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Prosincové akce na Šumavě 

1. 12. 2022 / Kaktusový květ/ Sušice, KD Sokolovna / divadelní představení společnosti Háta 

od 19.30 hodin. www.kulturasusice.cz  

2. 12. 2022 / Mikulášská besídka / Horní Planá, náměstí u kašny / od 17 hodin. 

www.sumava-lipno.eu 

2. 12. 2022 / Adventní koncert Divagilea / Žihobce, kostel / od 18 hodin koncert písní ženské 

kapely, plný příběhů, podbarvených zajímavou instrumentální složkou. www.zihobce.eu 

2. 12. 2022 / Sirény na cestách / Stachy, obecní sál / zábavná talk show ženské trojice Sandry 

Pogodové, Jitky Asterové a Lindy Finkové, od 19 hodin. www.stachy.net 

2. 12. 2022 / Loutkové divadlo / Sušice, KD Sokolovna / pohádka pro děti Čerti na hradě od 

17 hodin. www.kulturasusice.cz 

2. 12. 2022 / Dámský krejčí / Sušice, kino / divadelní představení ochotnického spolku 

SušDivOch od 20 hodin. www.kulturasusice.cz 

3. 12. 2022 / Vimperské peklo / Vimperk, Haselburg / brány pekelné se otevřou od 14.15 do 

19 hodin, nutná registrace na 

www.kulturavimperk.cz. 

3. 12. 2022 / Mikulášská nadílka / Vyšší 

Brod, náměstí / od 16 hodin budou čerti, 

andělé a Mikuláš předávat svou nadílku 

dětem, následovat bude diskotéka pro 

děti a zábava i pro dospělé, chybět 

nebude ani tradiční vánoční punč. 

www.ivyssibrod.cz 

3. 12. 2022 / Pekelná stezka / Lipno nad 
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Výstavy a dlouhodobé akce 
5. - 30. 12. 2022 / Perníkové Vánoce / Sušice, vý-

stavní prostory v podkroví radnice / výstava vánoč-
ních perníčků/ www.mestosusice.cz 

6. 1. – 31. 3. 2023 / Výstava Přemysla Večeři: Rok 
na Šumavě / Železná Ruda, ITC / výstava fotografií 
květin a krajiny od zimy do zimy. www.zelezna-
ruda.cz/itcruda 

do 19. 12. 2022 / Ježíškova pošta / Železná Ruda, 
ITC / přijďte poslat vánoční přání Ježíškovi. www.ze-
leznaruda.cz/itcruda 

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

do 31. 12. 2022 / Fotoobrazy moje Šumava / Žele-
zná Ruda, Envicentrum / putovní výstava 53 foto-
grafů. www.zeleznaruda.cz/itcruda 

do 31. 12. 2022 / Výstava fotografií Františka Zvo-
nečka: Šumavské elegie / Hojsova Stráž, Galerie 
Stará pošta / www.zeleznaruda.cz/itcruda 

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

do 15. 1. 2023 / Václav Malina – Krajiny duše / Su-
šice, galerie Sirkus / výstava obrazů. www.kultura-
susice.cz 

do 23. 1. 2023 / Výstava Jindra Čapek: Zimní po-
hádka / Prachatice, Galerie Dolní brána / ilustrace 
malíře Jindry Čapka, který je jedním z předních  
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Vltavou / na stezce korunami stromů od 11 hodin. www.lipno.info 

3. 12. 2022 / Nebíčko a peklíčko / hrad Rabí / přijďte oslavit svátek sv. Mikuláše na hrad, od 

11 do 16 hodin. www.hrad-rabi.eu 

3. 12. 2022 / Adventní prohlídky hradu / Švihov / www.hrad-svihov.cz 

3. 12. 2022 / Mikulášská nadílka / Železná Ruda, areál ZKO / děti získají za básničku dobroty 

a nebude chybět grilované maso, buřty, svařák; od 17 hodin. www.zeleznaruda.cz 

3. 12. 2022 / Adventní koncert / Volary, kostel sv. Kateřiny / Chrámový sbor Prachatice od 

16 hodin. www.kic-volary.cz 

3. 12. 2022 / Adventní koncert / Prachatice, kostel sv. Jakuba / Chrámový sbor Prachatice 

od 19 hodin. www.kisprachatice.cz 

4. 12. 2022 / Divadlo Víti Marčíka / Volary, kostel sv. Kateřiny / příběhy o narození Ježíše od 

17 hodin. www.kic-volary.cz 

4. 12. 2022 / Adventní neděle / Lipno nad Vltavou, náměstí u hotelu Element / Vyrobte si 

originální dopis Ježíškovi a odevzdejte jej andělům na chůdách, dětské vánoční dílničky od 12 

do 16 hodin. www.lipno.info 

4. 12. 2022 / Snow Film Fest / Lipno nad Vltavou, hotel Element / Jste milovníci zimních 

sportů, adrenalinu i přírody, a to nejen venku ale i u filmového plátna? Od 13 do 15 hodin, 

vstup je zdarma, bez nutné rezervace. www.lipno.info 

5. 12. 2022 / Mikuláš, andělé a čerti / Chanovice / tradiční mikulášské nadělování. www.cha-

novice.cz 

5. 12. 2022 / Výtvarný podvečer s Miroslavem Šislerem / Sušice, kino / volné kurzy kresby a 

malby pro veřejnost od 18 hodin. www.kulturasusice.cz 

5. 12. 2022 / Čert a Mikuláš / Sušice, náměstí Svobody / od 17 hodin. www.kulturasusice.cz 

