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Lednové akce na Šumavě 
1. 1. 2020 / 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. 2020 / Novoroční vyhlídka z chanovické rozhledny / Chanovice / od 13 do 16 hodin. 

www.chanovice.cz 

1. 1. 2020 / Komentované prohlídky / Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice / od 10:30 ho‐

din  prohlídky  kostela  a  kostnice. 

www.pratelemourence.cz 

1.  1.  2020  /  Chanovický  betlém  / 

Chanovice  /  od  13  do  17  hodin  svá‐

teční  setkání  ve  skanzenu. 

www.chanovice.cz 

1.  1.  2020  /  Novoroční  výstup  na 

Stezku korunami stromů / Lipno nad 

Vltavou / každý příchozí obdrží účast‐

nický list. www.lipno.info 

3. 1. 2020 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti „Jak Kašpárek 

napálil vodníka“. www.loutky.unas.cz 

4. 1. 2020 / Tři králové ve skiareálu / Lipno nad Vltavou / od 14 hodin. www.lipno.info 

4. 1. 2020 / Den s handicapem / Lipno nad Vltavou / organizovaný den pro handicapované, 

zdarma si budou moci zapůjčit pomůcky. www.lipno.info 
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Výstavy a dlouhodobé akce 
8. 1. – 25. 3. 2020 / Výstava Mým polem  je svět /
Vimperk, městská knihovna / výstavu k historii vim‐
perského  knihtisku  vytvořilo  a  zapůjčilo  Jihočeské
muzeum v Českých Budějovicích. 

9.  1.  –  6.  2.  2020  /  Výstava  Schwarzenbergové  /
Vimperk, MěKS / výstava připomene dějiny Vimper‐
ka, vimperského panství a soudního okresu Vimperk
pod  vlivem  rodu  Schwarzenbergů  od  roku  1719  až
do  přijetí  zákona  Lex  Schwarzenberg  v  roce  1947.
www.meks‐vimperk.com 

11. 1. – 7. 2. 2020 / Výstava obrazů Johany Havrdo‐
vé / Vimperk, kavárna HappyCoffee. 

do  26.  1.  2020  /  Vánoční  pohlednice  a  historické
betlémy  /  Klatovy,  muzeum  /
www.muzeum.klatovynet.cz 

do 31. 1. 2020 / Události v Klatovech v roce 1989 /
Klatovy,  kino  /  výstava  fotografií.
www.mksklatovy.cz 

do 28. 2.2020 / Abstraktní obrázky / Hartmanice, IS
/  menší  výstavka  obrázků  malovaných  akrylem
z tvorby  paní  Miluše  Schmalzové.
www.muhartmanice.cz 

do 25. 3. 2020 / Peklo na Lamberské stezce / Žihob‐
ce, muzeum / výstava českých čertů ze sbírky Jarmily
Strakové, fotokoutek pro děti U pekelníků; otevřeno
pátek, sobota 9.30 – 15. 30 hodin. www.zihobce.eu 
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4. 1. 2020 / 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. 1. 2020 / Tříkrálová sbírka / Chanovice / sváteční charitativní obchůzka koledníků, výtě‐

žek sbírky je určen na dobročinné účely. www.chanovice.cz 

8. 1. 2020 / Přechod Královského hvozdu / Železná Ruda a okolí / na sněžnicích ze sedla 

Scheiben  na  Velký  Ostrý,  zakončení  v Hamrech,  nutno  přihlásit  se  předem. 

Fb.penzionhabr.cz 

8. 1. 2020 / Vernisáž výstavy a Rendez‐vous / Vimperk, městská knihovna / vernisáž výsta‐ 

vy „Mým polem je svět ‐ historie vimperského knihtisku“ o osudech rodu Steinbrenerových 

v době současné pohovoří Mgr. Roman Hajník. Od 17 hodin. www.vimperk.cz 

9. 1. 2020 / Schwarzenbergové / Vimperk, Měks / zahájení výstavy, která připomene dějiny 

