 / Divadelní festival / Poběžovice, kino / Město Poběžovice a MKIS Poběžo-
vice Vás zvou na Divadelní festival V Kravatě, který bude zahájen ve čtvrtek 3.11.2022 od 
20:00 hodin v kině v Poběžovicích. Je pro Vás připravený pestrý divadelní program až do ne-
děle 6.11.2022. Všechna divadelní představení pro děti a dospělé, včetně divadelních 
workshopů naleznete na webových stránkách města Poběžovice. Vstupenky jsou v před-
prodeji od 1.10.2022. www.pobezovice.cz 

4. 11. 2022 / Hudební večer / Žihobce, muzeum / od 18 hodin zazní meditační hudba Jana 
Kotulána a Petra Korbeláře, vstupné 150 Kč. www.zihobce.eu 

4. 11. 2022 / Lucerničky pro sv. Martina / Prachatice, muzeum české loutky a cirkusu / vý-
tvarná dílna pro děti, od 16 hodin. www.visit.prachatice.eu 

5. 11. 2022 / Dirty Lesbian Duck & PNP / Prachatice, Kralova vila / Kachny“, legendární 
prachatická hardcore-metalová kapela, oslaví ve vile 30 let své existence! Vstupné dobro-
volné, od 19 hodin. www.visit.prachatice.eu 
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Výstavy a dlouhodobé akce 
do 25. 11. 2022 / Výstava Jak a co kvete na Šumavě
/ Sušice, výstavní prostory radnice / fotografie Ing. 
Přemysla Večeři, otevřeno: po, st 8:00 - 16:30, út, čt 
8:00 - 14:30, pá 8:00 - 13:30 hodin.
www.mestosusice.cz 

do 30. 11. 2022 / Výstava Babiček / Zámek Mlázovy
/ výstava 160 různých vydání knihy Babička k 160.
výročí úmrtí B. Němcové. www.zamekmlazovy.cz  

do 30. 11. 2022 / Výstava Kouzelný svět paličkované 
krajky / Vimperk, knihovna /
www.kulturavimperk.cz 

do 31. 12. 2022 / (Ne)obyčejný život pana učitele 
Adolfa Pintíře ve víru událostí 20. století / Žihobce / 
výstava o životě známého žihobeckého učitele, jehož 
život významně podepsaly všechny klíčové události 
minulého století. www.zihobce.eu 

do 31. 12. 2022 / Svět kostiček aneb Seva český fe-
nomén / Prachatice, muzeum / výstava exponátů 
z kostiček stavebnice Seva a dětská herna. 
www.prachatickemuzeum.cz 

do 1. 1. 2023 / Retrogaming / Klatovy, vlastivědné 
muzeum / interaktivní výstava o historických počíta-
čích a starých hrách. www.klatovy.cz 

do 21. 1. 2023 / Výstava Jindra Čapek: Zimní pohád-
ka / Prachatice, Galerie Dolní brána / ilustrace malí-
ře Jindry Čapka, který je jedním z předních představi-
telů slavné tradice českých malířů a knižních ilustrá-
torů. www.visit.prachatice.eu 
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5. 11. 2022 / Uzenobraní / Čestice, zámecké nádvoří / od 14 hodin, přijďte ochutnat domá-
cí uzené maso, sýry, mnoho druhů nápojů teplých i studených. Atmosféru doladí cimbálová 
muzika z Moravy Pajtáš. www.cestice.cz 

8. 11. 2022 / Kroniky města Prachatice / Prachatice, Rožmberský sál Staré radnice / před-
náška Mgr. Pavla Fencla, od 14 hodin, vstupné dobrovolné. www.visit.prachatice.eu 

9. 11. 2022 / Koncert TRIO OPERA DIVA / Vimperk, Kavárna Ve Skále / od 19 hodin, zpěv – 
Ani Vardanyan, flétna – Eva Mišková, klavír – Drahoslava Satorová. Vstupné dobrovolné. 
www.kulturavimperk.cz 