5. 12. 2022 / Čertovská škola / Sušice, Pivovar u Švelchů / od 18 do 20 hodin. www.pivova-

rusvelchu.cz 

5. 12. 2022 / Pekelná škola / Prachatice, Národní dům / pro všechny čertíky i čertice jsou 

připraveny úkoly, které jako správný pekelníci musí umět; po úspěšném plnění 

zkoušek je Mikuláš odmění; od 17 hodin. www.kisprachatice.cz 

6. 12. 2022 / Vánoční pečení / Prachatice, muzeum / od 13 hodin s Augustinem Sobotovi-

čem. www.prachatickemuzeum.cz 

6. 12. 2022 / Vánoční floristika s Hankou Šebestovou Kindelmannovou / Sušice, kino / od 

17 hodin. www.kulturasusice.cz 

7. 12. 2022 / Česko zpívá koledy / Volary, náměstí / od 18 hodin. www.kic-volary.cz 

7. 12. 2022 / Česko zpívá koledy / Vimperk, městský park / od 18 hodin. www.vimperk.cz 

9. 12. 2022 / Předvánoční večerní trh / Chlumany / tradiční akce s prodejem lokálních pro-

duktů a výrobků, od 17 do 21 hodin. 

www.chlumany.cz 

9. 12. 2022 / Loutkové divadlo / 

Sušice, KD Sokolovna / pohádka pro 

děti Krakonošova nadílka od 17 hodin. 

www.kulturasusice.cz 

9. 12. 2022 / Předu, předu advent / 

Zámek Kratochvíle / adventní večer s 

Divadlem PNUtí, od 18 hodin. 

Kapacita sálu je omezena, místa si 

rezervujte 

na rabebenhauptova.lucie@npu.cz nebo 388 324 380. 

 

představitelů slavné tradice českých malířů a kniž-
ních ilustrátorů. www.visit.prachatice.eu 

do 30. 1. 2023 / Řemeslná výstava Karla Tittla a 
jeho přátel / Kašperské Hory, radnice / výstava 
umění šumavského řezbáře Karla Tittla a jeho přá-
tel. www.kasphory.cz 

do 15. 5. 2023 / (Ne)obyčejný život pana učitele 
Adolfa Pintíře ve víru událostí 20. století / Žihobce 
/ výstava o životě známého žihobeckého učitele, je-
hož život významně podepsaly všechny klíčové 
události minulého století. www.zihobce.eu 

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

do 31. 5. 2023 / Výstava Stromy a my / Žihobce, 
muzeum / fotografie a poezie z toulek Mirka Zá-
mečníka od jeseně do vesny. www.zihobce.eu 

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

 

Adventní trh českého skla 
v klatovském PASKu 

V sobotu a v neděli 3. a 4. prosince se v Pavilonu 
skla Klatovy bude konat již druhý rok Adventní trh 
českého skla. 

 Pavilon tu navazuje na loňský projekt, který byl 
navzdory covidové situaci velmi úspěšný a u kte-
rého návštěvníci ocenili možnost seznámit se přímo 
s výrobci a zakoupit si od nich vánoční dekorace 
nebo dárky. Letos se zúčastní deset firem a dílen, 
které nabídnou hutní, broušené a ryté sklo, vinuté 
perle, šperky apod.  

 

 
 
Akcí chce Pavilon skla otevřít návštěvníkům mož-

nost nákupu originální dárků a také pomoci českým 
výrobcům v jejich dnešní komplikované situaci. Ná-
vštěvu klatovského PASKu pak můžete spojit i 
s prohlídkou aktuální výstavy Kouzelné světlo vitrá-
žových lamp, která představuje svítidla zhotovená 
technikou Tiffany z dílny manželů Kantových z Lu-
bence na Karlovarsku. Také některé z těchto lamp 
zde budou k zakoupení. O druhém adventním ví-
kendu od 10 do 17 hodin to bude v PASKu zkrátka 
žít.  

Více informací o aktuálních akcích naleznete na 

www.pask-klatovy.cz. 
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10. 12. 2022 / Adventní jarmark / Horažďovice, náměstí / od 9 do 12 hodin. www.horazdo-

vice.cz 

10. 12. 2022 / Adventní koncert / Horažďovice, kostel sv. Petra a Pavla / od 18 hodin, Mar-

tina Kociánová a Kateřina Englichová. www.horazdovice.cz 

10. 12. 2022 / Vánoční inspirace / Vyšší Brod, náměstí / od 10 do 17 hodin adventní trhy, 

tvořivá dílna a divadelní představení pro děti, andělé na chůdách, Ježíškova pošta, vepřové 

hody. www.ivyssibrod.cz 

10. 12. 2022 / Vánoce na Rabí / hrad Rabí / zpříjemněte si předvánoční čas a navštivte pod-

večerní prohlídky s neopakovatelnou atmosférou zimního hradu, od 16 do 19 hodin. 

www.hrad-rabi.eu 

10. 12. 2022 / Lucie a rozsvícení betlému / Javorník na Šumavě / obchůzka Lucií od 19 hodin. 

