číslo 1 rok 2018
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Lednové akce na Šumavě
1. 1. 2018 / 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. 2018 / Novoroční ohňostroj / Prachatice, náměstí / www.prachatice.eu
1. 1. 2018 / Novoroční vyhlídka z chanovické rozhledny / Chanovice / od 13 do 16 hodin.
www.chanovice.cz
1. 1. 2018 / Přivítání nového roku / Klatovy, náměstí / od 17.30 hodin kulturní program,
ohňostroj, hraje skupina Hodiny. www.mksklatovy.cz
1. 1. 2018 / Komentované prohlídky / Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice / od 10:30 ho‐
din prohlídky kostela a kostnice. www.pratelemourence.cz
1. 1. 2018 / Chanovický betlém /
Chanovice / od 13 do 17 hodin svá‐
teční setkání v chanovickém skan‐
zenu. www.chanovice.cz

Dlouhodobé akce
do 7. 1. 2018 / Výstava obrazů Josefa Navrátila /
Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce /
www.gkk.cz
do 7. 1. 2018 / Jiří Šorm „ 60 „ / Sušice, Galerie
Sirkus / výstava obrazů osobitého malíře, který
kombinuje expresivní abstrakci s realismem v te‐
maticky vyhraněných obrazech čerpajících z ces‐
tovatelských zkušeností do exotických zemí, divo‐
ké přírody, šamanské magie a hájemství živlů.
www.kulturasusice.cz
do 12. 1. 2018 / Výstava České Vánoce a betlémy
/ Klatovy, muzeum / vánoční výstava a nové pří‐
růstky
kolekce
betlémů.
www.muzeum.klatovynet.cz
do 12. 1. 2018 / Výstava Fenomén talíř / Klatovy,
muzeum / výstava z rozsáhlé sbírky talířů klatov‐
ského muzea. www.muzeum.klatovynet.cz

1. 1. 2018 / Novoroční ohňostroj /
Vimperk / od 18 hodin.
www.vimperk.cz

do 14. 1. 2018 / Vánoční výstava / Zámek Hrádek
u
Sušice,
Muzeum
Fr.
Pravdy
/
www.zamekhradek.cz

3. 1. 2018 / Tříkrálová sbírka / Cha‐
novice / sváteční charitativní ob‐
chůzka koledníků, výtěžek sbírky je určen na dobročinné účely. www.chanovice.cz

11. 1. – 31. 3. 2018 / Sběratelská výstava: Sloni,
sloni, sloni … / Žihobce, Muzeum Lamberská
stezka / přijďte si prohlédnout sběratelskou vý‐
stavu slonů všech možných podob z nesmírně
bohaté sbírky Zdeňky Zieglerové a Václava Rydla.

5. 1. 2018 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti „Sůl nad zlato“.
www.loutky.unas.cz
5. 1. 2018 / Loutkové divadlo / Horažďovice, sál muzea / od 17 hodin pohádka pro děti.
www.muzeumhd.cz

do 31. 1. 2018 / Historické cukrárny aneb mlsání
našich babiček / Sušice, Muzeum Šumavy /
http://muzeum.sumava.net/
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6. 1. 2018 / Dětský maškarní karneval / Horní Planá / spousta her, písničky a dovádění
nejen pro hornoplánské děti od 14 hodin v restauraci Bowling. www.horniplana.cz
6. 1. 2018 / Příchod Tří králů do Sušice a zhasnutí vánočního stromu / Sušice, náměstí
Svobody / od 16 hodin. www.kulturasusice.cz
6. 1. 2018 / 15 km Šumavou / Špičák a okolí / veřejný lyžařský závod. www.zelezna‐ruda.cz
7. 1. 2018 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejte život vlků a jejich život ve smečce,
videoukázky výchovy vlčat, komentovaná návštěva venkovní expozice, od 13 hodin.
www.npsumava.cz
7. 1. 2018 / My Tři králové jdeme k vám / Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice / od 14 ho‐
din koleda, Tříkrálová sbírka. www.kulturasusice.cz
7. 1. 2018 / Jiří Šorm “šedesát“ / Sušice, Galerie Sirkus / od 17 hodin komentovaná pro‐
hlídka výstavy s malířem Jiřím Šormem, povídání a projekce dokumentu z jeho vlastní cesty
po Nové Guineji. www.kulturasusice.cz
8. 1. 2018 / Podvečery s kresbou / Sušice, Galerie Sirkus / od 18 hodin s malířem Mirosla‐
vem Šislerem, 150 Kč/ lekce – 2 hodiny včetně materiálu. www.kulturasusice.cz