Vimperka, vimperského panství a soudního okresu Vimperk pod vlivem rodu Schwarzenber‐

gů  od  roku  1719  až  do  přijetí  zákona  Lex  Schwarzenberg  v  roce  1947.  Od  18  hodin. 

www.vimperk.cz 

10. 1. 2020 / Budulínek / Horažďovice, Městské muzeum / od 17 a 18 hodin, loutková po‐

hádka. www.tyjatr.cz 

10. 1. 2020 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti „O zakleté labu‐

ti“. www.loutky.unas.cz 

11. 1. 2020 / Dětský maškarní karneval / Horní Planá, sál KIC / www.sumava‐lipno.eu 

11. 1. 2020 / Lipno bez bariér / Lipno nad Vltavou / tento den je věnován všem handicapo‐

vaným  sportovcům, kteří  si mohou v půj‐

čovně  Intersport  rent  chata  Lanovka  za‐

půjčit vybavení zdarma a vyzkoušet si  tak 

jízdu např. na monoski. www.lipno.info 

11. 1. 2020 / Nenuďme se doma / Stožec, 

IS  /  vyrobíme  ptáčkům  krmítko 

z přírodních  materiálů,  seznámíme  se 

s ptačími druhy, které přilétají na vaše kr‐

mítka  v zimě  a  dozvíme  se,  čím  je  přikr‐

movat,  abychom  jim  neublížili,  od  13  do 

15 hodin, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz 

12. 1. 2020 / Venčíme! / Horažďovice, Dům dětí a mládeže /  inspirujte se,  jak  trávit  čas 

s dětmi v přírodě. www.ddm‐hd.cz 

12. 1. 2020 / Miroslav Donutil – cestou necestou / Vimperk, KD Cihelna / skvělé historky, 

nové příběhy a zážitky nám připomenou, co vše se může přihodit na cestách; od 19 hodin. 

www.vimperk.cz 

12. 1. 2020 / Marta Jandová s kapelou / Kaplice, KD / www.ikaplice.cz 

13.  1.  2020  /  Novoroční  koncert  ZUŠ  /  Horažďovice,  hotel  Prácheň  /  od  17  hodin. 

www.zushorazdovice.cz   

14. 1. 2020 / Na sněžnicích okolím Kvildy / Kvilda, IS / výlet s povídáním o historii, mís‐

topisu  a  přírodních  poměrech,  od  9.30  hodin,  nutné  předchozí  objednání. 

www.npsumava.cz 

15. 1. 2020/ Vycházka na sněžnicích / Horská Kvilda / vycházka okolím s povídáním o histo‐

rii, místopise a přírodních poměrech, sraz v 9.30 hodin u SEV. www.npsumava.cz 

17. 1. 2020 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin pohádka pro děti „Kašpárkovy 

čertoviny“. www.loutky.unas.cz 

18. 1. 2020 / Prácheňský reprezentační ples / Horažďovice, Kulturní dům, od 20 hodin. 

www.horazdovice.cz 

do 27. 3. 2020 / Zimní prohlídky hradu / Rožmberk
nad Vltavou / již 9. zimní sezonu mohou návštěvníci
nahlédnout do  soukromí  šlechtického  rodu Buquoy.
www.hrad‐rozmberk.eu 

do 30. 3. 2020 / Šumava objektivem / Žihobce, mu‐
zeum /  jedinečná výstava  fotoobrazů šumavské kra‐
jiny, kterou zachytilo svými objektivy více než 50 fo‐
tografů. www.zihobce.eu 

do 31. 3. 2020 / Český filmový plakát / Klatovy, KD /
retrospektivní  výstava  českých  filmových  plakátů.
www.mksklatovy.cz 

do 31. 3. 2020 / Divočina bez hranic / Železná Ruda,
Environmentální  centrum  /  výstava  fotografií  NP
Šumava a Bavorský les. www.zelezna‐ruda.cz 

celoročně / Výstava Vyvoleny k utrpení / Hartmani‐
ce, kostel sv. Kateřiny / expozice 12 panelů věnova‐
ná pochodu smrti židovských žen na konci války. Klíč
k vyzvednutí v IC. www.hartmanice.cz 