www.javorniksumava.cz 

10. 12. 2022 / Adventní prohlídky 

hradu / Švihov / www.hrad-svi-

hov.cz 

10. 12. 2022 / Vánoční promítačka 

/ Horní Planá, letní kino / přijďte 

na S tebou mě baví svět, od 17 

hodin. www.sumava-lipno.eu 

10. 12. 2022 / Vánoční koncert 

pěveckého sboru Svatobor / 

Sušice, Smetanův sál / od 17 hodin, vstupné 200 Kč, předprodej od 5. 12. 

www.kulturasusice.cz 

10. 12. 2022 / Andělská pošta a setkání v kostele Navštívení Panny Marie / Vimperk / od 

15.30 hodin, sraz účastníků v městském parku. www.vimperk.cz 

10. 12. 2022 / Vánoční zdobení perníčků a výroba vánočních přání / Železná Ruda, 
pohádková cukrárna / přijďte si užít vánoční atmosféru, od 15 hodin. www.zeleznaruda.cz 

10. 12. 2022 / Vánoční koncert Sojkova kvarteta / Zámek Kněžice / od 16 hodin. www.za-
mek-knezice.com 

10. 12. 2022 / Tradiční zabijačka / Volary, náměstí / od 8 hodin. www.kic-volary.cz 

11. 12. 2022 / Adventní neděle / Prachatice, náměstí / od 14 hodin adventní trhy, kapela 
Staropražští Pardálové a další doprovodný program. www.kisprachatice.cz 

11. 12. 2022 / Živý Betlém / Vimperk, městský park / www.vimperk.cz 

11. 12. 2022 / Klatovský klášterní bazar / Klatovy, Divadelní ulice / 12. ročník, od 9 do 15 

hodin. www.klatovy.cz/ickaltovy 

11. 12. 2022 / Adventní neděle / Lipno nad Vltavou, náměstí / Vánoční a adventní písně a 

koledy v podání kapely Lakomá Barka, dětské vánoční dílničky od12 do 16 hodin.  

www.lipno.info 

11. 12. 2022 / Ukradený Betlém / Volary, kostel sv. Kateřiny / VOSA o Betlému vážně i 

nevážně, od 16 hodin. www.kic-volary.cz 

11. 12. 2022 / Stavění Mouřeneckých jesliček / Mouřenec u Annína, kostel sv. Mořice / akce 

především pro děti. www.pratelemourence.cz 

13. 12. 2022 / Vánoční vystoupení Folklorního souboru Hořec a Hořeček / Železná Ruda, 
aula ZŠ / od 17.30 hodin. www.zeleznaruda.cz 

14. 12. 2022 / Adventní koncert / Klatovy, refektář jezuitské koleje / od 19 hodin. www.kla-
tovy.cz 

14. 12. 2022 / II. světová válka na Chanovicku / Chanovice, KD / křest knihy a beseda s au-
torem Josefem Chalupným, od 18 hodin. www.chanovice.cz 

Advent na Lipně s andělskou 
poštou, Medvíďaty i 

zdobením stromečku 

Letošní čtyři adventní neděle jsou ve Skiareálu 
Lipno naplněné adventním programem. Sváteční at-
mosféru pomůže vytvořit živá hudba, tvůrčí dílny pro 
děti a dospělé i přítomnost laskavých andělů. 

 Na náměstí před hotelem Element tak vždy strávíte 
klidné nedělní odpoledne a načerpáte vánoční atmo-
sféru. Adventní program začal již na první adventní 
neděli 27. listopadu, každou neděli potrvá od 12 ho-
din do 16. Pro všechny návštěvníky je zdarma. 

Bronzová adventní neděle 4. prosince bude na 
Lipně věnovaná andělské poště. Navrhnete a vyrobíte 
si vlastní originální dopis pro Ježíška, napíšete svá 
přání a vše pak předáte andělům na chůdách.  

Stříbrná adventní neděle je už třetí v pořadí. 11. 
prosince předvede ve Skiareálu Lipno svůj um dámská 
folková kapela Lakomá Barka z Českého Krumlova. 
Pět žen, zpěv, housle, kytara, flétny a kontrabas. 
Tvůrčí dílničky nebudu chybět ani tentokrát a odne-
sete si tak nejen zážitek ale i krásný vlastnoručně vy-
robený vánoční dárek nebo dekoraci. 

Poslední adventní neděle je prý zlatá, letos při-
padne na 18. prosince. Na toto sváteční odpoledne 
před hotelem Element se připravuje dětský pěvecký 
sbor Medvíďata. Českokrumlovský sbor pod vedením 
sbormistra Lukáše Holce zpívá po celé Evropě, a sbírá 
za své umění zasloužené ceny. Určitě je na co se těšit. 
S dětmi a maskotem celého skiareálu lišákem Foxem 
se bude zdobit i vánoční stromeček. Přípravy na Vá-
noce se tak završí. 

 

Čertovská návštěva na Stezce a filmový festival 

Předvánoční program o adventních nedělích ještě 
zpestří Pekelná Stezka.  V sobotu 4. prosince se od je-
denácti hodin stane výsostným územím čertů. Ti bu-
dou mít připravenu bohatou nadílku pod dohledem 
laskavého Mikuláše i milých andělů. Za básničku či pís-
ničku bude každý smrtelník sladce odměněn. Všechny 
děti do 14.99 let budou mít v den konání akce a v do-
provodu dospělé platící osoby vstup zdarma. 