do 31. 1. 2018 / Papírové betlémy / Sušice, Muze‐
um Šumavy / http://muzeum.sumava.net/
19. – 31. 1. 2018 / Josef Pospíchal – kresby, grafi‐
ky a tempery / Sušice, Galerie Sirkus / výtvarník
Josef Pospíchal rodák ze Sušice představí průřez
svým dílem od ilustrací a karikatur až k volným
malbám temperou či pastelovým kresbám. Verni‐
sáž proběhne v pátek 19. ledna od 18 hodin.
www.kulturasusice.cz

Pěší pochod k uctění a
zachování přírody a života
v Pošumaví
Obec Chanovice pořádá v sobotu 6. ledna 2018
novoroční procházku krásným územím, které je
mezi vytipovanými lokalitami ke stavbě gigantic‐
kého úložiště radioaktivního odpadu!

9. 1. 2018 / 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
9. 1. 2018 / Cestovatelská přednáška / Sušice, kino / od 17 hodin o ostrovech Andaman‐
ského moře přednáší Josef Chalupný. Vstupné 50 Kč.
12. 1. 2018 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti „Kašpárek nocu‐
je u ježibaby“. www.loutky.unas.cz
13. 1. 2018 / Prácheňský reprezentační ples / Horažďovice, KD / od 19 hodin.
www.horazdovice.cz
13. 1. 2018 / Lipno bez bariér / Lipno, skiareál / zdarma zapůjčení pomůcek pro handicapo‐
vané. www.lipno.info
13. – 14. 1. 2018 / Územní klasifikační závody / Špičák, Ski & bike / www.spicak.cz
16. 1. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz
16. 1. 2018 / Sousedská výpomoc / Svinná Lada, IS / povídání o ptačích sousedech a mož‐
nostech, jak jim pomoci, od 10 hodin. www.npsumava.cz
17. 1. 2018 / 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. 2018 / Přechod Královského hvozdu / Železná Ruda a okolí / na sněžnicích ze sedla
Scheiben na Velký Ostrý, zakončení v Hamrech. www.penzionhabr.cz
18. 1. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12
hodin. www.npsumava.cz
18. 1. 2018 / Na sněžnicích v okolí Cha‐
lupské slatě / Svinná Lada, IS / výlet s
výkladem o historii a přírodních pomě‐
rech, od 10 hodin. www.npsumava.cz
18. 1. 2018 / Freeride v Japonsku a pří‐
běh kolem toho / Sušice, kino / povídání
o tom, jak parta kámošů vyrazila do Ja‐
ponska na Freeride, od 17 hodin, vstupné
50 Kč. www.kulturasusice.cz

Letos se uskuteční již 15. ročník této akce.
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“??? Zamysleme se při procházce v Pošumaví
nad činy, které mají mít důsledky desítky tisíc roků.
Více informací k akci se dozvíte na
www.chanovice.cz.

Kašperská 30 se bude
konat opět na Churáňově
Atraktivní trasa vedoucí z lyžařského stadionu
na Churáňově do centra Národního parku Šumava
i výhledy na bývalý skokanský můstek.
Na to se mohou těšit všichni běžkaři, kteří vyrazí
o víkendu 20.‐21. ledna 2018 na závod Kašperská
30. Závodníci si mohou zajet 30 km trasu volně i
klasicky, pro rodiny s dětmi a hobby běžce je při‐
praven 10 km závod. Zvýhodněné on‐line registra‐
ce na závod probíhají do 16. ledna na www.ski‐
tour.cz, přihlásit se je možné i na místě za plnou
cenu.
Závod Kašperská 30, druhá zastávka největšího do‐
mácího seriálu v běhu na lyžích SkiTour nabídne závod‐
níkům třicetikilometrovou trasu, výběr techniky je však
pouze na nich. Závodníci mohou absolvovat 30 kilomet‐
rů volně v sobotu 20. ledna a 30 kilometrů klasicky v
neděli 21. ledna.
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19. 1. 2018 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti „O pyšné prin‐
cezně“. www.loutky.unas.cz
19. 1. 2018 / Ples města / Prachatice, Národní dům / od 19.30 hodin. www.prachatice.eu
19. 1. 2018 / Vernisáž výstavy ‐ Josef Pospíchal – kresby, grafiky a tempery / Sušice, galerie
Sirkus / výtvarník Josef Pospíchal, rodák ze Sušice, představí průřez svým dílem od ilustrací a
karikatur až k volným malbám temperou či pastelovým kresbám, od 18 hodin.
www.kulturasusice.cz

Tradiční přechod
Královského hvozdu
Letošní 17. ročník tradiční akce "Přechod Králov‐
ského hvozdu" se uskuteční ve středu 17. ledna
2018.

