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Lednové akce na Šumavě
1. 1. 2019 / Novoroční výstup na Libín / Prachatice / tradiční akce s veselím a občerstvením
u rozhledny Libín, od 18 hodin novoroční ohňostroj na náměstí. www.prachatice.eu
1. 1. 2019 / Novoroční ohňostroj / Prachatice, náměstí / www.prachatice.eu
1. 1. 2019 / Přivítání nového roku / Klatovy, náměstí / od 17.30 hodin kulturní program,
ohňostroj, hraje skupina Perutě. www.mksklatovy.cz
1. 1. 2019 / Komentované prohlídky / Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice / od 10:30 ho‐
din prohlídky kostela a kostnice. www.pratelemourence.cz
1. 1. 2019 / Novoroční vyhlídka z chanovické rozhledny / Chanovice / od 13 do 16 hodin.
www.chanovice.cz
1. 1. 2019 / Chanovický betlém / Chanovice / od 13 do 17
hodin sváteční setkání ve skanzenu. www.chanovice.cz
1. 1. 2019 / Novoroční výstup na Stezku korunami stro‐
mů / Lipno nad Vltavou / hudba, zimní kejklování, pa‐
mětní list pro každého účastníka i novoroční punč.
www.lipno.info
4. 1. 2019 / O Budulínkovi / Horažďovice, Městské mu‐
zeum / od 17 hodin, loutková pohádka. www.tyjatr.cz
4. 1. 2019 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin
pohádka pro děti „Honza a zlá princezna“.
www.loutky.unas.cz

Výstavy a dlouhodobé akce
do 11. 1. 2019 / Kouzelné pohádkové Vánoce / Kla‐
tovy, Atrium KD / výstava panenek našich babiček a
prababiček, loutek a rekvizit z dlouhé historie soubo‐
ru Brouček, dřevěných postaviček vyrobených pro
radost. www.mksklatovy.cz
do 11. 1. 2019 / Výstava obrazy a sochy / Prachati‐
ce, Galerie Dolní brána / výstava českobudějovických
umělců Miroslava Konráda a Petra Schela.
www.prachatice.eu
do 31. 1. 2019 / Výstava Staré a nové Hartmanice /
Hartmanice, IC / na fotografiích Huberta Babora.
www.muhartmanice.cz
do 31. 1. 2019 / Perníkové Vánoce / Sušice, radnice /
výstava vánočních perníčků, pondělí – pátek 8 – 16 hodin.
www.mestosusice.cz

Pěší pochod k uctění a zacho
vání přírody a života
v Pošumaví
Obec Chanovice pořádá v sobotu 5. ledna 2019
novoroční procházku krásným územím, které je me‐
zi vytipovanými lokalitami ke stavbě gigantického
úložiště radioaktivního odpadu!
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5. 1. 2019 / Pěší pochod k uctění a zachování přírody a života v Pošumaví / Chanovice / v
8.30 hodin start v zámeckém areálu, ukončení s hudbou v KD v Chanovicích.
www.chanovice.cz
5. – 6. 1. 2019 / 15 km Šumavou / Špičák / veřejný lyžařský závod pořádá lyžařský oddíl TJ
Lokomotiva Plzeň, tel.: 721 643 164.

Start: 8:30 – 9.30 hodin v IC zámku Chanovice.
Podpořte svou účastí snažení obce Chanovice o
veřejné, reálné, odborné a odpovědné hledání ře‐
šení velkého celorepublikového problému: „Kam s
ním“???

6. 1. 2019 / Tříkrálová sbírka / Chanovice / sváteční charitativní obchůzka koledníků, výtě‐
žek sbírky je určen na dobročinné účely. www.chanovice.cz
6. 1. 2019 / Příchod Tří králů do Sušice a zhasnutí vánočního stromu / Sušice, náměstí
Svobody / od 16 hodin.
6. 1. 2019 / Novoroční koncert pěveckého sboru Svatobor / Zdouň u Hrádku u Sušice, kos‐
tel / www.kulturasusice.cz
6. 1. 2019 / Příchod Tří králů / Sušice, náměstí Svobody / od 16 hodin.
www.kulturasusice.cz
11. 1. 2019 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti „Kašpárek a
medvěd“. www.loutky.unas.cz

Zamysleme se při procházce v Pošumaví nad činy,
které mají mít důsledky desítky tisíc roků. Více in‐
formací k akci se dozvíte na www.chanovice.cz.

12. 1. 2019 / Nenuďme se doma – rok ptactva / Stožec, IS / vyrobíme ptáčkům krmítko
z přírodních materiálů, seznámíme se s ptačími druhy, které přilétají na vaše krmítka v zimě
a dozvíme se, čím je přikrmovat, abychom jim neublížili, od 13 do 15 hodin, cena programu
50 Kč. www.npsumava.cz

Tradiční přechod
královského hvozdu

12. 1. 2019 / Lipno bez bariér / Lipno nad Vltavou / handicapovaní sportovci si mohou za‐
půjčit vybavení zdarma. www.lipno.info

Letošní 18. ročník tradiční akce "Přechod Královské‐
ho hvozdu" se uskuteční ve středu 16. ledna 2019.