Dalším lákadlem je filmový festival Snow Film Fest. 
V kongresovém centru hotelu Element proběhne pře-
hlídka světových filmů o zimních sportech a fungování 
člověka v extrémních podmínkách. Na Lipně je festival 
naplánovaný na 4. a 30. prosince od 13 do 15 hodin. 
Vstup je zdarma, rezervace není nutná. 

Více informací o akcích pořádaných v Lipně nad Vl-
tavou naleznete na www.lipno.info 

 

 

 

http://www.horazdovice.cz/
http://www.horazdovice.cz/
http://www.horazdovice.cz/
http://www.ivyssibrod.cz/
http://www.hrad-rabi.eu/
http://www.javorniksumava.cz/
http://www.hrad-svihov.cz/
http://www.hrad-svihov.cz/
http://www.horniplana.cz/
http://www.kulturasusice.cz/
http://www.vimperk.cz/
http://www.zeleznaruda.cz/
http://www.zamek-knezice.com/
http://www.zamek-knezice.com/
http://www.kic-volary.cz/
http://www.kisprachatice.cz/
http://www.vimperk.cz/
http://www.klatovy.cz/ickaltovy
http://www.lipno.info/
http://www.kic-volary.cz/
http://www.pratelemourence.cz/
http://www.zeleznaruda.cz/
http://www.klatovy.cz/
http://www.klatovy.cz/
http://www.chanovice.cz/
http://www.lipno.info/


Strana 4   www.isumava.cz 

 

14. 12. 2022 / Hradišťan a Jiří Pavlica / Sušice, KD Sokolovna / koncert od 19 hodin. www.kul-
turasusice.cz 

14. 12. 2022 / Zpívání koled s Českým rozhlasem / Klatovy, náměstí / vystoupí zpěvačka 

Magda Malá a Sněženky a machři ZŠ Masarykova; zazpíváme si známé české koledy v přímém 

přenosu Českého rozhlasu, od 17 hodin. www.klatovy.cz/icklatovy 

14. 12. 2022 / Pekelná pohádka / Volary, kino / od 16 hodin. www.kic-volary.cz 

14. - 15. 12. 2022 / Vánoční koncerty ZUŠ / Vimperk, sál ZUŠ / od 18 hodin. www.vimperk.cz 

16. 12. 2022 / Loutkové divadlo / Sušice, KD Sokolovna / pohádka pro děti Betlémská hvězda 

od 17 hodin. www.kulturasusice.cz 

16. 12. 2022 / Pokračování Kašperskohorského betlému aneb nové figurky se představují / 

Kašperské Hory, výstavní místnost v přízemí radnice / od 18 hodin přidávání nových figurek 

do betlému a vystoupení žáků ZUŠ Kašperské Hory. www.kasphory.cz 

16. - 17. 12. 2022 / Vánoční koncerty Sušického dětského sboru / Sušice, Gymnázium 

Smetanův sál / www.kulturasusice.cz 

17. 12. 2022 / Betlémské světlo / Vyšší Brod, náměstí / slavnostní předání světla od 18 ho-

din, občerstvení, vánoční punč a koledy. www.ivyssibrod.cz 

17. 12. 2022 / Betlémské světlo / Vimperk, vlakové nádraží / od 23. 12. možnost vyzvednutí 

světla v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí. www.vimperk.cz 

17. 12. 2022 / Adventní troubení / Javorník, u kapličky sv. Antonína / přijďte společně prožít 

vánoční atmosféru, poslechnout si vánoční melodie a ochutnat punč, od 17 hodin. www.ja-

vorniksumava.cz 

17. 12. 2022 / Koncert / Chanovice, zámecký areál / Volné sdružení horažďovických zpěváků 

a muzikantů, od 18 hodin. 
www.chanovice.cz 

17. 12. 2022 / Adventní prohlídky 

hradu / Švihov / www.hrad-svi-

hov.cz 

17. 12. 2022 / Cesta do Betléma 

s kapelou Rybníkáři / Horní 

Planá, náměstí u kašny / adventní 

pohádkové vyprávění pro malé i 

velké, vstupné zdarma, od 18 

hodin. www.sumava-lipno.eu 

17. 12. 2022 / Vánoce na hradě Opálka / Opálka u Strážova / www.mesto.strazov.cz 

17. 12. 2022 / Oslava místní produkce / Prachatice, Skalka / lokální farmáři a výrobci regio-

nálních produktů nabídnou své produkty a výrobky od 10 do 13 hodin. www.visit.pracha-

tice.eu 

17. 12. 2022 / Výroba ozdob a zdobení stromečku / Železná Ruda, pohádková cukrárna / 

přijďte si užít vánoční atmosféru, od 15 hodin. www.zeleznaruda.cz 

17. 12. 2022 / Vánoční pečení / Volary, muzeum / mistr pecařský bude péct chleba, placky, 

vánočky, jezulátka a jiné drobné vánoční kynuté pečivo, od 10 hodin. www.kic-volary.cz 