9. 11. 2022 / Kašperky žijou / Kašperské Hory, Horský klub / Téma: Komu patří moje vesni-
ce? Ostrov Rujána, oblíbený dovolenkový cíl v bývalém východním Německu, začal po sjed-
nocení země lákat investory. Stane se z vesnice Göhren komerční letovisko s omezeným 
prostorem pro komunitu místních? Od 15 hodin. www.kasphory.cz 

9. 11. 2022 / August Förster a Linda Coganová / Klatovy, městská knihovna - Refektář je-
zuitské koleje / klavírní koncert z cyklu August Fӧrster a jeho ženy od 19 hodin. 
www.klatovy.cz 

9. 11. 2022 / Romantický recitál – Jaroslav Svěcený a Lucie Tóth / Klatovy, divadlo / kon-
cert plný romanticky laděných skladeb 19. - 21. století jsou plné emocí a virtuosity, od 19.30 
hodin. www.klatovy.cz 

9. 11. 2022 / Král Šumavy / Husinec, KD / Zveme vás na exkluzivní předpremiéru TV seriálu 
Král Šumavy za účasti tvůrců, od 18 hodin, vstupné zdarma. FB mestohusinec 

 10. 11. 2022 / Podzimní koncert ZUŠ / Vimperk, ZUŠ / od 18 hodin. 
www.kulturavimperk.cz 

10. 11. 2022 / Šumavské bylinné – Zdeněk Šámal a Michal Kubal / Vimperk,  MěKS / od 19 
hodin, vstupné 100 Kč. www.kulturavimperk.cz 

10. 11. 2022 / Co přinesl vítr / Prachatice, Čajovna U hrušky / koncert Miroslava Mikeše, 
vstupné 80 Kč, od 19 hodin. www.visit.prachatice.eu 

10. – 24. 11. 2022 / Šumava Litera / Vimperk / literární festival. www.sumava-litera.cz 

 11. 11. 2022 / Na křídlech strachu / Vimperk, MěKS / Cestopisné vyprávění dvou obyčej-
ných kluků s neobyčejnými zážitky z Tádžikistánu na paraglidu – Miroslav Cinádr a Jakub 
Vozandych. Vstupné: 100 Kč, od 20 hodin. www.kulturavimperk.cz 

11. 11. 2022 / Svatomartinský lampionový průvod / Kašperské Hory, sraz u MŠ / tradiční 
procházka se světýlky, od 17 hodin. www.kasphory.cz 

11. 11. 2022 / Na svatého Martina / Horní Planá, sraz u kaple Panny Marie bolestné / v 17 
hodin vystoupení dětí z MŠ a poté tradiční lampionový průvod. www.sumava-lipno.eu 

11. 11. 2022 / Co nevíte o Ranklu Seppovi / Stachy, obecní sál / od 18 hodin. 
www.stachy.net 

11. 11. 2022 / Vernisáž výstavy Jindry Čapka: Zimní pohádka / Prachatice, Galerie Dolní 
brána / vernisáž od 17 hodin, ilustrace malíře Jindry Čapka, který je jedním z předních před-
stavitelů slavné tradice českých malířů a knižních ilustrátorů, vstupné zdarma. 
www.visit.prachatice.eu 

12. 11. 2022 / Martinské posvícení / Javorník na Šumavě, hotel Krásná vyhlídka / Husí ho-
dy po celý den, od 20 hodin k tanci i poslechu hraje Hartl band, bohatá tombola i program. 
www.javorniksumava.cz 

12. 11. 2022 / Design na Šumavě / Klatovy, refektář a nádvoří jezuitské koleje / podzimní 
trh s množstvím vystavujících tvůrců s krásnými autorskými výrobky různých druhů. Origi-
nální šperky, keramika, móda, kreativní hračky, voňavé svíčky, přírodní kosmetika a další a 
další. Od 10 hodin. www.klatovy.cz 

12. 11. 2022 / Komentovaná prohlídka kostela a kostnice u Annína / Mouřenec / přijďte si 
prohlédnout kostel ze 13. století s vzácnými gotickými freskami a zvonem z roku 1329. Sou-

do 27. 5. 2023 / Textilní variace Růženy Bílkové / 
Žihobce / výstava Růženy Bílkové ze Čkyně předsta-
vuje fantazie, ale i skutečné obrazy tvořené z textilií v 
podobě nádherných tapiserií. www.zihobce.eu 

 
do 10. 6. 2023 / Výstava obrazů Podvědomí pod 
vodou / Žihobce, Finské kulturní centrum Stella Po-
laris / vystavuje Yki Hirsimökki. www.zihobce.eu 