13. 1. 2019 / Venčíme! / Horažďovice, DDM /
jak trávit čas s dětmi v přírodě. www.ddm‐
hd.cz

V cca 8 hodin účastníci vyrazí ze sedla Scheiben z
německé strany, kam se dopraví ráno auty, pro něž se
večer vrátí, nebo autobusem, pokud bude dost zájem‐
ců. (Manipulace s auty a odjezd autobusu započne v
7.00 hodin). Účastníci vystoupají na Juránkovu chatu a
odtud po hřebenu na Velký Ostrý. Z vrcholu Ostrého
trasa pokračuje po hranici a dále po zelené turistické
značce do Hamrů, kde bude akce zakončena v hospůd‐
ce Pod lesem v Hamrech.

15. 1. 2019 / Na sněžnicích okolím Kvildy /
Kvilda, IS / výlet s výkladem o historii, místo‐
pisu a přírodních poměrech, od 9.30 hodin,
nutné
předchozí
objednání.
www.npsumava.cz
15. 1. 2019 / Zamilovaný sukničkář / Horažďovice, KD / od 20 hodin divadelní představení.
www.kdhd.cz
16. 1. 2019 / Přechod Královského hvozdu / Železná Ruda a okolí / na sněžnicích ze sedla
Scheiben na Velký Ostrý, zakončení v Hamrech. www.penzionhabr.cz
16. 1. 2019 / Bláznovy zápisky / Horažďovice, KD / od 19.30 hodin divadelní představení.
www.kdhd.cz
16. 1. 2019 / Vycházka na sněžnicích / Horská Kvilda / vycházka okolím s povídáním o his‐
torii, místopise a přírodních poměrech, sraz v 9.30 hodin u SEV. www.npsumava.cz
17. 1. 2019 / Na sněžnicích krajem Lad / Svinná Lada, IS / výlet s výkladem o historii a pří‐
rodních poměrech, od 10 hodin, délka trasy 7 km, nutné předchozí objednání.
www.npsumava.cz

V loňském ročníku absolvovali účastníci celou trasu
na sněžnicích, jak tomu bude letos se necháme překva‐
pit. Sněžnice pro účastníky je možné zajistit z půjčovny,
požadavek je třeba nahlásit na tel.:603894139, nebo na
email: fousik@volny.cz. Celou akci organizuje železno‐
rudský penzion Habr, akce se uskuteční za každého
počasí. Více informací získáte na výše uvedeném tel.
čísle.
Královským hvozdem bylo nazýváno pohraniční
území českého království v oblasti jihozápadní hranice.
Rozkládá se na Železnorudské hornatině od Všerub přes
Jezerní horu, Ostrý, Svaroh a zahrnuje i Černé a Čertovo
jezero.

18. 1. 2019 / Kašpárek zachraňuje cirkus / Horažďovice, Městské muzeum / od 17 hodin
loutková pohádka. www.tyjatr.cz
18. 1. 2019 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti „Skřítek Du‐
pynožka“. www.loutky.unas.cz
18. 1. 2019 / Otevřený krajský přebor ve SNB / Zadov, LA Kobyla / večerní paralelní slalom
pro všechny věkové kategorie. www.lazadov.cz
19. 1. 2019 / Prácheňský reprezentační ples / Horažďovice, KD / od 20 hodin.
www.horazdovice.cz

K Čechám jej natrvalo připojil král Přemysl Otakar II. v
roce 1273. Pro potřeby obrany a územního spravování
vznikly na území Královského hvozdu Královácké rychty,
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19. ‐20. 1. 2019 / Kašperská 30 / Churáňov / 8. ročník veřejného závodu v běhu na lyžích.
www.ski‐tour.cz
20. 1. 2019 / Dětský karneval / Sušice, KD / hry, soutěže a ukázky z tanečního klubu Fialka,
od 14 hodin. www.kulturasusice.cz
21. 1. 2019 / Včera neděle byla / Klatovy KD / odpolední posezení pro seniory s povídáním
a písničkami, účinkují: Pavlína Filipovská a Pavel Skalický, od 17 hodin. www.mksklatovy.cz
22. 1. 2019 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu
a přírodních poměrech, od 9.30 hodin, nutné předchozí objednání. www.npsumava.cz
23. 1. 2019 / Vycházka na sněžnicích / Horská Kvilda / vycházka okolím s povídáním o his‐
torii, místopise a přírodních poměrech, sraz v 9.30 hodin u SEV. www.npsumava.cz
24. 1. 2019 / Rybníky na Blatensku III. / Chanovice, KD / beseda s Ing. Janem Kurzem a