17. – 23. 12. 2022 / Vánoční trhy / Sušice, náměstí Svobody / tradiční trhy s nabídkou řeme-

slných výrobků a s doprovodným kulturním programem www.kulturasusice.cz 

18. 12. 2022 / Vánoční focení s Museem fotoateliér Seidel / Prachatice, muzeum / půjčí vám 

krásné kostýmy a rekvizity a vyfotí vás před malovaným pozadím. Vaše vánoční fotografie 

bude mít nádhernou atmosféru a vy krásnou vzpomínku na kouzelný čas vánoční. Čas focení 

je potřeba objednat na telefonním čísle 702 287 480. www.prachatickemuzeum.cz 

18. 12. 2022 / Adventní neděle / Prachatice, náměstí / zapálení 4. adventní svíce v 18 hodin, 

vystoupí kapela Diva Gilea. www.prachatice.eu 

Vánoce na Rabí 

Zpříjemněte si předvánoční čas a navštivte v so-
botu 10. 12. 2022 podvečerní prohlídky s neopako-
vatelnou atmosférou zimního hradu.  

Dozvíte se více o tom, jak dobu adventu a Vánoc trá-
vili naši předci a poodhalíme také něco ze symboliky 
tohoto období. 

Během večera se budete moci ohřát u jednoho z 
velkých ohňů na nádvoří a ochutnat svařené víno či 
čaj. Vánoční náladu podtrhne středověká hudba a ko-
ledy v podání plzeňské skupiny Gutta. 

Důležité informace: 
Vánoce na Rabí se těší velké oblibě, kapacita jed-

notlivých prohlídek je omezená, a proto doporuču-
jeme rezervaci. Objednávky budeme přijímat na e-
mailu rudova.hana@npu.cz. 

 

Rezervace je platná až v okamžiku, kdy ji potvrdí 
správa hradu Rabí. 

Jednotlivé prohlídky budou odcházet v následují-
cích časech: v 16.00, 16.20, 16.40, 17.10, 17.30 a v 
17.50 hodin. 

Prohlídka bude trvat přibližně 45 až 60 minut. 

Vstupenky na prohlídku se vyzvedávají v den konání 
akce, a to nejpozději 15 minut před začátkem vámi vy-
brané prohlídky na pokladně hradu. 

Více informací na www.hrad-rabi.cz. 

 

Klatovský klášterní bazar 

Město Klatovy ve spolupráci s Klatovským okrašlo-
vacím spolkem, o.s., Domem dětí a mládeže Klatovy 
a Rotary klubem Klatovy vás zve na VII. ročník kla-
tovského klášterního bazaru, který se uskuteční 
v neděli 11. prosince 2022 od 9 do 15 hodin před do-
minikánským klášterem v Klatovech. 

Přijďte s námi strávit příjemné předvánoční chvíle, 
poslechnout si vánoční koledy, potkat se s přáteli, 
ochutnat domácí pochutiny a přispět na dobrou věc. 
Výtěžek prodeje předmětů z bazaru, dražby zajíma-
vých věcí a dalších finančních příspěvků bude použit 
na pořízení vnitřního vybavení kaple Zjevení Panny 
Marie v Klatovech.  

Pokud se rozhodnete přispět finančně, můžete za-
slat libovolnou částku na k tomu účelu zřízený ban-
kovní účet: 50032-821048319/0800 vedený u České 
spořitelny.  

Více informací o akcích v Klatovech naleznete na 
webu www.klatovy.cz. 

http://www.kulturasusice.cz/
http://www.kulturasusice.cz/
http://www.klatovy.cz/icklatovy
http://www.kic-volary.cz/
http://www.vimperk.cz/
http://www.kulturasusice.cz/
http://www.kasphory.cz/
http://www.kulturasusice.cz/
http://www.ivyssibrod.cz/
http://www.vimperk.cz/
http://www.javorniksumava.cz/
http://www.javorniksumava.cz/
http://www.chanovice.cz/
http://www.hrad-svihov.cz/
http://www.hrad-svihov.cz/
http://www.horniplana.cz/
http://www.mesto.strazov.cz/
http://www.visit.prachatice.eu/
http://www.visit.prachatice.eu/
http://www.zeleznaruda.cz/
http://www.kic-volary.cz/
http://www.kulturasusice.cz/
http://www.prachatickemuzeum.cz/
http://www.prachatice.eu/
http://www.hrad-rabi.cz/
http://www.klatovy.cz/
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18. 12. 2022 / Adventní neděle / Lipno n. Vlt. Skiareál / zdobení vánočního stromečku s 

lišákem Foxem, dětské vánoční dílničky a dětský pěvecký sbor; od 12 do 16 hodin. 

www.lipno.info 

18. 12. 2022 / Jednou v roce na Vánoce / Horní Planá, sál KD / divadelní představení žáků 

dramatického kroužku ZŠ, od 16 hodin. www.sumava-lipno.eu 

18. 12. 2022 / Adventní koncert / Poběžovice, kostel / od 19 hodin Postřekovský soubor. 

www.pobezovice.cz 

18. 12. 2022 / Koncert Žihelského sboru / Mouřenec u Annína / od 14 hodin. www.pratele-

mourence.cz 

18. 12. 2022 / Adventní koncert / Volary, kostel sv. Kateřiny / Maraveja od 16 hodin. 