1. 11. – 30. 11. 2022 / Výstava Falešná hranice, akce 
Kámen / Vimperk, MěKS / Oběti a strůjci nejutajo-
vanějších zločinů StB 1948–1951.
www.kulturavimperk.cz 

1. 11. – 30. 11. 2022 / Výstava Květena Šumavy / 
Prachatice, Zimní zahrada MěÚ / Ve spolupráci se 
Správou Národního parku Šumava bude ke shlédnutí 
výstava Květena Šumavy, která představuje nejvý-
znamnější rostliny Šumavy v jejich přirozených bioto-
pech. Vstupné zdarma. www.visit.prachatice.eu 

 

Setkání u kapličky sv. Martina 
na bývalých Zadních Paštích 

Zveme Vás na 11. setkání u kapličky sv. Martina, 
uskuteční se 12. listopadu 2022 ve 12 hodin.  

 
Od 15.30 hodin bude program pokračovat v kostele 

sv. Vintíře v Dobré Vodě bohoslužbou, na kterou na-
váže v 16.30 hodin koncert Ireny Budweiserové.  

Čeká vás samozřejmě i tradiční občerstvení jak u 
kapličky, tak v Domě sv. Vintíře. Po loňské úspěšné 
ochutnávce likérů z Prádla, přijede majitelka, Hanka 
Jenčíková, znovu. Budete tak moci nejen ochutnat, 
ale i si zakoupit. Jako dárek udělá určitě někomu ra-
dost i kalendář na r. 2023 s fotografiemi Šumavy od 
Pavla Semeráda - nástěnný za 199,- Kč, stolní za 119,-
Kč. K dostání bude i poslední, čtvrtý, hrnek do série.
A pro každého účastníka malý dárek, ale to je pře-
kvapení. Méně pohyblivé občany odveze ke kapličce 
z Hartmanic a potom i z parkoviště pod Dobrou Vo-
dou miniautobus města Hartmanic. 

Letos je to už 10 let od vzniku spolku Šumavské 
cesty, z.s., přijďte to s námi oslavit. Těšíme se na Vás. 

 

Jana Kolářová, Šumavské cesty, z. s.
www.sumavskecesty.cz 
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částí areálu je i barokní kostnice plná lidských ostatků. Na Mouřenci natáčel režisér Jiří 
Strach část pohádek Anděl Páně a Tři životy. Vstup bez podmínek, vstupné dobro(libo)volné, 
sraz u kostela v 11 hodin. www.pratelemourence.cz 

12. 11. 2022 / Oslava místní produkce / Prachatice, Skalka / lokální farmáři a výrobci regi-
onálních produktů nabídnou své produkty a výrobky od 10 do 13 hodin, v případě velmi ne-
příznivého počasí (silného deště) bude akce posunuta na vhodnější termín. Více informací: 
fernoosfer@gmail.com, tel.: 773 908 123. www.visit.prachatice.eu 

12. 11. 2022 / Svatomartinský jarmark / Horažďovice, náměstí / řemeslný a farmářský 
jarmark s kulturním programem, od 9 
do 12 hodin, od 18 hodin lampionový 
průvod z náměstí na Lipky. 
www.horazdovice.cz 

13. 11. 2022 / Fidlík a Violenka – Muzí-
ček / Vimperk, MěKS / Přijďte si užít 
muzikál pro děti naživo! Populární pís-
ničky z televizní série TV Pro Děti. Fidlík 
z Violenkou utíkají z bájné krajiny Tóni-
ny, před zlým Tritonem. A kdo jim po-
může? Vstupné: 160 Kč, od 15.30 ho-

din. www.kulturavimperk.cz 

13. 11. 2022 / Divadlo NaVětvi: KnihoMOLI / Prachatice, městské divadlo / nedělní pohád-
ka pro děti od 15 hodin. www.prachatice.eu 