prof. Jiřím Sekerou nad novou knihou, téma příroda a rybníky Blatenska, od 18 ho‐
din. www.chanovice.cz
24. 1. 2019 / O zdraví převážně nevážně / Sušice, DPS jídelna / cyklus přednášek se zdra‐
votní tématikou nejen pro seniory – tentokrát na téma infarkt myokardu, od 16 hodin.
24. 1. 2019 / Krajský přebor Jihočeského kraje PČR v běhu na lyžích / Churáňov, lyžařský
stadion / neveřejná akce. www.lazadov.cz
25. 1. 2019 / Poznej historii Šumavy a Bavorského lesa / Alžbětín, IS / povídání o předvá‐
lečné Šumavě a Bavorském lese, čím se lidé živili, jak využívali přírodní zdroje, počátky lyžo‐
vání, stavba železnice atd., od 10 hodin, vstupné 130 Kč. www.npsumava.cz
25. 1. 2019 / 4TET – Koncert, verze V. / Klatovy, KD / umělecky plnohodnotný, precizní a
přitom osobitý projev vokálního seskupení, od 19 hodin. www.mksklatovy.cz

které se nacházely na těchto místech: Svatá Kateřina,
Hamry, Hojsova Stráž, Zejbiš, Kochánov, Zhůří pod
Javornou, Stodůlky a Stachy. Obyvatelé hvozdu ‐ Krá‐
lováci, byli svobodnými privilegovanými osadníky s
množstvím výsad a byli formálně podřízeni pouze
českému králi.

Šumavský pivovar v lednu
2019 – od medu k zázvoru
Vimperský vánoční medový speciál 15° je tra‐
dičním pivem konce roku, letos bude i začátkem
roku. A jakmile se dočepuje, bude připraven další
speciál – Vimperský zimní zázvorový speciál 13°.
Držíme se tradice i toho, že zahřátí je v lednu
vždy vítané a tento speciál Vás může zahřát též,
přijďte zkusit.
Oba speciály jsou připravovány z přírodních
kvalitních surovin ‐ domácího medu a šťávy ze
zázvorových oddenků, na bázi našeho nefiltrova‐
ného a pasterizovaného piva.
V lednu se ale už začne vařit na únor a březen.
Ani letos neopomineme zařadit nejen naše špič‐
kové pivo, které kdysi proslavilo bývalé vimper‐
ské pivovary – polotmavé pivo Märzenbier 14°.
Loni opakovaně uspělo na Jarní ceně českých
sládků (2.místo v kategorii speciálních polotma‐
vých piv).

25. 1. 2019 / Irena Budweiserová / Janovice nad Úhlavou, stará radnice / zpěvačka spiritu‐
álů i jazzu a Jakub Racek v komorním akustickém koncertu, od 19 hodin. www.janovice.cz
26. 1. 2019 / Reprezentační ples města / Sušice, KD / tentokrát na téma květinový ples, od
20 hodin. www.mestosusice.cz
26. 1. 2019 / Velbloud na sněhu / Lipno nad Vltavou / do skiareálu zavítá velbloud Šajtan.
www.lipno.info
26. ‐ 27. 1. 2019 / Rossignol demo tour /
Špičák, Ski & bike / možnost zapůjčení a
vyzkoušení
nových
modelů
lyží.
www.spicak.cz
27. 1. 2019 / Komentovaná prohlídka /
Horažďovice, přírodovědná stanice /
www.ddm‐hd.cz
27. 1. 2019 / Zpíváme a tančíme s Míšou – pohádkové zimní království / Klatovy, KD / dět‐
ský pořad Míši Růžičkové plný písniček a tance od 15 hodin. www.mksklatovy.cz

Vše spolu s tradičním základem, pivem světlým,
polotmavým a tmavým, můžete nejen ochutnat
v naší pivnici (Steinbrenerova 48/1, Vimperk, pá‐
tek 17‐23 a sobota 15‐20), ale zakoupit si i
v lahvích 1 a 0,33 litrů, a to i mimo tyto dny a do‐
bu „na zazvonění“.

28. 1. 2019 / Žákovský koncert ZUŠ Fr. Stupky / Sušice, Komunitní centrum Káčko / od 18
hodin. www.kphsusuice.cz

Pokud vyrážíte do horských středisek Šumavy
na zimní pobyt, i tam lze naše pivo ochutnat
v některém z místních hotelů či restaurací – aktu‐
álně vždy na www.sumavskypivovar.cz

29. 1. 2019 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu
a přírodních poměrech, od 9.30 hodin, nutné předchozí objednání. www.npsumava.cz

Ivan Hojdar, Šumavský
www.sumavskypivovar.cz

pivovar

Vimperk

31. 1. 2019 / Ozvěny Ekofilmu pro veřejnost / Horažďovice, EC Proud / www.ddm‐hd.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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