www.kic-volary.cz 

18. - 19. 12. 2022 / Vánoční koncerty ZUŠ / Vimperk,  MěKS / od 16 do 18 hodin. www.vim-

perk.cz 

19. 12. 2022 / Výtvarný podvečer s Miroslavem Šislerem / Sušice, kino / volné kurzy kresby 

a malby pro veřejnost od 18 hodin. www.kulturasusice.cz 

20. 12. 2022 / Polévka pro souseda / Sušice náměstí / od 10 hodin do 17 hodin. 

www.susice.charita.cz 

21. 12. 2022 / Jiřinčina vánočka / Volary, kino / pohádka pro děti od 16 hodin. www.kic-

volary.cz 

22. 12. 2022 / Česká mše vánoční / Prachatice, sál Národního domu / od 19 hodin v podání 

Smíšeného pěveckého sboru Česká píseň. www.prachatice.eu 

22. 12. 2022 / Adventní trhy / Klatovy, náměstí / bohatý kulturní doprovodný program -

pěvecké vystoupení dětí, divadelní představení, zvyky a tradice, koncerty - Hradní Duo, Leona 

Machálková, skupina Adys. www.klatovy.cz/icklatovy 

22. 12. 2022 / Vánoční koncert kapely Štreka / Sušice, náměstí / od 17 hodin. www.kultura-

susice.cz 

23. 12. 2022 / Vánoční koncert Paddys Bangers / Sušice, náměstí / od 17 hodin. www.kultu-

rasusice.cz 

23. 12. 2022 / Adventní trhy / Klatovy, náměstí / bohatý kulturní doprovodný program,  de-

chová kapela Úhlavanka, andělé s lucerničkami, dětský folklorní soubor Šumavánek, Martin 

Chodúr. www.klatovy.cz/icklatovy 

23. 12. 2022 / Živý betlém / Horní Planá, u kostela sv. Markéty / vánoční legenda sehraná 

hornoplánskými ochotníky s živými 

zvířaty a hudebním doprovodem, od 

18 hodin. www.sumava-lipno.eu 

24. 12. 2022 / Štědrá hodinka / Mou-

řenec u Annína / přijďte se podívat do 

svátečně vyzdobeného kostela a "na-

sát" Vánoce všemi smysly; přinést mů-

žete drobné dárky pro sušické seniory; 

od 11 do 12 hodin. www.pratelemou-

rence.cz 

24. 12. 2022 / Xmas night / Sušice, restaurace Sokolovna / od 22 hodin. www.kultura-

susice.cz 

25. 12. 2022 / Železný pašerák / Špičák / otevřený večerní skialpový závod, od 17 hodin. 

www.zeleznaruda.cz 

25. 12. 2022 / Vánoční veselice ve vile / Prachatice, Kralova vila / zahrají kapely Walden 

a Sartaktarak, od 19 hodin. www.kisprachatice.cz 

Advent na Mouřenci 

Šumavský kostel sv. Mořice na Mouřenci se v příš-
tích týdnech opět „oblékne“ do svátečního. Během 
adventního a vánočního období pozve tento šumav-
ský románsko-gotický chrám nad Annínem na kon-
certy, bohoslužbu a prohlídky.   

 

V neděli 11. prosince ve 14 hodin zveme na Mouře-
nec k návštěvě hlavně děti. Budou totiž pomáhat se 
stavěním velkých Mouřeneckých jesliček. V neděli 18. 
prosince ve 14 hodin zazpívá už tradičně Žihelský pě-
vecký smíšený sbor. V ten den donesou skauti z Hart-
manic na Mouřenec Betlémské světlo.  

Ve vánočním období pak bude svátečně vyzdobený 
kostel s velkým stromkem otevřený hned několikrát. 
Na Štědrý den se otevře mezi 11. a 12. hodinou při 
takzvané Štědré hodince. Na Štěpána ve 14 hodin zve 
Mouřenec na vánoční koncert. Tradiční koledy ovšem 
v jazzrockovém hávu i tentokrát zahraje Ivan Audes 
Trio. „Hostem bude zpěvák a muzikant Tomáš Mouře-
nec. Bude to poprvé, kdy na Mouřenci vystoupí Mou-
řenec,“ usmívá se Lukáš Milota. Až do 26. 12. můžou 
také lidé nosit do kostela drobné dárky, které pak spo-
lek Přátelé Mouřence předá seniorům v domově dů-
chodců v Sušici. 

 

Na přelomu roku pozve kostel nad Annínem opět na 
silvestrovskou půlnoční mši při svíčkách. 

Ani sváteční režim nepřeruší pravidelné komento-
vané prohlídky. Ty se na Mouřenci konají celoročně 
každou sobotu v 11 hodin, a to včetně Štědrého dne a 
Silvestra. 

Lukáš Milota, www.pratelemourence.cz 

Zimní otužování na Vodníku 

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

Na Štěpána, 26. prosince se bude konat ve Vim-
perku na Vodníku od 13,33 hodin tradiční zimní otu-
žování. Přijďte si také zaplavat, nebo alespoň podpořit 
účastníky akce.  