13. 11. 2022 / Jak se kdysi vyráběla zrcadla / Klatovy, PASK / přednáška od 14 hodin. 
www.pask-klatovy.cz 

14. 11. 2022 / Příběhy šumavských křížků / Vimperk, MěKS / od 17 hodin prezentace knihy 
a povídání s autorem Stanislavem Schneedorfem. www.kulturavimperk.cz 

14. 11. 2022 / Křeslo pro hosta / Kašperské Hory, DPS / beseda pro seniory a zdravotně 
postižené občany na téma „Rozjímání o naději“ s Ondřejem Fibichem od 13.30 hodin. 
www.kasphory.cz 

15. 11. 2022 / Temný aspekt sociálních sítí / Vimperk, MěKS / od 18 hodin, talk show s Pa-
vlem Fischerem, odborníkem na domácí a zahraniční bezpečnostní politiku a jedním z prezi-
dentských kandidátů. Moderuje Jan Dvořák. www.kulturavimperk.cz 

15. 11. 2022 / Sedm dní v Laponsku / Klatovy, Refektář jezuitské koleje / přednáška Mgr. 
Jaroslava Vágnera od 18 hodin. www.klatovy.cz 

15. 11. 2022 / Jednou v životě na Svatou Horu / Vimperk, kino / od 20 hodin promítání fil-
mu, na němž se podílel Heinrich Vierlinger. Vstupné dobrovolné. www.kulturavimperk.cz 

15. 11. 2022 / Rok 1918 na Prachaticku / Prachatice, muzeum / přednáška Mgr. Pavla 
Fencla, od 17 hodin. www.prachatice.eu 

15. 11. 2022 / Tuktukem po Africe / Prachatice, městské divadlo / Cestovatel, vypravěč a 
spisovatel Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách se vydal na další neskutečnou cestu. Před-
náška od 19 hodin, vstupné 80 Kč. www.prachatice.eu 

15. 11. 2022 / Dr(o)bečky jedné herečky / Netolice, divadlo / od 19 hodin. www.netolice.cz 

16. 11. 2022 / Salome / Janovice nad Úhlavou, sál MěÚ / Pásmo písní Karla Kryla pro zpěv, 
harfu, klarinet a kytaru. V roli účinkujících se představí Pavel Batěk - zpěv, Barbora Plachá - 
harfa, Tomáš Kůgel - klarinet, Petr Šťastný - kytara. Koncert ke státnímu svátku Dne boje za 
svobodu a demokracii. Vstupné dobrovolné, od 19 hodin.  

16. 11. 2022 / Koncert skupiny Catfish / Prachatice, městské divadlo / britská blues-
rocková kapela od 19 hodin, vstupné 200 Kč. www.prachatice.eu 

Literární festival Šumava 
Litera nejen ve Vimperku 
Přijměte pozvání na 8. ročních literárního 

festivalu regionální literatury.  Uskuteční se 
ve dnech 10. – 24. 11. 2022. 

 

Téma letošního ročníku je „Tajemná a pro-
kletá místa Šumavy a Bavorského lesa“.  

Hlavním hostem je letos Václava Jandečko-
vá, autorka knihy Falešná hranice. V dalším 
programu vystoupí m. j. historici Jan Blažek a 
Marek Toman s pořadem ke své komiksové 
knize „Odsunuté děti", Michaela Vlčková, z 
Teologické fakulty JU a autorka knihy „Du-
chovní krajina Novohradských hor“ či Stanislav 
Schneedorf, autor knihy „Příběhy šumavských 
křížků“. 

Zajímavé pořady proběhnou jak ve festivalo-
vém týdnu, tak i mimo něj, celkem na čtyřech 
místech Jihočeského a Plzeňského kraje. Letos 
se premiérově představuje mezinárodní česko-
německo-rakouská porota a poprvé v historii 
udělí cenu Šumava Litera za významný přínos 
pro česko-německo-rakouskou spolupráci.  

Bližší informace a podrobný program naleznete 
na www.sumava-litera.cz 

Martinské posvícení na 
Javorníku 

Sbor dobrovolných hasičů na Javorníku Vás sr-
dečně zve 12. listopadu 2022 na tradiční Martin-
ské posvícení, které začíná ve 20h na sálu Hotelu 
Krásná Vyhlídka. 