20. 1. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz
20. 1. 2018 / Hornoplánksá brusle / Horní Planá, pláž / od 13 hodin zábavné odpoledne na
ledě s rychlostními závody v mnoha kategoriích, bohatý doprovodný program, diskotéka na
ledě a ohňostroj. www.horniplana.cz
20. 1. 2018 / Velbloud na sněhu / Lipno, skiareál / od 11 hodin potkáte velblouda Šajtana a
jeho kamaráda lamáka Otíka u Stezky
korunami stromů, odpoledne se pak oba
přesunou do Fox parku, kde se zúčastní
sobotní animace s lišákem Foxem.
www.lipno.info
20. ‐21. 1. 2018 / Kašperská 30 / Churá‐
ňov / 7. ročník veřejného závodu v běhu
na lyžích. www.ski‐tour.cz
21. 1. 2018 / Vlčí smečka na Šumavě /
Srní, NC / poznejte život vlků a jejich ži‐
vot ve smečce, videoukázky výchovy vlčat, komentovaná návštěva venkovní expozice, od 13
hodin. www.npsumava.cz
21. 1. 2018 / Karneval / Sušice, KD Sokolovna / hry, soutěže a ukázky z tanečního klubu Fi‐
alka. Prodej vstupenek na místě: 30 Kč /děti, 60 Kč /dospělí. Pořádá ZŠ a MŠ Dlouhá Ves a
Sušické kulturní centrum Sirkus od 14 hodin. www.kulturasusice.cz
22. 1. 2018 / „… a na hrušce sedí diktátor“ / Sušice, KD / divadelní představení od 19.30
hodin. www.mestosusice.cz
22. 1. 2018 / Podvečery s kresbou / Sušice, kino / od 18 hodin s malířem Miloslavem Čela‐
kovským, 150 Kč / lekce – 2 hodiny včetně materiálu. www.kulturasusice.cz
23. 1. 2018 / Škrtněte si, prosím / Sušice, kino / zábavná talk show Radka Nakládala se zají‐
mavými hosty od 19 hodin. www.mestosusice.cz
23. 1. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz
23. 1. 2018 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu
a přírodních poměrech, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz
23. 1. 2018 / A na hrušce sedí diktátor / Horažďovice, KD / divadelní představení od 19.30
hodin. www.facebook.com/kdhorazdovice
25. 1. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz
25. 1. 2018 / Na sněžnicích v okolí Chalupské slatě / Svinná Lada, IS / výlet s výkladem o
historii a přírodních poměrech, od 10 hodin. www.npsumava.cz
26. 1. 2018 / Společně muzeem bez hranic / Alžbětín, IS / navštívíme Evropskou záchran‐
nou stanici netopýrů, dozvíte se vše o historii lyžování na Velkém Javoru, poznáte pohnutou
historii této zajímavé stavby; od 10 hodin, vstupné 80 Kč. www.npsumava.cz

V cca 8 hodin účastníci vyrazí ze sedla Scheiben z
německé strany jako loni, kam se dopraví ráno auty,
pro něž se večer vrátí, nebo autobusem, pokud bude
dost zájemců. (Manipulace s auty a odjezd autobusu
započne v 7.00 hodin). Účastníci vystoupají na Jurán‐
kovu 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 hospůdce Pod lesem v Hamrech.
V minulém ročníku absolvovali účastníci celou tra‐
su bez sněžnic, letos budou nutností. Sněžnice pro
účastníky můžeme zajistit z půjčovny, požadavek je
třeba nahlásit na tel.:603894139. Celou akci organi‐
zuje železnorudský 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.
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,
které se nacházely na těchto místech: Svatá Kateřina,
Hamry, Hojsova Stráž, Zejbiš, Kochánov, Zhůří pod Javor‐
nou, Stodůlky a Stachy. Obyvatelé hvozdu ‐ Králováci, byli
svobodnými osadníky s množstvím výsad.