 

http://www.lipno.info/
http://www.horniplana.cz/
http://www.pobezovice.cz/
http://www.pratelemourence.cz/
http://www.pratelemourence.cz/
http://www.kic-volary.cz/
http://www.vimperk.cz/
http://www.vimperk.cz/
http://www.kulturasusice.cz/
http://www.susice.charita.cz/
http://www.kic-volary.cz/
http://www.kic-volary.cz/
http://www.prachatice.eu/
http://www.klatovy.cz/icklatovy
http://www.kulturasusice.cz/
http://www.kulturasusice.cz/
http://www.kulturasusice.cz/
http://www.kulturasusice.cz/
http://www.klatovy.cz/
http://www.horniplana.cz/
http://www.pratelemourence.cz/
http://www.pratelemourence.cz/
http://www.zeleznaruda.cz/
http://www.kisprachatice.cz/
http://www.pratelemourence.cz/
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25. 12. 2022 / Sušice Jungle Attack / Sušice, restaurace Sokolovna / od 22 hodin. www.kult 

urasusice.cz 

26. 12. 2022 / Chanovický betlém / Chanovice, skanzen / betlém figurálních plastik v životní 

velikosti čítá na dvě desítky postav, ukázka dobového zdobení vánočního stromku na české 

vesnici od poloviny 19. století. www.chanovice.cz 

26. 12. 2022 / Koncert Musica Viva / Horní Planá, kostel / hornoplánský smíšený sbor. 

www.sumava-lipno.eu 

26. 12. 2022 / Vánoční koncert Svatoboru – smíšený pěvecký sbor / kostel sv. Václava, 

Sušice / od 17 hodin, vstupné dobrovolné. Facebook Pěvecký sbor Svatobor 

26. 12. 2022 / Vánoční mše s koledami / Annín, kaple / tradiční mši ve svátek sv. Štěpána 

bude sloužit P. Jenda Kulhánek, pro zájemce prohlídka kaple, od 11 hodin. www.pratelemou-

rence.cz 

26. 12. 2022 / Vánoční běh pod Černou věží / Klatovy / závod pro děti i dospělé, délky tras 

od 100 m až 4,8 km vedené městem, od 9 hodin. www.authorkralsumavy.cz 

26. 12. 2022 / Štěpánský běh / Prachatice, TJ Tatran / závody pro děti i dospělé, od 10 

hodin. www.kisprachatice.cz 

26. 12. 2022 / Zimní otužování na Vodníku / Vimperk, areál Vodník / tradiční potápění otu-

žilců, pro všechny bude připraven teplý grog, od 13.33 hodin. www.vimperk.eu 

26. 12. 2022 / 41. ročník Štěpánského běhu / Prachatice, městský stadion / od 10 hodin tra-

diční sportovní akce, těšit se můžete na dětské závody i na závody dospělých na tratích 5 a 10 

km (od 11:00). Přihlášky je možné zaslat elektronicky předem na www.maraton.cz 

27. 12. 2022 / Vánoční koncert / Železná Ruda, kostel / koledy v podání Železnorudského 

smíšeného sboru, od 18 hodin. www.zeleznaruda.cz 

27. – 30. 12. 2022 / Zimní prohlídky hradu / Švihov / www.hrad-svihov.cz 

28. 12. 2022 / Vánoční koncert / Vimperk, před nemocnicí / od 15 hodin. www.vimperk.cz 

28. – 30. 12. 2022 / Vánoční prohlídky města s šálkem horkého nápoje / Kašperské Hory, 

náměstí / sraz v 17 hodin před pražírnou kávy Rósta Kafe, prodej a vyzvednutí vstupenek v 

infocentru v budově radnice nejpozději do 16 hodin, rezervace na tel.: 376 530 413. 

www.kasphory.cz 

28. 12. 2022 – 1. 1. 2023 / Zimní prohlídky hradu / hrad Kašperk / www.kasperk.cz 

29. 12. 2022 / Vánoční koncert / Horažďovice, kostel Nanebevzetí P. Marie / Pěvecký sbor 

Prácheň. www.horazdovice.cz 

30. 12. 2022 / Mravnost nade vše / Netolice, městské divadlo / divadelní hra v podání Spolku 

divadelních ochotníků TYL Netolice. www.netolice.cz 

30. 12. 2022 / Sjezd z Pancíře na historických lyžích / Železná Ruda - Pancíř / veřejný závod 

"šúsem" z Pancíře na Vajsovu louku na 

počest 111. výročí prvního sjezdového 

závodu na Šumavě, od 11 hodin. 

www.zeleznaruda.cz 

30. 12. 2022 / Světlušky / Špičák / sjezd 

malých dětí s lampiony, ohňostroj, od 17 

hodin. www.zeleznaruda.cz 

30. 12. 2022 / Snow Film Fest / Lipno nad 

Vltavou, hotel Element / Jste milovníci 

zimních sportů, adrenalinu i přírody, a to nejen venku ale i u filmového plátna? Od 17 do 19 

hodin, vstup je zdarma, bez nutné rezervace.www.lipno.info 

30. 12. 2022 / Vánoční koncert / Libínské Sedlo, kostel sv. Anny / od 16 hodin Ondřej Mucha 

- harmonium & Jan Tomanek – housle, vstupné: dobrovolné. 

 

 

Otužování upevňuje nejen zdraví, ale i pevnou vůli 

člověka a prospívá všem, bez ohledu na věk. Otužilci 

jsou mnohem odolnější proti nepříznivému působení 

vnějších vlivů, proti nemocem z nachlazení, alergiím, 

hypertenzi a některým nervovým chorobám či psychic-

kým poruchám. Posiluje obranyschopnost organismu a 

umožňuje lépe se přizpůsobit teplotním výkyvům okolí.  