 Je pro vás připraven bohatý program s krojova-
ným předtančením v doprovodu s Pošumavskou 
dudáckou muzikou. K tanci zahraje Hartl Band z 
Radešova a samozřejmostí je i bohatá tombola. 

Po celý tento den budou v restauracích na Ja-
vorníku v nabídce husí speciality. 

Více informací o akcích pořádaných na Javorníku 
se dozvíte na www.javorniksumava.cz 
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17. 11. 2022 / Podzimní den šumavských lokálek / nádraží Vimperk / od 9 hodin prezenta-
ce techniky Správy železnic a hasičů, jízdy zvláštních vlaků Vimperk–Čkyně a zpět, otevřen 
spolkový depozitář, výstava a promítání ve výtopně. www.kulturavimperk.cz 

17. 11. 2022 / Koncert ke státnímu svátku / Klatovy / www.klatovy.cz 

18. 11. 2022 / Falešná hranice / Vimperk, MěKS / od 18:30 hodin talk show s hlavním hos-
tem festivalu Šumava Litera Václavou Jandečkovou, moderuje Martin Sichinger. 
www.kulturavimperk.cz 

18. 11. 2022 / Daniel Razím a Ivan Studený / Vimperk, Kavárna Ve Skále / Od 19 hodin 
koncert dvou cestovatelů krajině pestrých příběhů a nálad. Autorské, severské a bretaňské 
písně.  Kytara, baskytara a podmanivý kontrabas. Vstupné dobrovolné. 
www.kulturavimperk.cz 

18. 11. 2022 / Šumavské literární setkání / Vimperk, MěKS / od 20 hodin večer pro hosty, 
knihkupce, nakladatele, autory a organizátory festivalu. www.kulturavimperk.cz 

18. 11. 2022 / Krampuslauf / Prachatice, náměstí / Vystoupí 8 Krampus skupin z Čech, Ra-
kouska a Německa, doprovodný hudební program s DJ a moderátorem Petrem Šloskem od 
18 hodin. www.prachatice.eu 

18. 11. 2022 / Vinařský večer s cimbálovkou a degustací vín / Vlachovo Březí, sokolovna / 
od 18 hodin, předprodej vstupenek na MěÚ Vlachovo Březí. www.vlachovobrezi.cz 

19. 11. 2022 / Knižní předvánoční trh šumavské literatury a přednáškový maraton / Vim-
perk, hotel Zlatá hvězda / od 10 hodin česko-německé prodejní setkání knihkupců, naklada-
telů a čtenářů; od 12 do 17 hodin: Slůňadla: 10 příběhů pro děti a jejich dospělé – I. Kučera 
ml., V. Horálek; Odsunuté děti – J. Blažek, M. Toman; Duchovní krajina Novohradských hor – 
M. Vlčková; Prales pod Falkensteinem – J. Plášil.  www.kulturavimperk.cz 

19. 11. 2022 / Šumava Litera galavečer / Vimperk, MěKS / od 19 hodin vyhlášení a udílení 
cen Šumava Litera, Johanna Steinbrenera a dalších ocenění. Letos poprvé udělení ceny za 
významný přínos pro česko-německo-rakouskou spolupráci. Večerem provází Josef Kudrna. 
www.kulturavimperk.cz 

20. 11. 2022 / Příjezd paní Zimy / Netolice, náměstí / bohatý kulturní program, příjezd paní 
Zimy, přílet anděla, prodej řemeslných výrobků, dílnička pro děti. www.netolice.cz 

23. 11. 2022 / Peru a tajemný příběh brambory / Vimperk, Kavárna Ve Skále / od 19 hodin 
Ing. Pavel Chlouba – beseda se zahradníkem na cestách, tentokrát představuje brambory. 
Vstupné dobrovolné. www.kulturavimperk.cz 