Pozorování zvěře v
přezimovacích obůrkách
NP Šumava otevře veřejnosti již od poloviny led‐
na pozorovací srub Beranky, kde tráví zimu Král lesa
‐ jelen s nejsilnějšími parohy na západní straně Šu‐
mavy.
Můžete zde v zimním období sledovat jeleny, srnce
a další zvěř v jejich přirozeném prostředí ve volné
přírodě. Další pozorovací místa se nacházejí v lokalitě
Zahrádky u Borových Lad a na Jeleních Vrších.
Přesné termíny, kdy můžete sruby navštívit a kon‐
taktní údaje:
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26. 1. 2018 / Za jeleny a rysy na Šumavě / Kvilda, NC / Co dělá jelen nebo rys v zimě? Po‐
znejme společně život jelenů a rysů na Šumavě, program je doplněn o videoukázky. Od 15
hodin. www.npsumava.cz
27. 1. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz
27. 1. 2018 / Reprezentační ples města / Sušice, KD / tématem plesu bude První republika,
od 20 hodin. www.mestosusice.cz
27. 1. 2018 / Lipno bez bariér / Lipno, skiareál / zdarma zapůjčení pomůcek pro handicapo‐
vané. www.lipno.info
27. ‐ 28. 1. 2018 / Rossignol demo tour / Špičák, Ski & bike / možnost zapůjčení a vyzkou‐
šení nových modelů lyží. www.spicak.cz
28. 1. 2018 / Zpíváme a tančíme s Míšou – karneval / Klatovy, KD/ dětský pořad Míši Rů‐
žičkové plný písniček a tance od 15 hodin. www.mksklatovy.cz
30. 1. 2018 / Pozorování jelení zvěře / Srní / poznejte život jelena, srnce i jiných zvířat ve
volné přírodě, sraz u Hotelu Vydra ve 12 hodin. www.npsumava.cz
30. 1. 2018 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s výkladem o historii, místopisu
a přírodních poměrech, od 9.30 hodin. www.npsumava.cz

POZOROVACÍ SRUB BERANKY / SRNÍ, sraz na par‐
kovišti u Hotelu Vydra / pozorovací dny vždy
v úterý, čtvrtek a sobotu mimo státní svátky, 12–
15.30 hod.; trasa 1,5 km, nutná rezervace, které
nyní probíhají přes registrační systém na:
www.npsumava.cz/cz/1388/sekce/pozorovaci‐
mista/
POZOROVACÍ SRUB ZAHRÁDKY / BOROVÁ LADA,
sraz u rybí líhně / pozorovací den každé úterý a
čtvrtek; od 14.30 hodin, nutná rezervace na tel.: 388
434 125. Trasa 2 km.
POZOROVACÍ SRUB U HERCIÁNA (JELENÍ VRCHY) /
křižovatka Nová Pec, restaurace Oáza / pozorovací
den každou sobotu; nutná rezervace na tel.: 388
335 014. Délka trasy 4,5 km autem, 500 m pěšky.
Více informací o všech akcích pro veřejnost, pořáda‐
ných
Správou
NP
Šumava
naleznete
na
www.npsumava.cz.

Šumavský pivovar zavoní
v lednu 2018 zázvorem
Zázvor patří k zimě nejen jako cukroví nebo čaj, ale
také jako složka ochuceného piva – v Šumavském pivo‐
varu ve Vimperku zimního zázvorového piva. Už tradič‐
ně Vimperský zázvorový speciál 13°nabídneme v lednu.
Přijďte se přesvědčit, že toto pivo skutečně příjemně
zahřeje a pohladí vaše chuťové pohárky.
Toto pivo a tradiční světlý, polotmavý a tmavý ležák,
ale i polotmavý Vimperský jantarový Doppelbock 18° si
u nás můžete koupit v lahvích kdykoli na zazvonění a
v pátek 17‐22 a v sobotu 15‐20 můžete piva a něco ma‐
lého k nim ochutnat i v pivnici Šumavského pivovaru ve
Steinbrenerově ulici ve Vimperku.

Pokud vyrážíte do horských středisek Šumavy na zim‐
ní pobyt, i tam lze naše pivo ochutnat v některém
z místních hotelů či restaurací – aktuálně vždy na
www.sumavskypivovar.cz
Ivan
Hojdar,
Šumavský
www.sumavskypivovar.cz

pivovar

Vimperk
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