Zimní prohlídky hradu 
Kašperk 

Během svátečních dnů od 28. prosince 2022 do 
1. ledna 2023 bude již tradičně přístupný hrad Ka-
šperk. 

 

Můžete se těšit na samostatné prohlídky hra-
dem. Podíváte se do budovy purkrabství, zříceniny 
hradního paláce a vystoupáte až do posledního pa-
tra západní věže s úžasnými výhledy na celou cen-
trální Šumavu.  

Bližší informace o akcích pořádaných na hradě 
nalezntete na www.kasperk.cz 

 

Vánoční prohlídky města 
Kašperské Hory 

Město Kašperské Hory pořádá i letos již tradiční 
večerní prohlídky města. Uskuteční se ve dnech 
28. – 30. 12 2022 od 17 hodin. 

 Návštěvníci získají zajímavé informace o vánoč-
ních zvycích a tradicích na Šumavě. Navštívíte nej-
větší skříňový betlém v České republice, projdete si 
náměstí a další zajímavá místa. Každý návštěvník 
dostane horký nápoj 

Doporučujeme předem rezervovat na tel.: 
376 503 413, kapacita prohlídky je omezená. Pro-
dej vstupenek předem v informačním centru v bu-
dově radnice nejpozději do 16 hodin. Sraz je v 17 
hodin před pražírnou kávy Rósta Kafe. Podrobné 
informace získáte na tel.: 376 503 413 nebo na 
emailové adrese informace@kasphory.cz. 

 

  

 

http://www.chanovice.cz/
http://www.horniplana.cz/
http://www.pratelemourence.cz/
http://www.pratelemourence.cz/
http://www.authorkralsumavy.cz/
http://www.kisprachatice.cz/
http://www.vimperk.eu/
http://www.maraton.cz/
http://www.zeleznaruda.cz/
http://www.hrad-svihov.cz/
http://www.vimperk.cz/
http://www.kasphory.cz/
http://www.kasperk.cz/
http://www.horazdovice.cz/
http://www.netolice.cz/
http://www.zeleznaruda.cz/
http://www.zeleznaruda.cz/
http://www.lipno.info/
http://www.kasperk.cz/
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31. 12. 2022 / Silvestrovský sjezd s pochodněmi / Špičák, / nejprudší špičácké sjezdovky 

Šance budou sjíždět členové horské služby a šumavští lyžaři, od 17 hodin. www.spicak.cz 

31. 12. 2022 / Silvestr / Horní Planá, náměstí u kašny / oslava konce roku a vítání nového 

spolu s DJ Martinem Procházkou, od 22 hodin. www.sumava-lipno.eu 

31. 12. 2022 / Silvestrovské jízdy zvláštních vlaků / Strakonice - Vimperk – Kubova Huť / 

čtyři páry zvláštních vlaků se vydají ze Strakonic na Kubovu Huť, odkud se uskuteční tradiční 

výstup na Boubín. www.spzs.sweb.cz 

31. 12. 2022 / Silvestrovský výstup na Sedlo / Albrechtice / www.rozhledna-nasedle.cz 

31. 12. 2022 / Myslivecký Silvestr / Chanovice, KD / hraje skupina Melodyband, od 20 hodin. 

www.chanovice.cz 

31. 12. 2022 / Silvestr 2022 / Vimperk, Hotel Zlatá hvězda / od 20 hodin, k poslechu a tanci 

hraje skupina Pohoda, DJ Trpaslík, předprodej vstupenek na recepci. www.hotelzlatahve-

zda.cz 

31. 12. 2022 / Silvestrovská půlnoční mše při svíčkách / Mouřenec u Annína / s P. Jendou 

Kulhánkem, od 23.59 hodin. www.pratelemourence.cz 

31. 12. 2021 / Půlnoční silvestrovský běh / Hojsova Stráž / akce, bez které by Silvestr na 

Hojsovce nebyl Silvestr, od 23 hodin. www.zelezna-ruda.cz 

31. 12. 2022 - 1. 1. 2023 / Silvestrovský a Novoroční výstup na rozhlednu / Javorník / přijďte 

se rozhlédnout z Klostermannovy rozhledny, pro příchozí bude připraven stánek s občerstve-

ním. www.javorniksumava.cz 

 

 

 Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i vy. Zajímavé články a příspěvky, tipy 

na výlety a kulturní akce (společně s fotografií) nám zasílejte na e-mail kytlicova@rras.cz 
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Silvestrovský a novoroční 
výstup na Javorník 

Tělovýchovný spolek Javorník srdečně zve 
všechny návštěvníky i místní obyvatele na již tra-
diční Silvestrovský a novoroční výstup na Roz-
hlednu Karla Klostermanna. 

Místní dobrovolníci pro vás připravují kvalitní ob-
čerstvení a posezení s lokálními muzikanty. Přijďte 
se vyvětrat a symbolicky  „dobýt“ jeden z vrcholů 
předhůří Šumavy do výšky  1 066 m.n.m. 

 

Přicházet k rozhledně  lze z jakékoliv strany – od 
Kašperských Hor, z Nicova, Nezdic, Strašína, Va-
cova, Benešovy Hory či přímo z vesnice Javorník. 

Bližší informace naleznete na www.javorniksu-

mava.cz 
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