24. 11. 2022 / Kecy & politika live / Vimperk, MěKS / od 19 hodin, jeden z nejposloucha-
nějších českých politických podcastů současnosti míří poprvé do Vimperka! Autory těchto 
často třaskavých debat a rozhovorů jsou šéfkomentátor Reflexu Bohumil Pečinka a Petros 
Michopulos. Vstupné: 250 Kč na místě / 200 Kč předprodej Fox Ticket. 
www.kulturavimperk.cz 

24. 11. 2022 / Divadelní představení Rejžák z Prahy / Prachatice, divadlo / Bechyňský di-
vadelní spolek Lužnice Vítěz Festivalu amatérského divadla Štít 2022, od 19 hodin. 
www.prachatice.eu 

25. 11. 2022 / Snow Film Fest / Kašperské Hory, kino / festival outdoorových filmů od 18 
hodin. www.kasphory.cz 

25. 11. 2022 / Vimperské kvízování / Vimperk, Kavárna Ve Skále / Oblíbené vědomostní 
klání družstev o dvou až čtyřech hráčích. Vyzkoušejte si své znalosti, postřeh, důvtip i 
schopnost spolupráce. Vstupné: 50 Kč za každého hráče. Od 19 hodin. 
www.kulturavimperk.cz 

26. 11. 2022 / Adventní hornoplánské korzo / Horní Planá / ANEB báječná příležitost k pro-
cházce městem. Lidový jarmark u Stifterů – fotografování s Museem fotoateliérem Seidel 
v KIC, adventní nabídka podniků na náměstí (kavárna U tří koček, Funy bistro, bistro Kynutá 

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 2022
v Netolicích. 

Přijede Paní Zima a na netolické náměstí 
přiletí anděl! Ohřejeme se punčem a pobaví-
me se na netolickém historickém náměstí, 
kde bude přichystán doprovodný program. 
Děti si budou moci vypustit balónek s přáním 
Ježíškovi nebo tvořit drobnosti v rukodělné 
dílničce.  

Od 15 do 18 hodin se na náměstí bude ko-
nat řemeslný trh, kde budou prodávat své 
výrobky a produkty především regionální ře-
meslníci. 

Pro více informací sledujte web města Netolice
www.netolice.cz. 

Komentované prohlídky 
na Mouřenci 

Každou sobotu v 11 hodin se konají na Mou-
řenci komentované prohlídky kostela, kostnice a 
malého muzea. 

Kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem je 
druhým nejstarším kostelem v jihozápadních Če-
chách (starší je jen kostel v Albrechticích 1179).  

Individuální nebo skupinové komentované pro-
hlídky pro Vás můžeme zajistit zejména o víken-
dech, 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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buchta a restaurace U Kohoutů), divadelní představení u velké kašny od 16h Divadlo Studna 
– Byla cesta ušlapaná. www.sumava-lipno.cz 

26. 11. 2022 / Hříšníci bez večeře / Kašperské Hory, kino / divadelní představení ochotnic-
kého divadla Tyl z Hartmanic od 19 hodin. www.kasphory.cz 

26. 11. 2022 / Adventní trhy a rozsvícení vánočního stromku / Strážov, náměstí / 
www.mesto.strazov.cz 

26. 11. 2022 / Zahájení adventu / Vimperk, park u ZŠ TGM / Řemeslný trh, zvonkové se-
tkání, Staropražští pardálové, divadlo SemTamFór, začátek ve 14 hodin. 
www.kulturavimperk.cz 

26. 11. 2022 / Rozsvícení vánočního stromu / Hojsova Stráž / od 17 hodin koncert Železno-
rudského smíšeného sboru, v 18 h rozsvícení stromu. www.zelezna-ruda.cz 

27. 11. 2022 / Voňavá adventní neděle / Klatovy, sál Střední školy zemědělské a potravi-
nářské / zahájení od 13 hodin, ukázky pletení vánočky, zdobení věnců, výroba ozdob, zdo-
bení cukroví, netradiční balení dárků, ve 13 hodin vystoupení MŠ Studentská, 13:25 - Ta-
neční vystoupení Diamond Dance, 14:00 - Eva Hrušková + Zdeněk Rohlíček, 16:00 - Petr Re-
zek s kapelou Nop Band. www.klatovy.cz 