celoročně  /  Kašperskohorský  skříňový  betlém  /
Kašperské Hory, radnice / každý rok do betléma při‐
budou  nové  figurky,  v prosinci  2016  nám  některé
postavičky ožily a  rozsvítilo  se v některých domech,
betlém  je  přístupný  v otevírací  době  infocentra.
www.kasphory.cz/kultura 

celoročně  /  Svět  pod  hladinou  /  Frymburk,  Wellness
Hotel  Frymburk  /  expozice  akvárií  přibližující  podvodní
život  ryb  sladkovodních  i  mořských,  krmení  rybiček.
www.hotelfrymburk.cz. 

Leden je ve Skiareálu Lipno 
plný akcí 

Celkem 10 akcí si pro své návštěvníky připravil na
leden  Skiareál  Lipno.  Chybět  nebudou  Tři  králové,
testovačka a v závěru měsíce  i oblíbený rodinný zá‐
vod S ČT Sport na vrchol. 

Na Tři krále se mohou těšit zejména ti nejmenší ly‐
žaři.  Tito  koledníci  se  objeví  ve  Foxparku sobotu  4.
ledna, a  to v čele  s lišákem Foxem, který  si pro děti
připravil zábavný program spojený právě s touto tra‐
dicí. 

O víkendu od 25. do 26.  ledna si budete moci vy‐
zkoušet lyže značky Rossignol v rámci testovačkyRos‐
signol  Demo  Tour.  Tato  již  tradiční  akce  nabídne
kromě stovek lyží i doprovodný program. 
31. ledna by si měli červeně zaškrtnout všichni jed‐

ničkáři, protože pokud ukáží  vysvědčení  se  samými,
tak budou lyžovat za 20 Kč. V tento den startuje také
oblíbená  lyžařská  reality  show  S ČT  Sport na  vrchol.
Závodit budete moci do 2. února. 
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18. 1. 2020 / Lipno bez bariér / Lipno nad Vltavou / tento den je věnován všem handicapo‐

vaným sportovcům, kteří si mohou v půjčovně Intersport rent chata Lanovka zapůjčit vyba‐

vení zdarma a vyzkoušet si tak jízdu např. na monoski. www.lipno.info 

18. ‐ 19. 1. 2020 / Zadovská 30 / Churáňov / 8. ročník veřejného závodu v běhu na  lyžích 

volně a klasicky. www.lazadov.cz 

19. 1. 2020 / Dětský karneval / Sušice, 

KD  /  od  14  hodin. 

www.kulturasusice.cz 

21.  1.  2020  /  Na  sněžnicích  okolím 

Kvildy / Kvilda, IS / výlet s výkladem o 

historii, místopisu  a přírodních pomě‐

rech,  od  9.30  hodin,  nutné  předchozí 

objednání. www.npsumava.cz 

23. 1. 2020 / Prázdniny v Evropě – Ladislav Zibura / Vimperk, Měks / mladý spisovatel se 

vrací do Vimperka s novou projekcí, se kterou vystoupí hned dvakrát – od 17:00 a od 19:30. 

Tentokrát nám povypráví o svých zážitcích při stopování po Evropě, o kterých také nedávno 

vydal svou již čtvrtou knihu. www.meks‐vimperk.com 

24. 1. 2020 / Vzduchoplavci / Horažďovice, Městské muzeum / od 17 a 18 hodin, loutko‐

vá pohádka. www.tyjatr.cz 

25.  1.  2020  /  Reprezentační  ples  města  /  Sušice,  KD  Sokolovna  /  od  20  hodin. 

www.kulturasusice.cz 

25. – 26. 1. 2020 / Rossignol Demo Tour / Lipno nad Vltavou, skiareál / otestujte  lyže a 

užijte si doprovodný program. www.lipno.info 

26. 1. 2020  / Syndibád  / Vimperk, Měks  / divadlo pro děti  v podání divadla  Studna, od 