27. 11. 2022 / Adventní neděle / Kašperské Hory, náměstí / rozsvícení vánočního stromu a 
doprovodný program. www.kasphory.cz 

27. 11. 2022 / Adventní neděle / Prachatice, náměstí / rozsvícení vánočního stromu a do-
provodný program na náměstí od 18 hodin, od 19 hodin koncert pro varhany a housle 
v kostele sv. Jakuba. www.prachatice.eu 

27. 11. 2022 / Rozsvícení vánočního stromu / Železná Ruda, u kostela / od 15 hodin Ježíš-
kova pošta, svařák, dětský punč a mini trh, od 17 hodin koncert Železnorudského smíšeného 
sboru, v 17.30 h rozsvícení stromu. www.zelezna-ruda.cz 

27. 11. 2022 / Rozsvícení vánočního stromu / Sušice, náměstí / www.mestosusice.cz 

27. 11. 2022 / Rozsvícení vánočního stromu a Ježíškova pošta / Horní Planá / od 17 hodin 
na náměstí, kulturní program. www.sumava-lipno.eu 

27. 11. 2022 / Adventní neděle / Lipno nad Vltavou / Přijďte se naladit na vánoční notu, 
odpočinout od všudypřítomného shonu a popustit uzdu své kreativitě při výrobě vánočních 
dekorací. Zaposlouchejte se do zimních a adventních populárních písní v podání Glow 
Music. www.lipno.info 

27. 11. 2022 / Jak se kdysi vyráběla zrcadla / Klatovy, PASK / přednáška od 14 hodin. 
www.pask-klatovy.cz 

28. 11. 2022 / Listování – vaříme z vody / Vimperk, Café Mráz / Listování s Lukášem Hejlí-
kem a Alanem Novotným. Budou listovat v knize U nás v Evropě. Vstupenky pouze 
v kavárně, začátek v 18 h. www.kulturavimperk.cz 

29. 11. 2022 / 200 let od rozluštění hieroglyfů / Prachatice, muzeum / od 17 hodin před-
náška přední české egyptoložky. www.prachatickemuzeum.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 

 

 

 

 

Podzimní program výstav 
a cyklus přednášek 

v klatovském PASKu 
Ještě do 27. listopadu můžete navštívit vý-

stavu nádherných skel, nazvanou Všechny bar-
vy duhy, která v první polovině 19. století zdo-
bila útulné měšťanské a šlechtické interiéry. 

Byla to doba doslova exploze barev a barev-
ných kontrastů, které podtrhovalo i několikaná-
sobné vrstvení skel, broušení a malování. Záslu-
hu na rozvoji nových barevných sklovin měli i v 
širokém evropském kontextu především šumav-
ští skláři.  

Výstava je pestrou přehlídku toho, co tehdejší 
nejen šumavští skláři dokázali. Exponáty ze 
svých sbírek s nevšední vstřícností zapůjčily 
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, 
Muzeum Šumavy v Sušici a Prachatické muze-
um.   

Od 30. listopadu do 12. února 2023 naváže 
výstava Kouzelné světlo vitrážových lamp. Tato 
výstava představí lampy v secesním stylu Tiffa-
ny, zhotovené z barevných sklíček. Některé ze 
svítidel budou i na prodej. 

V listopadu se můžete těšit také na 2 před-
nášky. V neděli 13. 11. od 14 hodin to bude 
přednáška Jak se kdysi vyráběla zrcadla. Regio-
nální badatel a spisovatel Zdeněk Procházka 
bude vyprávět o starých sklárnách na výrobu 
plochého skla, o zušlechťování tabulí a podklá-
dání zrcadel, i o nově objeveném leštírenském 
stroji z klatovské strojírny Leopolda Schifauera. 

V neděli 27. 11. od 14 hodin to bude přednáš-
ka nazvaná O šumavských tabulích a zrcadlech. 
Ředitel Muzea Šumavy Mgr. Josef Hais pohovoří 
o vzestupu sklářských podnikatelů z rodiny Zieg-
lerů od malých manufaktur ukrytých 
v hlubokých lesích až k největší sklářské továrně 
v habsburské monarchii. 

Více informací o akcích v PASKu naleznete na 
www.pask-klatovy.cz 
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