15.30 hodin. www.meks‐vimperk.com 

27. 1. 2020 / Enigmatické variace / Vimperk, MěKS / Být vstřícný, to je úpadek,“ tvrdí slav‐

ný  spisovatel, nositel Nobelovy  ceny Abel  Znorko,  vyhlášený  svou  arogancí. Hrají: Martin 

Stránský, Jan Maléř; od 19 hodin. www.meks‐vimperk.com 

28. 1. 2020 / 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 

29. 1. 2020 / 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 

30.  1.  2020  / Ať  žijí  pohádky  /  Sušice,  KD  /  od  17  hodin  pohádka  Štístko  a  Poupěnka. 

www.kulturasusice.cz 

30. 1. 2020 / Ozvěny Ekofilmu / Horažďovice, Envicentrum Proud / www.envicentrum.eu 

31. 1. 2020 / 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 

31. 1. 2020 / Loutkové divadlo / Sušice, KD / od 17 hodin dětské představení Princezna 

Rozmařilka. www.loutky.unas.cz 

31. 1. – 2. 2. 2020 / S ČT Sport na vrchol / Lipno nad Vltavou, skiareál / závod v obřím sla‐

lomu, všichni lyžaři si na vlastní kůži budou moci vyzkoušet být závodníkem, projet si profe‐

sionálem postavený obří slalom, kde vás snímají kamery. www.lipno.info 

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 

         
Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2020 v elektronické verzi PDF za finančního přispění Euroregio‐
nu Šumava jihozápadní Čechy, Jihočeského a Plzeňského kraje. Úvodní foto © Monika Kytlicová        

Těšit  se  budete moci  také  na  rodinný  závod MCDo‐

nalds Winter Cup a na velblouda s lamou. Tyto dvě akce

ještě  nemáme  termínově  potvrzené  –  sledujte  tak

www.lipno.info 

Zimní speciál Šumavského 
pivovaru zahřeje i v lednu 

2020 
Šumavský  pivovar  ve  Vimperku  již  tradičně  po

Vánocích nabízí Vimperský zimní zázvorový speciál
13°.  A  tak  přijďte  ochutnat  i  Vy  a  posoudit,  zda
skutečně zahřeje. Věříme, že ano a hlavně, že Vám
zachutná.  

Toto pivo  je  vařeno na  základě  světlého  silného
piva, ochuceno čerstvou šťávou ze zázvorových od‐
denků  (žádný  sušený  a  mletý  zázvor!),  která  se
vlastním postupem přidává do fází kvašení a ležení.
Jako veškerá naše piva je to pivo nefiltrované a ne‐
pasterizované, což jeho kvalitu jen zvyšuje. 

Přijdete‐li na  samém  začátku  ledna, možná  ještě
zastihnete končící vánoční medový speciál 15°. Ani
tak nebudete  litovat.  Je  to  tradiční ušlechtilé pivo
jemné vůně a chuti, příjemně chmelené. A nebojte,
v něm  žádný  cukr  navíc  není  –  všechen  zkvasil  na
alkohol. 

            

Leden pak  znamená  též přípravu a vaření piv na
další zimní a  jarní měsíce. Určitě mezi nimi nebude
chybět polotmavé pivo Märzenbier 14° a australská
piva ale. 

Vše  spolu  s tradičním  základem,  pivem  světlým,
polotmavým  a  tmavým,  můžete  nejen  ochutnat
v naší pivnici (Steinbrenerova 48/1, Vimperk, pátek
17‐23 a sobota 15‐20), ale zakoupit si i v lahvích 1 a
0,33 litrů, a to i mimo tyto dny a dobu „na zazvoně‐
ní“, obvykle ve všední dny 8‐15. 

A vyrazíte na  lyžování a zimní pobyt na Šumavu?
Pak  můžete  naše  pivo  ochutnat  i  v  některém
z hotelů či restaurací v horských střediscích – aktu‐
álně vždy na www.sumavskypivovar.cz. 

A pro místní: chystáte zabijačku? K ní můžete mít
i naše  sudové pivo.  To  je  třeba předem  objednat,
nejlépe na rezervace@sumavskypivovar.cz . 

Ivan  Hojdar,  Šumavský  pivovar  Vimperk
 

 


